
 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Humanitats  Estudis  Batxillerat  

Matèria: Psicologia i Sociologia  Curs:   1 Batxillerat  

Professor/a: Xavier Alsina Hores/setmana:   4 hores  

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

1tr La psicologia com a ciència   6 sessions 1  hora  
  Sensació, Percepció i atenció   6 sessions 1 hora  

 Estats de consciència i drogues   6 sessions  1 hora  
1  tr La intel·ligència   4 sessions  1 hora  
2 tr La personalitat   6 sessions  1 hora  
2  tr    Emocions i motivació i trastorns emocionals   10 sessions  1 hora  
2 tr    Memòria i pensament    6 sessions  1 hora  
3 tr    Introducció sociologia    6  sessions  1 hora  
3 tr    Societat, organització i canvis socials   6 sessions  1 hora  

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 
L’avaluació serà continuada  al llarg de tot el trimestre. Es realitzaran de 2 a 3 exàmens que representaran 
el  60 % de la nota amb preguntes tipus test, obertes, tancades . La resta del 40 % correspondrà a treballs i 
activitats a l’aula . En principi hi haurà 6 activitats amb un valor d’un punt i 4 que correspondran a treball 
de lectures o visionat de pel·lícules o sèries . El no lliurament de l’activitat en la data establerta implicarà 
un valor negatiu de 0 si no hi ha una justificació raonable immediata.  
 
Recuperació de cada trimestre , hi haurà una aprova en el cas de no superar el trimestre al  trimestre 
següent. En el cas que l’alumne/a no recuperi caldrà anar a la prova final global amb uns continguts bàsics 
de la matèria de totes les unitats.  
La nota per aprovar en totes les avaluacions correspondrà a un 5. La mitjana que comptarà per poder 
arribar a 5 serà a partir de 4.7 . Les dècimes en cada avaluació es guardaran per al final per arrodonir la 
nota global , sempre que sigui a partir del 0.7 .  
Es considerarà a final de curs per l’alumnat que tingui interès, hagi assistit a classe regularment, no hagi 
arribat tard i mostri una especial motivació la possibilitat de prova complementària per pujar nota global de 
final de curs de la matèria en aquest cas es considerarà sobre la nota final un punt directe .  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALS 
 
Llibre de text  Alonso , J  psicologia i sociologia .ed MacGrwHIll . 2019  
Fonts i recursos digitals Moodle agora + llibres de lectura de psicologia 
Fotocòpies en alguna ocasió https://agora.xtec.cat/iesarnaucadell/moodle/course/view.php?id=242 
Pel·lícules Un metodo peligroso ( freud) La histèria 2017 . Birdy Alguien voló sobre el Nido del cuco  
                  El experimento  /  >El capital social /  
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Hi haurà una part teòrica i una part pràctica d’autodiagnosi  i autoanàlisi pràctic amb test, valoració 
qualitativa de variables d’observació i valoració quantitativa a nivell d’estadístiques .  
Treball individual , en parelles i en grups segons sigui adient en el tipus d’activitats 
Obligatori serà una lectura per trimestre _ el vigilant en el camp de sègol de Salinger  
                                                                    Nacida inocente  
                                                                   El senyor de les mosques  
                                                                   L’home que va confondre la seva dona amb un barret . 
També hi haurà vídeos autoeditats en fase experimental sobre algunes activitats que es considerin 
d’autobservació i anàlisi .  
Proves tipus test com el test de Hartman  i aprofundiment en l’enneagrama .  
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