
 

GUIA DOCENT

PSICOLOGIA DIFERENCIAL
Coordinació: BLANCH PLANA, ANGEL

Any acadèmic 2022-23

2022-23



Informació general de l'assignatura

Denominació PSICOLOGIA DIFERENCIAL

Codi 102945

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

2 1

Coordinació BLANCH PLANA, ANGEL

Departament/s PSICOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Presencial: 45% 
Trabajo autónomo: 55%

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès, català, castellà.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BLANCH PLANA, ANGEL angel.blanch@udl.cat 7,8

Informació complementària de l'assignatura

Es recomana tenir aprovades les assignatures següents: Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica
i Estadística I. Es recomana un nivell bàsic o intermig en llengua anglesa (A2~B1).

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Identificar i analitzar diferències individuals en diversos àmbits aplicats.

2. Obtenir i interpretar resultats sobre diferències individuals amb diferents instruments.

3. Conèixer els enfocs, models, i teories sobre intel·ligència humana.

4. Conèixer els factors implicats en l'origen i desenvolupament de les diferències individuals.

Competències

CB2 Aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen
demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
CB5 Saber desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un
alt grau d'autonomia.

CG1 Desenvolupar la capacitat d’adaptació a noves situacions i resoldre problemes de manera efectiva.
CG3 Mostrar habilitats per  a les relacions interpersonals.
CG4 Reconèixer les diferents perspectives teòriques en relació als temes treballats, comentar les conclusions i
prendre decisions.
CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.
CG6 Reflexionar sobre les pròpies limitacions de manera autocrítica i contemplar la possibilitat de sol•licitar
col•laboracions interdisciplinàries.  
CG7 Actuar amb creativitat, cultura d’investigació i de comunicació professional .
CG10 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre dones i homes, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
dels contextos rellevants per al servei que se sol·licita.
CE2 Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques
adequats.
CE4 Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, tenint en compte els
diferents contextos de relació professional.
CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, de la recerca o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
CE9 Usar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per a
accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.
CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.
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CE11 Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, aplicació i interpretació dels resultats derivats dels
diferents mètodes de recerca psicològica.
CE12 Difondre el coneixement derivat de les revisions teòriques i dels resultats de la recerca psicològica.

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita en català i castellà.
CT2 Adquirir un domini significatiu d’ una llengua estrangera, especialment de l’anglès.
CT3 Adquirir capacitació en l’ús de las noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5 Adquirir nocions essencials del pensament científic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts s'estructuren en tres Mòduls diferenciats:

MÒDUL 1. Marc conceptual i metodològic. Trets psicològics i variabilitat interindividual. Diferències intraindividuals.
Diferències intergrupals. Intel·ligència i personalitat. Anàlisis causal i conceptual de la variabilitat interindividual. La
controvèrsia herència - ambient.

MÒDUL 2. Intel·ligència humana. Constructe i mesura de la intel·ligència. Enfocaments i models. Capacitats
cognitives. Estructura de la intel·ligència. Extensions de l'enfoc psicomètric. Velocitat de processament.
Aproximació causal.

MÒDUL 3. Diferències individuals en àmbits aplicats. Educació. Treball. Salut. Intel·ligència i rendiment laboral.
Personalitat i elecció professional. Estrés laboral. Ajustament persona-ambient. Diferències de sexe.

Eixos metodològics de l'assignatura

 

1. Clases magistrals.
2. Conferèncias.
3. Seminari.
4. Treball en grup. 
5. Treball escrit.
6. Aprenentatge basat en problemes.
7. Elaboració de projectes.
8. Estudi de casos.
9. Simulació.

10. Pràctiques.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana. Activitats.

1. Presentació de l'assignatura.
2. Mòdul 1. Activitat pràctica (AP).
3. Exposició de continguts teòrics.
4. Preparació prova d'avaluacío continua (PAC 1).
5. PAC 1.
6. Mòdul 2. Activitat pràctica (AP).
7. Exposició de continguts teòrics.
8. Exposició de continguts teòrics.
9. Preparació prova d'avaluacío continua (PAC 2).
10. PAC 2.
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11. Mòdul 3. Activitat pràctica (AP).
12. Exposició de continguts teòrics.
13. Exposició de continguts teòrics.
14. Revisió activitats pràctiques (AP).
15. Preparació prova d'avaluacío continua (PAC 3).

x. PAC 3.
x: Semana 16, 17, 18, o 19.

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura és contínua i sumativa, amb 3 proves d'avaluació continuada (PACs) i activitats
pràctiques (AP) que es desenvoluparan a l'aula al llarg del curs. El pes específic de cada prova sobre la
qualificació global (Q), així com els continguts avaluats es mostra en el quadre següent.

 

 
PAC 1
(25%)

PAC 2
(25%)

PAC 3
(25%)

PRACTIQUES
(25%)

MÓDUL 1 Prova amb material Prova de resposta
d'opció múltiple amb

resum
(full DIN-A4)

Prova de resposta
d'opció múltiple sense

material

Exercicis i
activitats

pràctiques

MÓDUL 2  

MÓDUL 3
 

  

 

 

La qualificació final (Q) de l’assignatura esQ = PAC1 + PAC2 + PAC3 + AP. Per superar l’assignatura és
necessari obtenir Q > 5.00. Les característiques de les PACs i AP s’exposaran a l’aula

Avaluació alternativa: PAC 3 amb una valoració de 10 punts.
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