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Objectius Continguts

1. Reconèixer la dimensió teòrica i pràctica de 

la psicologia, els seus trets característics i les 

seves limitacions metodològiques i 

explicatives.

2. Assolir el coneixement dels principis i 

formulacions bàsiques de la psicologia i 

aplicar-los a la comprensió del comportament 

humà, individual i col·lectiu

3. Reconèixer les correlacions biològiques, 

ambientals, socials i culturals del 

comportament humà, i entendre com aquests 

factors són les condicions que fan possible 

l’acció humana, individual i col·lectiva.

4. Entendre les relacions entre els diferents 

processos psicològics (cognitius, afectius i 

motivacionals) i l’activitat humana

5. Identificar alguns trets de la personalitat i la 

seva projecció en el comportament individual 

i social.

1.Els processos psicològics cognitius

1.1 L’atenció

1.2 La memòria

1.3 La imaginació

1.4 La intel·ligència

1.5 L’aprenentatge

2. Els processos psicològics afectius

2.1 La motivació

2.2 L’afectivitat

1.Les relacions entre pensament, llenguatge i 

creativitat

3.1 Els processos psicològics superiors

3.2 El pensament i el llenguatge

3.3 El pensament i la creativitat
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1. És veritat que tots tenim 

qualitats i maneres de ser 

diferents?

2. Quina relació es pot 

establir entre la manera 

com cadascú es mira a si 

mateix i la que té de mirar 

els altres?

3. Quins sentiments es 

mostren en cada 

intervenció?

La reunió dels 

animals

Júpiter, antic déu dels romans, va convocar un dia a tots els animals 

de la Terra. Quan s’hi van presentar tots, va preguntar a cadascú si 

creia tenir algun defecte, amb la promesa que el milloraria fins a 

deixar-lo satisfet.
● Què hi dius? – li va preguntar al mico.
● Em parleu a mi? Jo, defectes? Em vaig mirar al mirall i em vaig 

veure esplèndid. En canvi l’ós, us hi heu fixat? No té cintura!
● Que parli l'ós!- va demanar Júpiter
● Sóc aquí – va dir l’ós- amb aquest cos perfecte que em va donar la 

natura. Sort que no sóc una mola com l’elefant.
● Que es presenti l’elefant ...
● Francament – va dir l’elefant- jo no em puc queixar. Vegeu l’estruç 

amb aquestes orelles ridícules.

L’estruç va respondre que es trobava força més proporcionada que la 

girafa, i aquesta va respondre que almenys ella tenia un coll alt per 

veure els paisatges..no com la tortuga; però la tortuga va defensar 

que la seva closca era un refugi ideal i...

-Prou!- va dir Júpiter- Tots els creuen perfectes i creuen que els que 

han de canviar són els altres.

I dient això va donar per acabada la reunió

La Fontaine, Faules
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.1 L’atenció

Definició: és la capacitat que permet seleccionar els estímuls que captem destriant quins 

ens resulten més útils i quins són secundaris. Ordena la informació sensible de manera 

jeràrquica per tal que la ment pugui donar un significat a allò percebut. Actua en relació amb 

la memòria (aporta el context per donar significat al que es percep i ajuda a retenir les 

dades). Factors que hi 

intervenen
EXTERNS: tenen a veure amb la manera amb què 

els nostres sentits capten els estímuls. Per 

exemple: un soroll fort atrau l’atenció més que un 

fluix.
● Moviment i transformació Els anuncis lluminosos
● El canvi No mantenir sempre el mateix to de veu
● La repetició. Les tornades de les cançons
● El contrast o la diferència. Una persona vestida 

de groc en mig d’un grup vestit de gris
● La lluminositat. Els focus que segueixen un 

cantant
● La novetat, la raresa, l’exotisme. 

INTERNS: són provocats per la manera de ser 

del qui percep els estímuls

*Les necessitats del moment. Tenir gana o set fa 

que siguem més sensibles a aquests estímuls

*L’interès, la motivació o les expectatives. Quan 

estrenem sabates ens fixem en les dels altres

*La relació amb coses viscudes o sabudes. 

Posem més atenció en allò que té a veure amb el 

que ja sabem

*La capacitat de suggestionar-se o deixar-se 

influir per la pressió social o per l’autoritat. Si 

tothom mira al cel , la resta hi acabarà mirant
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

Tipus d’atenció:
a) Atenció focalitzada: quan es respon a un estímul físic extern. Girar el cap quan sentim un 

soroll

b) Atenció sostinguda: quan es pot mantenir en una activitat prolongada. Escoltar un disc, llegir 

una novel·la

c) Atenció alternant: quan es canvia la focalització segons els requeriments d’una feina. Estar-

se arreglant davant el mirall i sentir l’olor d’unes torrades que es cremen

d) Atenció dividida: quan es pot respondre a vàries tasques alhora. Córrer, tenir set i disfrutar 

del paisatge

e) Atenció selectiva o concentració: quan es tria un element conscientment i s’ignoren els altres. 

Mirar una pel·lícula sense adonar-se del que passa al seient del costat.

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn d'origen 

neurobiològic que afecta aproximadament al 5% de la població en edat escolar. 
Es caracteritza pels símptomes de desatenció (incapacitat de resistir-se a estímuls irrellevants, la 

qual cosa dificulta la seva concentració durant molt temps i el manteniment del “treball consistent” 

en una tasca, per un període de temps més o menys llarg), hiperactivitat (alt nivell d'activitat 

motora) i impulsivitat (dificultat d'autocontrol en les seves emocions, pensaments i conductes), 

que es presenten amb major intensitat i freqüència del que s'espera per la seva edat i nivell de 

desenvolupament, de tal manera que interfereixen negativament en el seu aprenentatge i/o 

comportament.
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS
1.2 La memòria 

Definició i funcions:
És la funció del cervell que permet al subjecte codificar, enmagatzemar i 

recuperar informació passada en tant que passada. Sorgeix com a resultat de la 

sinapsi entre neurones i del que anomenem les xarxes neuronals.

La memòria és la condició bàsica i indispensable per a l’aprenentatge. També és 

gràcies a la memòria que la nostra vida psíquica té connexió, és a dir, la nostra 

vida psíquica està soldada, unificada gràcies a la memòria: els nostres 

coneixements, lliguen amb unes emocions i aquestes amb unes accions..això ens 

converteix en qui som.

MEMÒRIA EMOCIONAL és la capacitat 

d'emmagatzemar records etiquetant-los a partir 

de les emocions que han despertat en nosaltres. 

Molts traumes tenen el seu inici en associacions 

que realitza la memòria emocional

MEMÒRIA SENSORIAL és la capacitat 

d’enregistrar sensacions percebudes a través 

dels sentits. El magatzem icònic és el que 

registra les imatges i el magatzem ecoic els dels 

sons (que fins ara són els més estudiats)

Tipus de memòria segons l’origen

MEMÒRIA A LLARG TERMINI permet donar 

continuïtat a la consciència de la nostra vida. 

Reconstrueix fet remots i té una capacitat 

gairebé il·limitada de retenir informació

MEMÒRIA A CURT TERMINI Reconstrueix fets 

recents i té capacitat d'emmagatzemar 

informació de manera limitada.  També 

s’anomena memòria operativa

Tipus de memòria segons el temps
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS 1.2 La memòria 

Per què oblidem?

Les distorsions dels records i l’oblit han estat estudiats per diferents escoles que han formulat les 

següents teories:

1. TEORIA DEL DESÚS. Si no es fa sovint una connexió neuronal, la falta de costum provoca la 

desmemòria. Per això es diu que repetir i repassar és important.

2. TEORIA DE LES INTERFERÈNCIES. Des que que passa un fet fins que es recorda passen 

moltes altres coses que actuen com a entrebancs i destorbs

3. TEORIA DE L’INCONSCIENT. Alguns records que poden desestabilitzar el nostre ànim i el 

nostre benestar són considerats nocius i seleccionats per l’inconscient per quedar oblidats o 

manifestar-se de manera subtil i disfressada

AMNÈSIA: és un trastorn en què un individu ha perdut completa o 

parcialment la memòria i sorgeixen dificultats alhora de recordar fets, 

persones o dates. 

Aquesta alteració es pot produir per: lesions cerebrals , succeïments de 

fets traumàtics , cops dels quals la memòria es recupera en un parell de 

dies , consum de substàncies nocives com ara drogues i alcohol, 

l'avançada edat



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.2 La memòria 

Cal observar els 

dibuixos durant 1 

minut i després 

intentar escriure 

el màxim 

d’objectes 

possibles en un 

full. 

N’hi ha 49
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1.3 La imaginació

DEFINICIÓ: és la facultat de la ment humana de crear imatges mentals o pensar en realitats no 

percebudes abans, d'inventar noves versions del món. Si el producte de la memòria és el record, 

el producte de la imaginació és la imatge mental.

Es diferencia del somni en què la imaginació s'activa quan l'individu està despert. La imaginació 

respon a la necessitat de ficció que experimenta tot subjecte i és una de les característiques 

fonamentals de la personalitat (hi ha persones més imaginatives que altres, es pot educar). 

CAPACITATS: La imaginació és una capacitat creadora, és a dir, treballa amb la novetat, 

l’originalitat i l’impacte. Però la creativitat no és fruït de l’atzar sinó que és la combinació de la 

fluïdesa (capacitat de donar respostes múltiples i variades a un mateix problema) i la flexibilitat 

(rapidesa a l’hora de canviar les respostes i els punts de vista)

ETAPES:

1. Adquisició d’estímuls i percepcions que després es convertiran en imatges i records que 

combinarem

2. Emmagatzematge i digestió: quan les experiències es sedimenten i van preparant l’esclat 

posterior. Es barregen, s’enllacen, es descarten...És una etapa molt creativa

3. Troballa: quan apareix la idea. És el moment crucial que sembla espontani i atzarós però no ho 

és.
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS 1.3 La imaginació

Les al·lucinacions. Són percepcions que no provenen 

de cap estímul: es creen en el cervell sense passar pels 

sentits. Són experiències estrictament psicològiques. Els 

somnis i els enganys de percepció

Fantasia lúdica. Té a veure amb el joc i serveix per 

alliberar-nos de la rigidesa de les regles de convivència, 

de l’ordre i l’estructura del món en què vivim. El joc dels 

nens que poden convertir una caixa de cartró en un 

camió, una nau espacial o el que sigui

Fantasia diürna. Allò que anomenem “somiar despert”. 

L’individu crea un món propi per tal d’evadir-se i donar 

satisfacció a les pròpies frustracions. És un senyal 

d’autoprotecció que pot ser desideratiu (mentre estic a 

classe somiar que estic a Hawaii sota una palmera) i de 

temor (imaginar unes passes o uns sorolls que són 

amenaçadors)

LES FORMES DE LA IMAGINACIÓ

MITOMANIA. Es la tendència patològica a la mentida 

quan aquell que menteix no acaba de distingir si el 

que diu és veritat o no. Es falseja la realitat per fer-la 

més suportable. Es relaciona amb la falta 

d’autoestima i amb cicles hipertímics de persones 

eufòriques però mancades de responsabilitat, esforç i 

perseverança

FABULACIÓ. Consisteix en explicar històries irreals 

per tal de cridar l’atenció, fer-se l’interessant, 

commoure. És freqüent en la infantesa.

TRANSTORNS DE LA IMAGINACIÓ
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.4 La intel·ligència

Definició: habilitat de comprendre idees complexes, d'adaptar-se eficaçment a l'entorn, 

d'aprendre de l'experiència, de trobar diverses formes de raonar i de superar obstacles 

mitjançant la reflexió. 

Tipus d’intel·ligència: Segons el psicòleg nord-americà H. Gardner cal parlar 

d’intel·ligència múltiple. No podem de parlar d'una intel·ligència entesa com una 

capacitat (resultat de la genètica i de l'educació) per resoldre problemes i crear productes 

nous, sinó que cada persona desenvolupa capacitats en dues o tres d’aquestes àrees

Intel·ligència 

lingüística
Intel·ligència visual i 

espacial

Intel·ligència musical

Intel·ligència manual i 

cinèticaIntel·ligència 

interpersonal

Intel·ligència 

intrapersonal

Intel·ligència lògico-

matemàtica

Intel·ligència 

naturalista
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.4 La intel·ligència 

● 1. LINGÜÍSTICA: capacitat d’entendre i utilitzar el propi idioma (escriptors, 

professors, polítics).
● 2. LÒGICO - MATEMÀTICA: capacitat d’entendre les relacions abstractes 

(matemàtics, filòsofs, científics).
● 3. VISUAL - ESPACIAL: capacitat de percebre la col·locació dels cossos a 

l’espai i d’orientar-se (mariners, aviadors, pintors, escultors, arquitectes).
● 4. CINÈTICA: capacitat de percebre i reproduir el moviment (esportistes, 

ballarins, artesans).
● 5. MUSICAL: capacitat de percebre i reproduir la música.
● 6. INTRAPERSONAL: capacitat d’entendre’s a si mateix i controlar-se 

(psiquiatres, psicòlegs, consellers, escriptors i tothom).
● 7. INTERPERSONAL: capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractar-

lo (venedors, dirigents i tothom).
● 8. NATURAL O ECOLÒGICA: capacitat de desenvolupar-se a la naturalesa.
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS
1.4 La 

intel·ligència 

Els test d’intel·ligència. 

Dissenyar proves que mesurin les habilitats intel·lectuals de cada individu per tal de 

trobar el nivell mitjà i establir així les escales pertinents, ha estat una tasca que ha 

preocupat alguns psicòlegs.

El test més conegut i utilitzat és el que van elaborat Binet i Simon i que consisteix en un 

conjunt de proves que donen l’edat mental de l’individu (el seu grau de desenvolupament 

intel·lectual); una vegada s’ha determinat l’EM (edat mental), amb una simple operació 

matemàtica s’aconsegueix calcular el QI (quocient intel·lectual).

El QI mitjà és 100. QI= (edat mental x 100) / edat cronològica 
100 indica un equilibri entre l’edat real, la cronològica i la maduresa intel·lectual

LA SUPERDOTACIÓ. També s’anomena sobredotació intel·lectual i fa referència a les persones amb una 

capacitat intel·lectual superior a la mitjana. Es considera aquest nivell quan s’assoleix un 130% a l’escala de 

Wechsler sobre el QI. Es calcula que hi ha un 2% de la població mundial.

Les persones superdotades es caracteritzen per una percepció diferent. En la infantesa tenen una imaginació 

i una manera d’aprendre diferent a la resta. No només aprenen més ràpid sinó que acostumen a aprendre 

sols. Paradoxalment manifesten “fracàs escola” o “inadaptació” ja que es senten diferents i les seves 

expectatives no es solen complir quan es troben fora del seu ambient. 



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.5 L’aprenentatge 

No hi ha una definició clara i consensuada d’aprenentatge. Tot i així sí que es poden establir 

algunes característiques més o menys definitòries.

Es tracta d’un procés individual que facilita l’adaptació a les circumstàncies canviants de la vida. 

L'aprenentatge implica canvi, mobilitat, transformació...i un canvi que roman. En l’aprenentatge cal 

una disposició activa, esforç i pràctica per part del subjecte (ningú el pot fer per nosaltres). 

L’aprenentatge consisteix en adquirir, processar, comprendre i, finalment, aplicar una informació 

que hem experimentat o que ens han transmès. Ja per acabar: l’objectiu de l’aprenentatge és 

provocar canvis en la conducta de l’individu.

ELEMENTS PRESENTS EN L’APRENENTATGE

Intel·ligència, 

memòria i atenció

Coneixements 

previs o fonaments
Capacitat 

d’experimentació

Motivació
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS

1.5 L’aprenentatge 

APRENENTATGE SIGNIFICATIU. El que es genera a través de la relació entre una informació nova i 

el bagatge de coneixements que ja poseeix un individu. S’oposa a l’aprenentatge repetitiu o memorístic

APRENENTATGE PER DESCOBRIMENT. El subjecte no rep els continguts de forma passiva; 

descobreix, investiga els conceptes i les seves relacions, i els reordena per adaptar-los als 

coneixements previs. Per exemple: algunes pràctiques d’experimentals al laboratori

APRENENTATGE REPETITIU. Es produeix quan el subjecte memoritza continguts sense 

comprendre’ls o relacionar-los amb els seus coneixements previs. Per exemple: els verbs irregulars en 

anglès o les taules de multiplicar

APRENENTATGE PER ASSAIG-ERROR. Es respon a un requeriment determinat de manera aleatòria 

i es retenen els resultats positius per repetir-los, mentre es deixen de banda els negatius. Per exemple: 

la caisa d’Skinner i la seva adaptació a LOST (video)

APRENENTATGE PER OBSERVACIÓ D’UN MODEL O IMITACIÓ. Es tracta de copiar el que fa un 

altre, de repetir un procés observant un model. El subjecte pot fer reforçat per l’aprovació d’altres 

persones. Per exemple: aprendre a parlar

Tipus d’aprenentatge
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2. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS AFECTIUS

2.1 La motivació

DEFINICIÓ: motivus, en llatí, significa moviment; per tant el concepte de motivació fa referència 

a l’aspecte dinàmic del comportament. Anomenem motivació a la força o energia que existeix 

en l’interior de l’organisme que ens empeny a actuar. No fem mai cap acte perquè sí, tots els 

actes són motivats (tant si en som conscients com si no). L’estudi de la motivació és l’intent de 

saber a què obeeixen les necessitats, els desigs i les activitats humanes

FASES D’UNA CONDUCTA MOTIVADA:

1. El mòbil. Anomenem mòbil a l’impuls que provoca l’acció. Aquest impuls pot ser interior (com 

ara la gana) o exterior (com ara unes passes que sentim darrera nostre)

2. La conducta. És el comportament o activitat que se’n segueix. És una conducta de signe 

positiu quan s’orienta cap a la consecució del motiu (seguint amb l’exemple de la gana: aixecar-

se i anar a buscar alguna cosa a la nevera) í és una conducta de signe negatiu quan vol 

eliminar l’element pertorbador (en el cas de la por, que pari el soroll que ens en fa sentir)

3. La satisfacció del desig. És el moment en què s’elimina la tensió o el desequilibri que hi 

havia entre la necessitat i la seva satisfacció
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2. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS AFECTIUS

2.1 La motivació 

(2)
LA PIRÀMIDE DE MASLOW. Abraham Maslow va fer una proposta de classificació de les 

motivacions humanes en 5 nivells. Els quatre primers tenen a veure amb les mancances i el 

superior és de creixement. Segons Maslow, només quan els objectius dels nivells inferiors estan 

satisfets, l’individu canvia de motivació i comença a preocupar-se del nivell següent.

Necessitats fisiològiques

Necessitats de seguretat

Necessitats d’afiliació

Necessitats de

reconeixement

Necessitats 

d’autorealització

Quan la persona busca el sentit de la pròpia vida i la 

trascendència a partir d’unes conviccions morals arrelades

Necessitem el respecte i la consideració dels altres per poder 

confi-gurar la nostra pròpia imatge de dignitat i autoestima

És l’acceptació social, la necessitat de saber-se part d’un grup, 

de sentir-se estimat i considerat, de tenir amics, de sentir-se 

ciutadà

No sentir-se amenaçat, tenir una estabilitat econòmica i afectiva 

(disposar d’un sostre, de salut, de convivència pacífica, ...)

Elements relacionats amb la supervivència com a individu i com 

a grup. Menjar, beure, dormir, evacuar els residus corporals, 

sexe
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2. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS AFECTIUS 2.2 L’afectivitat (1)

Definició: L’afectivitat és la susceptibilitat que experimenta l’ésser humà davant les 

alteracions que es produeixen en el món real o en el món interior de cadascú; es tracta 

de reaccions personals i íntimes en les quals ens sentim implicats.

ELS DIFERENTS ESTATS AFECTIUS

1.Els sentiments

* Són estats afectius complexos, produïts per causes d’ordre intel·lectual o moral (simpatia, 

admiració, ressentiment, orgull, vergonya, etc) que acompanyen les emocions i les 

passions

* Els antics creien que els sentiments eren una alteració de l’ànima. Més endavant es van 

associar al cor, deixant el cervell associat a la raó. En realitat, però, els sentiments tenen el 

seu origen en el cervell: en el sistema límbic (que també és molt important per a la 

memòria)

* El sistema límbic es troba en el cervell mig (per sobre del cervell rèptil i 

per sota de l’escorça o neocòrtex) és el segon que es forma en 

l’evolució i és molt important en els mamífers.

* Cada cultura potencia uns sentiments i n’evita uns altres. A més cada 

cultura admet unes formes d’expressar sentiments i en sanciona unes 

altres (pensem en el cas de manifestar dol davant una mort)
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1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS 2.2 L’afectivitat (2)

2. Les emocions
* Són estats afectius que es produeixen d’una manera brusca i trasbalsen tot el psiquisme. A 

vegades són tan intenses que poden provocar reaccions orgàniques (tensió muscular, 

llàgrimes, vermellor a la cara, augment de les pulsacions, suor freda..). Les emocions 

comporten un desequilibri del to psíquic general

* Les emocions són més senzilles d’estudiar que els sentiments perquè es poden mesurar i 

permeten registrar dades objectives: ritme cardíac, tensió arterial, secreció de suor. 

* Investigacions experimentals recents han permès demostrar que l’expressió facial de les 

emocions és igual en totes les cultures i societats. Aquest és un punt important perquè saber 

llegir els rostres dels altres facilita les relacions socials. És molt difícil tenir autocontrol sobre les 

expressions facials.

* Paul Ekman és l’estudiós més important a l’hora d’analitzar com expressem les emocions:

http://www.eduardpunset.es/420/charlas-con/por-que-nos-emocionamos 

http://www.elmundo.es/magazine/2004/264/1097864642.html



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

1. ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS COGNITIUS 2.2 L’afectivitat (3)

3. Les passions

* La passió és una conducta intensa i entusiasta marcada per un afecte o una afició molt 

forta. Ve del llatí passió que significa “patir”, és a dir, el centre de la passió no és el 

protagonista (com passa en l’acció) sinó la víctima (algú a qui s’imposa un afecte que ve de 

fora). Aristòtil ja va indicar que la passió, al contrari de l’acció, va associada a la passivitat.

* La passió implica una certa ofuscació perquè el seu objectiu és prioritari i omple tota la 

vida afectiva degut el seu caràcter dominant i permanent.

* La passió no admet arguments racionals. Si per una banda això ens permet traslladar-nos 

a mons il·lusoris i alliberar-nos de les rutines, cal anar amb compte perquè la passió pot 

conduir al fanatisme i a la irracionalitat.

Res de gran no s’ha fet 

sense una gran passió 

(Hegel)

L’estat que més convé a l’ànima 

és la indiferència serena, 

l’alliberament de les passions 

(Epicur)

Cap incendi és comparable 

amb el de la passió (Buda)



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3. Les relacions entre pensament, llenguatge i creativitat

3.1 Els processos psicològics superiors

Vigotsky (1896-1934) distingeix dos tipus de processos psicològics:

a) NATURALS o PRIMARIS: provenen de l’evolució biològica, estan determinats per l’herència 

i predominen fins als 2 anys

b) CULTURALS o SUPERIORS: provenen de l’entorn social i es cultiven al llarg de la vida

Els processos psicològics es manifesten primer sota formes simples. Aquestes capacitats 

naturals com ara recordar, trobar relacions senzilles, resoldre problemes de subsistència, ja els 

trobem en animals superiors; però en humans són el camp sobre el que sorgirà la cultura.

L’atenció, la percepció, la imaginació, la intel·ligència són naturals però esdevenen superiors a 

l’incorporar-se a la cultura, sobretot a través del llenguatge oral.

El llenguatge oral serveix per comunicar-se amb els altres: té una forma externa i social. Però, en 

segon lloc, aquest mateix llenguatge té un vessant intern i privat: serveix per pensar i comunicar-

se amb un mateix.

La ZDP (zona de desenvolupament pròxim) és la que ajuda a l’individu (el nen/a) a lligar els 

processos primaris amb els superiors. La ZDP té com límit mínim allò que l’infant pot fer pel seu 

compte, i té com a límit màxim allò que pot fer quan l’ajuda algú amb més capacitat. Amb el 

suport de la societat i de l’entorn els nostres processos naturals evolucionen fins a convertir-se en 

superiors: “Entendre l’individu és entendre el medi social en el qual es desenvolupa (Vigotsky)



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i el   llenguatge (1)

Els éssers humans podem distanciar-nos de les dades percebudes en el 

moment i "pensar“ per resoldre un problema. És a dir, deixem d'estar en 

contacte amb la realitat, perquè podem interposar “símbols” 

(representacions mentals de la realitat) entre les coses i la ment. Aquests 

símbols poden ser imatges, paraules o conceptes. Aquesta xarxa de 

conceptes es troba registrada i fixada en les paraules que componen el 

vocabulari de la llengua amb la qual ens expressem. D'aquí que ens 

preguntem per les relacions entre el pensament i el llenguatge. 

LES QUATRE GRANS TEORIES SOBRE LES RELACIONS PENSAMENT-LLENGUATGE

1.El pensament és llenguatge. John B. Watson (conductista), afirmà la identitat d'ambdós 

processos i negà la possibilitat de pensar a tots els éssers que manquen de llenguatge. 

2.El pensament depèn del llenguatge. Sapir i Whorf sostingueren que el llenguatge no és 

un simple instrument de comunicació d'idees, sinó que determina la formació d'idees.

3.El llenguatge depèn del pensament. Jean Piaget, cognitivista, subordinà el 

desenvolupament del llenguatge al desenvolupament del pensament.

4. Interdependència entre pensament i llenguatge. Lëv S. Vygotski sostingué que 

ambdós processos depenen l'un de l'altre



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i el llenguatge (2)

1) EL PENSAMENT ÉS LLENGUATGE (Watson): La identificació de pensament i llenguatge i la 

consegüent negació de la possibilitat de pensar a tots els éssers que manquen de llenguatge, fou 

la postura adoptada pel psicòleg conductista John B. Watson (1878-1958). Actualment la identitat 

del pensament i el llenguatge és indefensable si no es redefineixen capritxosament els termes de 

la qüestió. I prova d'això:

· Els animals no parlen i són capaços de pensar a la seva manera.

· Les persones sordmudes pensen.

· Les dades ontogenètiques mostren que el desenvolupament lingüístic i el mental són processos 

diferents.

· L'experiència personal testifica l'existència de pensaments que no podem expressar amb

paraules.

2) EL PENSAMENT DEPÈN DEL LLENGUATGE (Whorf) Les teories sociolingüístiques i les 

del relativisme lingüístic han mostrat la funció exercida pel llenguatge com facilitador i, alhora, 

inhibidor del pensament. Segons la sociolingüística, els hàbits lingüístics més imperfectes de 

les classes obreres limiten, per falta d'una infraestructura sintàctica adequada i per l'escassetat 

de lèxic, el desplegament de cert tipus de pensament teorètic. Al seu torn, les gramàtiques de 

llengües realment heterogènies condicionen la percepció i les maneres de pensar de les 

comunitats lingüístiques respectives fins el punt que s'ha afirmat que les persones que parlen 

idiomes diferents viuen móns distints.. Aprendre una llengua és aprendre una determinada 

manera de classificar i ordenar l'univers. En efecte, cada llengua comporta una manera de 

veure el món, una cosmovisió



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i el llenguatge (3)

3) EL LLENGUATGE DEPÈN DEL PENSAMENT (Piaget): Jean Piaget (1896-1980) 

concep el desenvolupament del pensament i el desenvolupament del llenguatge com 

dos fenòmens relativament independents, en basar-se en dades empíriques com ara 

que la comprensió antecedeix la producció lingüística. D'aquesta manera, el llenguatge 

resta reduït a un instrument d'expressió i suport del pensament. L'adquisició de les 

expressions lingüístiques no estructura les operacions intel·lectuals, ni la seva absència 

impedeix la formació d'aquestes. La comesa del llenguatge és funcional, i cal cercar-la 

en el control de l'acció i en la regulació de l'atenció cap determinats sectors de l'ambient 

(tesi del relativisme lingüístic). El llenguatge, doncs, prepara i regula les operacions del 

pensament però no les constitueix.
4) INTERDEPENDÈNCIA ENTRE PENSAMENT I LLENGUATGE (Vigotsky): Només la 

teoria genètica del llenguatge interioritzat pot resoldre el problema de la relació entre 

pensament i paraula. Aquesta relació és un procés viu: el pensament naix a través de 

les paraules. Una paraula sense pensament és una cosa morta i un pensament 

desproveït de paraula roman en l'ombra. La connexió entre pensament i paraula sorgeix 

en el curs del desenvolupament i evoluciona per si mateixa. Aquesta connexió entre 

pensament i llenguatge és pròpia dels éssers humans, i es produeix de tal manera que 

el pensament es fa definitivament lingüístic i el llenguatge es configura definitivament 

com una activitat lligada al pensament.



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3. Les relacions entre pensament, llenguatge i 

creativitat
3.2 El pensament i la creativitat 

Estàs conduint el teu cotxe en una nit de tempesta terrible. Passes per 
una desocupada d'autobús on es troben tres persones esperant: 
1. Una anciana que sembla a punt de morir. 
2. Un vell amic que et va salvar la vida una vegada. 
3. L'home perfecte o la dona dels teus somnis. 

A quin duries en el cotxe, tenint en compte que només tens lloc per a un 

passatger? 

?



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i la creativitat 

(1)

Estàs conduint el teu cotxe en una nit de tempesta terrible. Passes per 
una parada d'autobús on es troben tres persones esperant: 
1. Una anciana que sembla a punt de morir. 
2. Un vell amic que et va salvar la vida una vegada. 
3. L'home perfecte o la dona dels teus somnis. 

A quin duries en el cotxe, tenint en compte que només tens lloc per a un 

passatger? 

Li donaria les claus del cotxe al 

vell amic

perquè portés l’anciana a 

l’hospital

mentre jo m’espero amb 

l’home/dona 

dels meus somnis que em 

recullin...

més tard. 



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i la creativitat 

(2)
CREATIVITAT: 

És la capacitat de la ment per associar idees d’una manera nova o inventar objectes i solucions 

originals per fer front als problemes amb els que ens enforntem. La creativitat s'associa amb la 

imaginació i el pensament divergent, ja que sovint sorgeix del dubte, de replantejar un 

assumpte des de diferents angles, en un procés on intervenen la intuïció i la memòria. la 

creativitat no està lligada al coeficient ordinari però sí que seria un símptoma d'intel·ligència 

fluïda o flexible. 

CARACTERÍSTIQUES D’UNA PERSONA CREATIVA

La creativitat és una facultat que es pot entrenar. Les persones creatives acostumen a tenir una 

sèrie de trets en comú:

a) tendeixen a buscar moments de solitud i són més introvertides que la mitjana

b) no fan tant de cas als prejudicis socials

c) estan més oberts a manifestar i explorar l'emoció, són apassionades i són persones intuïtives

d) busquen els problemes complexos, que veuen com a reptes i no els deixen fins a resoldre'ls

e) es poden mostrar inconformes amb la situació del món on viuen (els artistes, no els científics)

f) tenen un bon autoconcepte però poden caure més fàcilment en la frustració

g) presenten gran capacitat de síntesi i abstracció

h) estan obertes a l'experiència i al risc

i) tenen capacitat de lideratge



Tema 3. La caracterització dels processos psicològics

3.2 El pensament i la creativitat (3)

QUÈ FOMENTA LA CREATIVITAT?

La creativitat no és una característica estàtica sinó que es pot potenciar o reprimir, es pot bloquejar o 

alterar l'estat d'ànim.

Hi ha certes activitats, la pràctica regular de les quals fomenta la creativitat. Serien la lectura, l'alteració 

de la consciència (per la desconnexió temporal que fa el cervell en una situació de baixa tensió i 

monotonia), l'associació lliure d'idees o imatges en llistats o pluges d'idees, la repetició de mantres, 

trencar conscientment una rutina... Totes elles tenen a veure amb el pensament i amb alliberar-los de 

rutines per relaxar-lo i flexibilitzar-lo.

En canvi hi ha circumstàncies que bloquegen o inhibeixen la creativitat, com l'excessiu racionalisme, la 

falta de confiança en un mateix, l'apropament superficial repetit als problemes, l'absència de motivació 

o la por a la reacció dels altres

ES POT MESURAR LA CREATIVITAT?

No hi ha un test estàndard per mesurar la creativitat. Normalment s'usa l'observació (mirar si es donen 

en l'individu les característiques pròpies de l'ésser creatiu i el producte del seu treball) i aproximacions 

a la personalitat.

També es posa al subjecte davant situacions provocades per estimular el pensament divergent. Els 

exemples clàssics serien fer-li dibuixar alguna cosa (per fugir del model de la casa escolar), continuar 

una història, buscar trets comuns en objectes molt diferents, intentar usar un estri quotidià d'una 

manera nova o generar conseqüències possibles d'esdeveniments allunyats de la norma.
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