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La memòria


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


Una melodia, una olor… El record d'una festa. La veu i les 
paraules d'algú conegut... 


Experiències acumulades: jocs, viatges, trobades, 
estudis, treballs, aprenentatges…!


El que sé fer, el que signifiquen les paraules, el que són 
les coses, qui és cada u i qui sóc jo…


El que he fet avui…, el que vaig fer ahir…, la frase que he 
dit fa uns segons, el que tinc planejat fer avui… On deu 


ser aquell llibre?… On sóc jo?… Qui ets tu?


On es troben aquestes experiències viscudes? 


Què és el que recorda la memòria i com?







QUÈ ÉS LA MEMÒRIA?


Tots sabem què és la memòria…


La concepció «llega» no contempla totes les funcions de 
la memòria ni els mecanismes del seu funcionament. 


Se sol associar la memòria 
específicament a tasques en les 
quals cal recordar…


Això no obstant, quasi tota l'activitat 
mental descansa en diferent mesura  
en els processos de memòria… 


?


"Detinguem-nos un moment a considerar els diferents factors que intervenen 
en una acció tan senzilla com quedar amb un amic per a dinar en un 


restaurant. Per a començar, hem de ser capaços de recordar el nom de 
l'amic, com també la informació necessària per a fer la trucada. Després, 


haurem de recórrer al nostre «registre» de veus per a determinar si la 
persona que contesta és el nostre amic. Mentre dure la conversa, haurem de 


recórrer constantment a un diccionari intern de paraules, sons, significats 
i sintaxis per a poder mantenir-la i comprendre el que ens diga. En un moment 


concret, passarem revista a visites anteriors a restaurants, o a les 
recomanacions que ens hagen fet sobre nous restaurants, per a determinar 


quin triar. Haurem de tenir present tots els detalls de la personalitat del 
nostre amic, els seus gustos i tot el que puga contribuir a l'harmonia per a 


estar tots dos a gust. Més tard, recorrerem a tots els coneixements i 
recursos que ens recorden què hem de fer per a desplaçar-nos, 


físicament, d'ací fins allí. Finalment, caldrà que estiguem al dia de la resta 
dels nostres assumptes, per a evitar que la cita coincidisca amb una altra


activitat prevista anteriorment per a la mateixa hora". 







La memòria és una facultat generalitzada entre els éssers 
vius. 


Extraiem i emmagatzemem informació de l'entorn perquè 
és necessari per a la supervivència.


Sense aquesta capacitat de retenir, emmagatzemar i 
recuperar informació, tot seria nou i imprevisible: No 
podríem adaptar-nos a l'entorn...


No sabríem qui som.
No sabríem on vivim.
No sabríem què hem de fer…
No podríem seguir una conversa, vestir-nos, 
orientar-nos…
No podríem viure…


L'evolució biològica ha seguit dues estratègies generals 


1) Preprogramar l'organisme: memòria genètica. 


 Relacionada amb aspectes biològics, no psicològics. 
 Dominant en organismes simples o inferiors (baixos en l'escala 
filogenètica): 


Disposen de programes de conducta prefixats genèticament. 
Poca capacitat d'alterar els seus patrons innats de conducta.


2) Incorporar mecanismes o sistemes que possibiliten aprendre


 Adaptar-se a l'entorn modificant la conducta a partir de 
l'experiència acumulada. 
 Ascendir en l'escala filogenètica suposa major dependència dels 
aprenentatges adquirits al llarg de la història individual. 


Aquest tipus de mecanismes són els que interessen els psicòlegs de 
la memòria.







UNA DEFINICIÓ DE MEMÒRIA?


No podem donar una definició, sinó una visió descriptiva que recopile i abaste les 
diferents qüestions implicades: 


La memòria no és simplement una habilitat per a emmagatzemar i recuperar informació. Ha de 
considerar-se un complicat conjunt de sistemes de processament de la informació que adquireixen, 
codifiquen, emmagatzemen, construeixen, reconstrueixen i recuperen informació, la naturalesa de 


la qual és molt variada.


La memòria és un procés actiu, que no emmagatzema passivament, sinó que també construeix i 
elabora la informació partint dels coneixements previs.


La memòria pot no ser una còpia literal de la realitat per: 


a) aspectes relacionats amb els coneixements previs, 
b) aspectes relacionats amb les nostres expectatives, actituds o prejudicis, i
c) aspectes relacionats amb la intrusió de vivències d'uns altres, que s'assumeixen com a records 
propis.


Hem de canviar l'estereotip  de la memòria com a magatzem o arxiu de 
records mecànic, estàtic i passiu.


Nivells d'explicació de la memòria humana


La complexitat i diversitat dels mecanismes que componen 
la memòria no poden ser explicats des d'un únic nivell 
d'anàlisi: es requereixen diferents nivells d'explicació.


La perspectiva o nivell psicològic estudia la memòria a 
un nivell global i funcional, intenta aclarir els sistemes i 
funcions de la memòria, així com les seues implicacions i 
interconnexions dins del comportament.


La perspectiva o nivell biològic, fisiològic o 
neurofisiològic estudia la memòria a un nivell més 
específic, més molecular que molar, intenta conèixer les 
bases biològiques de la memòria en diferents nivells de 
complexitat, estructures neurològiques, teixits nerviosos, 
etc., implicats en el processament de la informació.







MEMÒRIA I ALTRES PROCESSOS COGNITIUS


Els processos perceptius i l'atenció es relacionen 
estretament amb la memòria: 


La manera com percebem tots els aspectes del món i la 
informació a la qual atenem depèn en gran mesura de 


com els tenim representats en la memòria i de la 
capacitat de la memòria (particularment la MCP).


Quan pensem, raonem o intentem resoldre qualsevol 
problema:


La memòria contribueix proporcionant-nos la informació 
rellevant i mantenint les idees i els conceptes que anem 


elaborant durant el curs del nostre pensament.


En l'ús del llenguatge apareixen implicats 
processos de memòria de naturalesa molt variada.


En llegir, recuperem grans quantitats d'informació de la 
memòria, de manera inconscient i automàtica: 


 Recuperem els sons que es corresponen amb els 
símbols gràfics. 
 Els combinem de manera que formen paraules.
 Recuperem de la memòria el significat de cada una 
d'aquestes paraules. Recuperem les regles de la sintaxi
per a entendre l'estructura de les oracions.


A més, contínuament, per a entendre els missatges que 
llegim o escoltem, necessitem recuperar de la memòria 
grans quantitats d'informació general sobre el món i les 


coses







TRES DISTINCIONS IMPORTANTS O 
ENFOCAMENTS COMPLEMENTARIS 


PER A ESTUDIAR I EXPLICAR LA 
MEMÒRIA







I) TRES MAGATZEMS O SISTEMES DE MEMÒRIA
Enfocament estructural o de sistemes


Posa l'èmfasi en les estructures o els sistemes que componen la 
memòria i en els aspectes funcionals d'aquestes estructures.


«Un sistema de memòria» és un component de la memòria definit per 
uns mecanismes d'adquisició, retenció i recuperació d'informació, i 
també certes regles de funcionament.


La memòria humana es compon de tres grans sistemes o 
magatzems: 


MS (Memòria sensorial)
MCP (Memòria curt termini)
MLP (Memòria llarg termini)


II) DIFERENTS MEMÒRIES PER A DIFERENTS 
TIPUS D’INFORMACIÓ


Enfocament representacional


posa èmfasi en l'estudi de les DIFERENTS  
representacions contingudes en la memòria a 
llarg termini dels subjectes (continguts de la 
memòria).


¿Com s'emmagatzema i s'organitza l'ingent volum 
d'informació que posseeix un ésser humà adult?


¿Com s'accedeix de manera eficient a les parts de la 
informació rellevants en cada moment per a l'activitat que 
s'està duent a terme?







III) TRES FASES DE LA MEMÒRIA


Enfocament de processos


Posa èmfasi en l'estudi del procés que va des de l'adquisició  d'una 
informació, passant per l'emmagatzematge, fins a la seua 
recuperació o el seu record.


Distingirem 3 fases


Introduir en la 
memòria


Conservar en la 
memòria


Recuperar de la 
memòria


Codificació Emmagatzematge Recuperació


I) Enfocament d'estructures o sistemes 











Registre sensorial (memòria sensorial)


Registre associat a cada òrgan sensorial capaç de captar els estímuls que hi 
entren i mantenir-los un breu temps (aprox. ¼ segon en la vista), prou perquè els 
processos atencionals i perceptius finalitzen, i transferir-los a la següent fase del 


procés.


Només la informació rellevant rebrà atenció i serà codificada per a formar una 
representació en el nostre sistema de memòria operativa (MCP).


Està molt més relacionat amb la percepció que amb la memòria


(Memòria a curt 
termini o de treball)


Memòria icònica


Petjada de l'estímul visual que roman més enllà del que 
l'estímul està realment present, per a completar els 
processos atencionals i perceptius. 


Constitueix un registre isomòrfic de l'estímul visual: rèplica 
de l'estímul. 


Des d'una perspectiva subjectiva, no distingim el moment en 
què cessa la presència real de l'estímul i la presència de la 
petjada icònica. 


Probablement es degrada al llarg dels dos-cents cinquanta 
mil·lisegons de permanència. 







Similar a la icònica, especialitzada en el processament 
primerenc de la informació auditiva que rebem.


Molta informació auditiva (p. e. la parla o la música) té 
naturalesa seqüencial: es compon d'unitats discretes que 
necessitem unir per a dotar de significat el que escoltem. 


P. e. els fonemes han d'unir-se per a compondre síl·labes que, 
al seu torn, requereixen unir-se per a completar paraules, i així 


successivament
El mateix podem dir de les notes musicals.


La memòria ecoica permet processar aquesta informació. 


Memòria ecoica


MEMÒRIA A CURT TERMINI O DE TREBALL (O OPERATIVA)  MCP


Memòria que manté i maneja temporalment la informació rellevant 
per al que s'està fent en cada moment


Controla i regula el flux d'informació que prové de l'exterior  
(sistemes de memòria sensorial) i de l'interior (memòria a llarg 
termini). 


Executa les operacions de processament necessàries per a la tasca 
que s'està duent a terme en cada moment. 


Elabora la resposta, verbal o motriu, que posseirà el subjecte. 


Serveix de base per al pensament


Capacitat d'emmagatzematge limitada: prop de  ¿ ? unitats 
d'informació, ja siguen lletres, xifres, paraules, idees o qualsevol 
cosa amb significat per al subjecte.







MCP: conjunt de subsistemes en contínua interrelació


Executiu central
Centre de control de tot el sistema. Regula el flux d'informació en 
el seu interior. 


Implicat en qualsevol procés cognitiu que requerisca el control i la 
distribució dels recursos cognitius de processament i magatzem 


d'informació


Posseeix capacitats d'emmagatzematge i de processament 
que comparteixen recursos limitats. Si se sobrecarrega la 
funció del magatzem d'informació, quedaran menys recursos per 
a les funcions de processament.


Controla la funció de magatzem que realitzen el bucle articulatori i 
el magatzem visuoespacial, que actuen com a sistemes esclaus. 


Bucle articulatori o buffer fonològic


* Sistema de magatzem que manté la informació en un codi fonètic. La 
informació verbal que rebem penetra en aquest subsistema.


* Executa el procés de repàs que allarga la permanència de la informació. 


* Tradueix, si és possible, la informació visual a un codi fonètic. 


Per exemple, si veiem una casa (i és rellevant per al procés mental que 
estem efectuant en aquell moment), el bucle articulatori traduirà 
immediatament aquella imatge al so de la paraula corresponent. 


Magatzem visuoespacial  o esquema visuoespacial


Sistema especialitzat a mantenir els components visuals i espacials de les 
representacions mentals.


Quan formem una imatge mental d'alguna cosa, posem en joc aquest 
subsistema de la memòria operativa. 







Tres factors que influeixen en l'oblit o la pèrdua d'informació en 
la MCP.


El decaïment
Oblit produït per la pura debilitació dels processos nerviosos 
que sustenten la petjada de memòria quan el repàs no 
restableix aquests processos.


El desplaçament
Oblit a causa que nova informació (provinent de l'exterior o de la 
MLP) entra en la MCP i desplaça la informació que s'estava 
retenint en aquell moment.


La interferència
Efecte negatiu que unes informacions tenen sobre altres a 
causa de la similitud que comparteixen. Com més gran siga
aquesta similitud, més gran serà l'oblit produït.


P. e.: casa - passa - cascada - petaca - massa - casaca - estaca


Memòria a llarg termini (MLP)


Sistema component de la memòria humana encarregat de 
mantenir tota aquella informació que té certa estabilitat i 


persistència en el nostre sistema cognitiu. 


No som conscients de tots els continguts de la MLP ni estan 
disponibles de manera immediata. 


A requeriment de la memòria operativa, s'activen fragments 
d'informació de la MLP, i passen a ser manipulats una altra 
vegada per l'executiu central. 


P. e.: «Què vas fer l'estiu passat?» Aquell fragment 
d'informació que estava desactivat en la nostra MLP s'activa i 


passa a la memòria operativa per a elaborar la resposta.







Memòria a llarg termini  (MLP)


¿Com s'organitza tota aquesta immensa base de dades perquè puguem 
recuperar i manejar la informació rellevant de manera ràpida i en el 


moment oportú?


Constituïda per sistemes especialitzats en diferents tipus d'informació i 
diferents processos de memòria.


La principal divisió que podem establir en la MLP és: 


1) memòria DECLARATIVA o EXPLÍCITA i 
2) la memòria NO declarativa o IMPLÍCITA


Són considerats dos subsistemes de la MLP (enfocament estructural), 
però els abordarem fonamentalment des del punt de vista dels continguts: 
«L'enfocament  representacional».


Per tant, els abordarem en l'apartat següent.


II) DIFERENTS MEMÒRIES PER A DIFERENTS TIPUS D’INFORMACIÓ
Enfocament representacional


L'enfocament representacional, com indica el nom, posa l'èmfasi en 
l'estudi de les representacions contingudes en la memòria a llarg termini 
dels subjectes.







Comencem amb un exemple senzill… 


Implícita
No declarativaExplícita


II) Enfocament representacional







1) memòria DECLARATIVA o EXPLÍCITA


Subsistema de la MLP els continguts de la qual són, en 
general, inspeccionables conscientment i, habitualment, 
aplicables amb facilitat a termes lingüístics: 
Coneixements, vivències…


2) la memòria NO declarativa o IMPLÍCITA


Subsistema de la MLP especialitzat en la representació 
d'aquella informació que no pot ser fàcilment 
inspeccionada conscientment pel subjecte. 


Es caracteritza per l'absència de control voluntari i 
conscient per part del subjecte en el moment de la 
codificació i de la recuperació de la informació: Anar amb bici, 
nadar…


La divisió entre declaratiu i no declaratiu NO és 
absoluta, atès que podem trobar aspectes que estan 


a cavall entre els dos sistemes.


Totes dues participen en qualsevol tasca de 
memòria. Per tant, es dóna una interacció entre els 


dos sistemes







1) Memòria EPISÒDICA (EM)


El record d'objectes, persones i situacions o episodis que hem 
experimentat al llarg de la nostra vida.


Sol estar vinculada a etiquetes espaciotemporals més o menys 
concretes. 


És un sistema d'aprenentatge molt ràpid, ja que moltes vegades 
només cal viure una vegada l'experiència per a recordar-la. 
S'afig amb facilitat nova informació, però també la informació es 
torna irrecuperable amb gran facilitat (successos poc rellevants).


Un àmbit particularment interessant d'investigació de la memòria 
episòdica és el que es coneix com a memòria autobiogràfica: 


record dels esdeveniments de la vida.







2) Memòria SEMÀNTICA (MS)


Inclou les representacions dels significats de les paraules, 
els conceptes, les relacions entre els conceptes i, en 
general, tot el coneixement general sobre les coses del 
món.


Conté, fonamentalment, dos tipus d'estructures 
simbòliques per a representar la informació:


I Els conceptes
II Els esquemes


Ambdues memòries (EM i MS) estan íntimament 
relacionades, ja que una de les funcions dels esquemes és 


l'organització dels records episòdics relacionats.


I Els conceptes


Representacions que contenen el coneixement que ens permet 
reconèixer i classificar entitats concretes (objectes, 
persones…), entitats abstractes, accions i situacions com a 
membres d'una mateixa categoria.


Possibiliten la nostra capacitat d'ordenar el món per a poder fer 
prediccions. 


La realitat és pluridimensional i complexa, els conceptes no són 
suficients.


Per a poder representar adequadament la realitat, necessitem 
relacionar els conceptes i crear estructures de coneixement d'un nivell 


més alt: els esquemes.







II Els esquemes


Un esquema és un model de la realitat compost per xarxes de 
conceptes relacionats que representa el coneixement que tenim 


sobre aquest. Cada un dels esquemes conté, en la seua estructura, 
tot el coneixement general que hem adquirit mitjançant l'experiència 
passada amb objectes, accions, seqüències d'accions, situacions, 


seqüències de situacions, etc.


Ex.: Esquema d'«universitat».
Ex.: Esquema d'un processador de textos.
Ex.: Esquema d'un sistema d'informació documental.
Etc.


Les representacions de les noves experiències o conceptes no es 
codifiquen passivament en la MLP, sinó que es construeixen 
activament mitjançant processos notablement influïts pels esquemes. 


El que aprenem està influït pel que ja sabem.


Psicologia de 
l'aprenentatge


Psicologia de 
la percepció i 
l'atenció







Els esquemes exerceixen la seua influència en la codificació de la 
informació per mitjà dels quatre processos següents:


Selecció
Abstracció
Interpretació
Integració 


Selecció


L'esquema selecciona solament una part de la informació per a 
participar en la representació emmagatzemada en la memòria.


Quan no existeixen esquemes rellevants per a la informació que 
se'ns presenta, la retenció d'informació acostuma a ser mínima.


Ex.: aprenentatge de la primera i de successives eines 
informàtiques.


Abstracció


Procés pel qual es tendeix a codificar el significat i 
no tant el format de la representació.


Acostumem a recordar els significats generals de la 
informació rebuda, però no és habitual que 


utilitzem les mateixes paraules que en l'original.


Aquest procés és, juntament amb la selecció, 
responsable de la pèrdua de molts dels detalls de 
la informació original en la representació que 


emmagatzemem en la memòria.







Interpretació


Inferències que es realitzen, a partir de l'esquema 
activat, sobre la informació rebuda…


«Joan clavava un clau»
«Joan va enviar un correu»


«Dormir» 


Solen ser els responsables directes de moltes de les 
distorsions observades en els records.


Integració


En la representació que elaborem s'integren, de manera 
indiferenciada (indistingible posteriorment), la informació
perceptiva procedent de l'experiència que hem tingut, altres 
informacions posteriors relacionades i d'origen diferent, i el 
coneixement relacionat amb aquella experiència que aporten 
els nostres esquemes


«testimoni d'un accident d'automòbil»


La recuperació d'informació no és una simple recuperació 
i una lectura de la petjada de la memòria, sinó una 


reconstrucció de la representació a partir de la informació 
que subsisteix i de la informació que els nostres 


esquemes subministren. (Barlett, 1932).







1) memòria No declarativa o IMPLÍCITA


L'adquisició i la recuperació d'aquest tipus de coneixements 
solen estar governades pels principis que s'han proposat per 
als aprenentatges de tipus associatiu…


Ho veurem en «aprenentatge»


Els programes motors que representen molts d’aquests 
continguts processals tendeixen a automatitzar‐se amb la 
pràctica. Aquesta capacitat d'automatització implica que és 


possible executar‐los sense consumir recursos de 
processament de la memòria operativa, o amb un consum 


mínim. 


Exemples: la conducció d’un vehicle, manejar un ordinador...







III) LES TRES FASES DE LA MEMÒRIA


Enfocament de processos


FASES DE LA MEMÒRIA


Per a recordar alguna cosa es requereixen tres fases o 
etapes:


Codificació o Registre: «El sistema de classificació de la 
ment».
Procés de transformació de la informació que rebem dels estímuls 
sensorials en un altre tipus d'informació significativa o representació
que els nostres sistemes de memòria puguen assimilar.


Retenció o emmagatzematge: «Arxivar els records».
La informació es trasllada a l'interior per a ser emmagatzemada com 
una entitat amb significat, i on romandrà per un període variable de 
temps.


Recuperació o record: «Cap a les prestatgeries…»
Moment en què intentem recuperar, fer conscient des de la nostra 
memòria, informació prèviament codificada i emmagatzemada.







Com CODIFIQUEM
i RETENIM?


Processament automàtic


i 


Processament 
intencionat


Processament automàtic


Quan memoritzem coses de manera no intencionada, 
amb poc esforç o gens, de manera inconscient i sense 
interferència del nostre pensament sobre altres coses.


És inevitable…, però imprescindible i útil. 


P. e. assistint a classe es facilita l'estudi posterior, atès 
que una part de la informació ja ha sigut processada.


La possibilitat d’emmagatzemar records de manera 
automàtica i de conservar-los durant més temps depèn 
de múltiples factors, entre els quals destaquem la 
rellevància personal del que s'ha viscut, la connexió o 
relació amb vivències o records anteriors o els estats 
emocionals associats a cada situació.







QUÈ RECORDEM ?


Processament intencionat


Codificació que requereix atenció i esforç conscient: Repàs o repetició 
conscient.


S'han identificat alguns principis importants:


-Temps d'aprenentatge:
La quantitat recordada depèn del temps dedicat i dels repassos.


- Efecte de l'espaiat: 
Fenomen pel qual es reté millor a llarg termini mitjançant repassos 


separats en el temps (en comptes d'un estudi més intensiu i 
concentrat). 


- Efecte de la posició seriada:
Quan es memoritzen llistes o elements seriats es retenen millor els 


primers (efecte de primacia) i els últims (efecte de recència) elements 
de la llista. 







Experiment sobre l'efecte de l'espaiat







Què CODIFIQUEM?


2012


Per a codificar aquest nombre podem utilitzar diferents tipus 
d'informació:


– visual (imatge mental dels dígits)
– fonològica (so dels noms dels nombres) 


– semàntica (associació lògica dels dígits entre si)
– significativa (és un any amb molts significats…)







CODIFICACIÓ


Processament
de la informació


per al seu
emmagatzematge


SIGNIFICAT
(CODIFICACIÓ 
SEMÀNTICA)


IMATGERIA
(CODIFICACIÓ 


VISUAL)
VISUALITZACIÓ


ASSOCIACIÓ
ORGANITZACIÓ


*TROSSEJAMENT
*JERARQUIES


Les paraules, les 
frases, els 
conceptes, les 
idees…, i els 
models mentals 
de la realitat que 
construïm a partir 
d’aquests.


Imatges o 
representacions 
mentals visuals: on 
vam ser ahir, a qui 
vam veure…


Recordem 
millor allò que 
és més 
significatiu 
per a 
nosaltres…


Recordem 
millor allò que 
podem 
visualitzar o 
associar a 
imatges…


Relacions i nexes 
entre les coses 
noves i les que ja 
sabem, integració 
d'experiències i 
coneixements, 
associacions 
lògiques… 


Recordem millor 
aquelles 
informacions noves 
que podem 
relacionar entre si o 
amb el que ja 
sabem…


(Trans. Sig.)


Organització


* TROSSEJAMENT


Recordem millor la informació complexa que podem organitzar en unitats 
o trossos manejables i significatius. Ex.: números de telèfon.


6 5 6 5 2 4 3 6 6


* JERARQUIES


Organitzar la informació en esquemes jeràrquics: temes, apartats, 
subtemes…, esquemes mentals… conceptes generals, específics…  
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LA RECUPERACIÓ: EXTRACCIÓ DE LA INFORMACIÓ


Com podem avaluar o mesurar el que hem memoritzat?


3 tipus de mesures de memòria:


Record: Recuperar informació apresa anteriorment, com un test en 
què s'emplenen caselles en blanc.


Recuperació o reconeixement: Reconeixement de la informació o 
identificació d'elements apresos anteriorment, com un test de 
respostes múltiples o els menús d'un ordinador.


Reaprenentatge: Quantitat de temps emprat per a tornar a aprendre 
un tema ja après i oblidat anteriorment. 
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-CONCEPTES


-ESQUEMES


-IMATGES


-ASSOCIACIONS I SIGNIFICATS


Quines estratègies utilitzem per a accedir al que s'ha 
memoritzat?
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-Priming: preparació o activació d'associacions determinades de la 
memòria. De caràcter inconscient normalment. 
experiències, paraules, imatges, etc., relacionades amb el moment de 
la codificació del record.


«DÓNA'M UNA PISTA…!»


-Efectes del context: retrobar-se amb el context en què es va viure o 
es va memoritzar alguna cosa en facilita el record.
-Ex: evocacions… 


-Estats d'ànim i records: 
�Memòria que depèn de l'estat (records associats a estats 
concrets que es recorden millor en aquests estats).
�Memòria congruent amb l'estat d'ànim (tendència a recordar 
experiències coherents amb el nostre estat d'ànim actual).


Quines estratègies utilitzem per a accedir al que s'ha 
memoritzat?
Claus per a la recuperació:


60


EL FENOMEN DE L'OBLIT


Deficiències de la codificació:
Atenció-distracció; efecte de l'edat o estat psicofísic.
Processament insuficient en la MCP (repetició, rememoració)
Falta de significat o comprensió. 
Deterioració de l'emmagatzematge:


�Declinació gradual de la petjada de la memòria física. 
Fracàs en la recuperació: 


�S'oblida el que no es recupera.
�Interferència: 


�Proactiva: Records anteriors interfereixen en els nous. 
- Retroactiva: La nova informació dificulta recordar l'anterior


�Oblit motivat: 
�Desitjabilitat social, imatge personal, etc.
�Repressió psicoanalítica.


- Ansietat 
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Interacció social i comunicació


2


Comunicació


Procediment pel qual es realitza la 
transmissió d'una informació entre un 


emissor i un receptor.


En la pràctica suposa intercanviar 
pensaments, emocions i experiències


Amb la comunicació ens relacionem i ens 
influïm en la nostra manera de ser i de 


comportar-nos.
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Esquema i elements de la comunicació


Font: Origen del missatge. Format per l'aparell psíquic de l'individu que inicia la comunicació i 
inclou coneixements, actituds i habilitats. 


Missatge, input o entrada d'informació: Informació que es transmet. En la seua forma més 
primitiva es presenta com un pensament amb representacions visuals, auditives, etc. 


Emissor: Transforma el missatge en un senyal adequat per a ser transmès pel canal que  
s’utilitzarà; aquesta operació es denomina codificació i implica diferents processos 
cognitius. En comunicació humana habitualment se solen assimilar Font = Emissor.


Codi: Sistema format per un repertori de senyals –lèxic– i unes regles de combinació –sintaxi–
que permeten els processos de codificació i descodificació.


Canal: Suport físic de la transmissió del missatge.


Senyal: Forma codificada del missatge.


Receptor: Element que capta i descodifica el senyal restituint el missatge –sistema auditiu o 
visual.


Destinatari: Persona a qui va dirigit el missatge.


Referent: Objecte, subjecte o situació a qui fa referència el missatge. És un dels components 
del missatge.


Soroll: Distorsiona o interfereix en la transmissió del missatge en qualsevol dels nivells de la 
comunicació.
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Alguns axiomes bàsics de la comunicació


1. No es pot no comunicar. No és possible en presència d'una altra persona 
no intercanviar algun tipus de comunicació.


2. Tota comunicació presenta dos aspectes: el contingut (part verbalitzable 
i traduïble) i la relació (aspectes no verbals que han d'interpretar-se segons 
uns pressupòsits culturals implícits i sobreentesos).


3. Els éssers humans utilitzen dues formes de comunicació: digital i 
analògica. El primer és bàsicament el parlat (sintaxi), el segon és gestual, 
també denominat mímic (semàntica).


Nivells de comunicació
1. Comunicació intrapersonal: l'individu s'envia un missatge a si mateix (al 


seu interior). Precedeix els altres dos nivells i implica la percepció de si i 
dels altres, elements essencials de tota comunicació.


2. Comunicació interpersonal: Inclou tot el que veurem en el tema sobre la 
comunicació entre dues persones.


3. Comunicació pública: Té lloc entre una persona i altres persones.
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La importància de la comunicació no verbal


En comunicar-nos no solament utilitzem les paraules, sinó també el to o 
l’entonació que hi donem i els gestos amb què les acompanyem. 


El llenguatge no verbal: 


Complementa i il·lustra (o matisa i 
fins i tot contradiu) aspectes de la 
interacció verbal. 


Proporciona missatges i expressa 
sentiments que no sempre estan 
subjectes a l'anàlisi directa 
conscient dels qui interactuen.


És més subtil i es presta a 
interpretacions.


Ens exigeix més control i és més difícil
de dissimular.
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Llenguatge no verbal, alguns exemples:


Les postures


Els gestos


El contacte físic


Els moviments de cap


…
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Gest estàndard de braços plegats


El gest estàndard és universal i expressa la mateixa actitud defensiva o negativa, quasi 
a tot arreu. Se sol veure quan una persona es troba entre desconeguts en reunions 
públiques, cues, cafeteries, ascensors o en qualsevol lloc on se senta insegura.


Quan l'oient plega els braços no sols té pensaments negatius sobre el que parla, sinó 
que també presta menys atenció al que diu. els oradors amb experiència saben que 
aquest gest demostra la necessitat urgent de trencar el gel perquè els oients adopten 
actituds més receptives, p. e. allargar-li un llibre, fer-li una pregunta perquè participe, 
etc.
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També es dóna entre persones 
conegudes i es pot interpretar 
com a desacord o actitud 
negativa envers l’altre o envers 
el que comunica.


Plegament parcial de braços
Una altra versió de la barrera és agafar-se les mans. Aquesta actitud és comuna en les 
persones que han d’acarar el públic quan reben un títol, un premi, o han de dir unes 
quantes paraules. És com reviure la sensació de seguretat que s’experimentava quan 
un era un xiquet i els pares el duien agafat de la mà en situacions de temor.


Quan les persones no es coneixen i conversen, els braços i les cames plegats demostren una 
actitud tancada, mentre que, a mesura que comencen a sentir-se còmodes i a conèixer-se, 
començarà el procés d’obertura i adoptaran una posició més relaxada i oberta. 
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Les posicions fonamentals del cap
Hi ha tres posicions bàsiques del cap. El cap inclinat cap amunt és la que adopta la 
persona que té una actitud neutral respecte al que escolta. Quan el cap s’inclina cap a 
un costat significa una demostració d’interès. Quan el cap s’inclina cap avall assenyala 
que l’actitud és negativa i fins i tot oposada.
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Les tècniques d’inclusió i exclusió
Tant la posició triangular oberta com la tancada s’usen per a incloure o excloure una 
altra persona de la conversa. Si la tercera persona no és acceptada, les altres dues 
mantindran la posició tancada i l’únic que faran serà girar el cap cap a l’altra persona 
com reconeixent-ne la presència i res més. 
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Prenent el control


Lliurant el control


Igualtat


Encaixades de mans submises i dominants
Suposem que ens acaben de presentar algú i es fa una encaixada de mans. En 
l’encaixada es poden transmetre tres actituds:
- Actitud de domini: «Aquest individu intenta sotmetre’m. Vigilaré.»
- Actitud de submissió: «Puc fer el que vulga amb aquesta persona.»
- Actitud d’igualtat: «M’agrada. Ens avindrem.»
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Està interessat, però no el convenç, o 
no es creu o no està d’acord amb 


alguna cosa que diem…


Sol ser un gest de frustració i la 
persona que el fa mira de dissimular 


una actitud negativa o hostil…
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Altres components no verbals:
La mirada


L'expressió facial


Els somriures


L'aparença personal


…


Vegeu-ho detalladament en:


http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-
basado-en-problemas/material-de-clase-1/tema-11.pdf
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La comunicació verbal, aspectes clau.
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Una adequada comunicació: clau de les relacions 
interpersonals


Errors freqüents en el parlant…


No organitzar els seus pensaments abans de parlar.


Expressar-se amb imprecisió.


Intentar dir massa en un enunciat: desconcerta. L'eficàcia 
augmenta amb la brevetat.


Introduir massa idees, a vegades sense relació entre elles, 
de manera que l'interlocutor troba dificultat a resumir-les.


Passar per alt la resposta del parlant anterior i no respondre 
oportunament al que s'havia dit abans. La conversa no 
progressa…
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El més important… saber escoltar: L'escolta activa.


 Mantenir contacte ocular amb el qui parla.


 Indicar que s'escolta dient «sí» i afirmant amb el cap.


 No expressar inicialment acord o desacord, sinó mostrar 
simplement que s'ha comprès el que deia el qui parla.


 Deixar les pauses per a animar el qui parla a continuar-ho fent. 
No omplir els silencis.


 No desplaçar el centre d'atenció de la conversa del qui parla 
mostrant desacord o parlant d'un mateix.


 Formular preguntes obertes per a animar el qui parla a 
continuar parlant.


 Resumir o reafirmar de tant en tant el que diu el qui parla per 
a mostrar que l’hem entès.


 Respondre als sentiments que semblen estar darrere de les 
paraules. Mostrar que es comprèn com se sent el que parla.
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Alguns errors típics en escoltar i respondre…
No prestes la deguda atenció.


Penses la teua resposta, l'assages i no escoltes. Resultat: no 
has escoltat.


Tendeix més aviat a fixar-se en detalls en lloc d'arreplegar tot el 
sentit i les informacions principals.


Millor si…


Escolta de debò, intenta entendre l'altre.


Refereix-te a coses concretes, a la situació d'ací i ara.


Dóna la teua informació de manera que ajude realment.


Ofereix la teua informació, no la imposes.


Evita valoracions i interpretacions morals.


Sigues obert i sincer.


Admet que també tu pots equivocar-te.
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Patrons negatius d'escolta 


(1) El simulador: Tots els signes externs hi són; assenteix amb el cap, estableix 
contacte visual i a voltes murmura «ahà». Això no obstant, el simulador no se 
centra en la persona que parla. La seua ment és en un altre lloc.


(2) L’interruptor: L'interruptor no permet que la persona que està parlant acabe de 
fer-ho; no li fa cap pregunta per a aclarir ni sol·licita cap tipus d'informació 
addicional. Està massa ansiós de parlar. Mostra molt poc interès en l'altra persona.


(3) L’intel·lectual o lògic: Aquesta persona intenta sempre interpretar tot el que 
l'altra persona diu i per què ho diu. Jutja les paraules del seu interlocutor i intenta 
acoblar-les a la seua pròpia lògica. Quasi mai considera els sentiments o les 
emocions inherents al missatge.


(4) L’aprofitat: Aquesta persona utilitza les paraules del seu interlocutor únicament 
com un mitjà per a transmetre el seu propi missatge. Quan l'altra persona diu 
alguna cosa, i aquesta cosa pot ser qualsevol cosa, l'aprofitat s'apropia de 
l'enfocament i el modifica en la direcció del seu propi punt de vista, la seua opinió, 
la seua història o els seus fets. Les seues frases favorites són: «Bé, això no és res, 
açò és el que em va passar a mi... », «Recorde quan jo era...».
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(5) El discutidor: Aquesta persona solament escolta el temps 
necessari per a refutar el que s'ha dit. El seu objectiu és utilitzar les 
paraules del seu interlocutor en contra seua. En el pitjor dels casos, 
ho discuteix tot i desitja demostrar que l'altre està equivocat. Com a 
mínim, intenta sempre que el seu interlocutor reconega l'altre punt de 
vista.


(6) El distribuïdor de consells-receptes: Oferir consells és, en 
algunes ocasions, positiu; això no obstant, en unes altres, aquest 
comportament interfereix amb la capacitat d'escolta, ja que no 
permet que la persona que està parlant expresse totalment els seus 
sentiments o idees; no contribueix a resoldre els problemes; 
impedeix airejar-los; també pot ser humiliant per a la persona que 
parla, ja que resta importància a la seua preocupació en oferir-li una 
solució ràpida. 
Ser capaç de donar els consells oportuns és important. No obstant 
això, quan els consells es donen massa de pressa i en el moment 
equivocat, tenen un efecte negatiu en l'altra persona.
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L’ASSERTIVITAT


Expressar els propis sentiments, necessitats, drets legítims o 
opinions sense amenaçar o perjudicar els altres i sense 


violar els drets d’aquestes persones. 


El missatge bàsic de l’asserció és: 


Açò és el que pense. Açò és el que sent. 
Així és com veig la situació. 


El missatge expressa «qui és la persona» i es diu sense 
dominar o degradar l’altre.


Referències bibliogràfiques


Garcia Sevilla, J. (Coord.) i Equip Docent en ABP. (2011)
La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas en Psicología. 
Tema 10: Comunicación grupal y dinámica grupal.
Tema 11: Habilidades sociales y de comunicación 
Contingut del Curs OWC accessible des de:
http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-problemas/material-
de-clase-1/tema-10.pdf
http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-problemas/material-
de-clase-1/tema-11.pdf
Curs complet: http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-
problemas
Facultat de Psicologia. Universitat de Murcia


Hilgard, E. R., & Atkinson, R. L. & Smith, E. (2003). Atkinson & Hildgard's Introducción a la 
psicología (14ª ed.). Madrid: Thomson. 


Myers, D. G. (2005). Psicología (7a ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
http://trobes.uv.es/record=b1874832~S1*spi


Pease, A. (1994). El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Altaya. 
http://trobes.uv.es/record=b1671563~S1*val
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La intel·ligència emocional 
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Intel·ligència emocional (IE)
(Salovey i Mayer, 1990; Goleman, 1995)


La regulació emocional òptima es produeix quan la 
persona és capaç de controlar les seues emocions en 


relació amb si mateix i amb els altres i amb les normes 
socials establides, i presenta un funcionament psicològic 


competent. 


«Habilitat per a atendre i percebre les emocions pròpies i 
alienes de manera precisa i apropiada, la capacitat per a 
assimilar-les i comprendre-les de manera adequada, i 


l'habilitat per a regular i modificar les nostres emocions 
o estats d'ànim o els dels altres, així com l'habilitat per a 
utilitzar les emocions per a facilitar el pensament [...]»
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Aquest tema es prepararà amb els materials següents:


http://www.slideshare.net/sedic/sedic-taller2010miguel-angel-
carreterointeligencia-emocional-para-profesionales-de-la-informacin


És molt recomanable, abans de fer la lectura dels 
materials ressenyats, veure aquest vídeo:


https://www.dropbox.com/s/tib4717xprkeha7/Motivaci
on_y_Emocion__Inteligencia_emocional_1.mp4


URL alternativa:


http://www.youtube.com/watch?v=Me92Hn1q76Q
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III  IPO i informació i documentació







I


IPO: CONCEPTES GENERALS


Ergonomia cognitiva.


Concepte d’interfície


Concepte d’IPO


¿QUÈ ÉS LA IPO? CONCEPTES PREVIS.


ERGONOMIA


Estudia el disseny dels sistemes de treball.


«Sector de l'ambient sobre el qual el treball humà té efecte i del qual l'ésser humà 
extrau la informació que necessita per a treballar.»


(Cañas i Waerns, 2000)


Objectiu: descriure i intervenir sobre la relació entre l'ésser humà i tots els 
elements del sistema de treball.


Psicològic o cognitiu (com l'ésser 
humà coneix i actua)


Ergonomia cognitiva


Psicològic o cognitiu (com l'ésser 
humà coneix i actua)


Ergonomia cognitiva


Relació  esser humà - artefacteRelació  esser humà - artefacte


Físic
(estructura muscular esquelètica)


Ergonomia física







ERGONOMIA COGNITIVA


Estudia aspectes cognitius interacció persones – sistema de treball –
artefactes.


Objectiu: dissenyar-los perquè la interacció siga eficaç. 


Els processos cognitius:
Percepció i atenció
Memòria
Aprenentatge
Pensament
Etc.


Importants per a explicar tasques cognitives en la interacció, com ara:
- la cerca, identificació i selecció d'informació i la seua interpretació i 
comprensió,
- la presa de decisions,
- la solució de problemes, etc. 







INTERFÍCIE


«Mitjà a través del qual es comuniquen la persona i la màquina.»
«Aspectes del sistema amb els quals l'usuari entra en contacte físicament i 
cognitivament.»
«Tot el que l'usuari experimenta, veu i fa amb el sistema.»


En ordinadors:


 Llenguatge i procediments d'entrada per a l'usuari.


 Llenguatge i procediments d'eixida per a l'ordinador.


 Protocol (programari) per a la interacció.


En una pantalla: tasques de l'usuari, metàfores (icones, finestres, etc.), controls, 
navegació, integració entre aplicacions, disseny visual de pantalla, capacitats tàctils, 
etc.


Característiques de la interfície:


. Fa visible la informació.


. Proporciona indicacions de com es pot usar alguna cosa.


. Proporciona indicació del per a què, l'objectiu d'una tasca i açò es fa evident 
simplement mirant-ho, amb instruccions o sense (concepte de affordance).


La INTERFÍCIE…


Està constituïda per dispositius, tant físics com lògics.


Permeten a l'home interactuar d'una manera precisa i concreta amb un 
sistema. 


Del seu disseny depenen la «manejabilitat», «usabilitat» o «amigabilitat», 
que es concreta en termes de simplicitat, fiabilitat, seguretat, comoditat i 
eficàcia. 


Bon disseny: 
Té en compte les característiques cognitives de les persones que imposen 
limitacions en la seua capacitat de processar informació i prendre decisions.


Un mal disseny ens pot exigir:
atendre a més estímuls dels quals capacitat atencional permet;
recordar més dades en curts períodes de temps dels que és possible retenir 
en la memòria;
prendre decisions amb informació incompleta, i 
en intervals de temps massa curts per a la capacitat de processament, 
etc.







IPO


El disseny d'interfícies s'estudia fonamentalment dins de l'àrea de 
l‘ergonomia cognitiva denominada interacció persona-ordinador (IPO)


Es coneix en la comunitat internacional com a Human-Computer Interaction (HCI).


Definició (ACM Special Interest Group in Computer Human Interaction): 


És la disciplina relacionada amb el disseny, l’avaluació i la 
implementació de sistemes informàtics interactius per a l'ús 


d'éssers humans, i amb l'estudi dels fenòmens més importants 
amb els quals està relacionat.


No solament es tracta d'un «usuari manejant un ordinador»…


Els ordinadors poden formar part d'infinitat de dispositius que s'utilitzen en molt 
diferents condicions i situacions.


Els usuaris poden formar part de grups o organitzacions : interfícies per a sistemes 
distribuïts o treball cooperatiu.


Els usuaris poden tenir limitacions sensorials o cognitives.


Objectius de la IPO (Diaper, 1989):


Desenvolupar o millorar la seguretat, utilitat, efectivitat, eficiència i usabilitat de 
sistemes que incloguen computadors.


Quan diem sistemes no ens referim només al maquinari i al programari sinó 
també a tot l'entorn.


Per a fer sistemes interactius cal (Preece, 1994):


1) Comprendre els factors psicològics, ergonòmics, organitzatius i socials, que 
determinen com la gent fa ús dels ordinadors i altres dispositius.


1) Desenvolupar eines i tècniques per a aconseguir que els sistemes informàtics siguen
els idonis segons les activitats a les quals es vulguen aplicar.


1) Aconseguir una interacció eficient, efectiva i segura, tant a individualment com en 
grup.


user-centered design
Els usuaris no han de canviar radicalment la seua manera de ser, 


sinó que els sistemes han de ser dissenyats per a satisfer 
els requisits de l'usuari.







La interdisciplinarietat de la IPO


Necessitat d'equip interdisciplinari per al desenvolupament de sistemes interactius. 


Assumible quan el projecte és de prou envergadura, però… 


Quan l'equip de treball és reduït, es requereix un coneixement bàsic dels diferents 
aspectes que aquestes disciplines aporten a la IPD.


IPOIPO


SociologíaSociología


Inteligencia Inteligencia 
ArtificialArtificial


ErgonomíaErgonomía


ProgramaciónProgramación


DiseñoDiseño


PsicologíaPsicología IngenieríaIngeniería
del Softwaredel Software


IPOIPO


SociologíaSociologia


Inteligencia Intel·ligència 
Artificialartificial


ErgonomíaErgonomia


Programació


Disseny


PsicologíaPsicologia IngenieríaEnginyeria
del Softwaredel programari


II


IPO i processos psicològics bàsics
Una breu panoràmica introductòria mitjançant exemples







Processos psicològics bàsics (PPB) aplicats a la IPO


Possibiliten oferir especificacions i donar recomanacions 
d'adaptació del disseny de suports d'informació a certes 
característiques de l'usuari com ara:


-processos d’input perceptiu (detecció, classificació, 
reconeixement de patrons, etc.)


-processament cognitiu central (memòria, raonament, resolució 
de problemes, etc.)


-processos perceptivo-motors (més relacionats amb els 
sistemes de resposta i execució)


Amb finalitats didàctiques podem assimilar els PPB aplicats a la 
IPO amb l’ergonomia cognitiva.


Exemples de temes o continguts que inclou l'ergonomia cognitiva:


- Percepció visual i auditiva i disseny de suports d'informació.


- El color i el seu ús en la presentació d'informació.


- Percepció i efectes del context en la codificació d'estímuls.


- Atenció, execució en doble tasca.


- Càrrega mental, vigilància i assignació de funcions.


- Aprenentatge, execució hàbil: heurística, algorismes, etc.


- Memòria i les seues limitacions en l'execució de tasques 
complexes.


- Llenguatge, lectura i comunicació home – ordinador.


- Resolució de problemes, raonament i processos de control.







Diagrama de processament d'informació de la interfície en el sistema cognitiu


Motivació i emoció                           Objectius                  Estat psicofísic  


Atenció i IPO


Atraure l'atenció a la interfície


A l'hora de dissenyar una interfície i en general un 
sistema centrat en l'usuari, hem de tenir en compte totes 
les consideracions sobre l'atenció.


Voldrem que una informació important no passe
desapercebuda i que aquesta faça que l'usuari canvie el 
focus d’atenció i actue convenientment (atenció 
focalitzada).


Voldrem que la informació menys important no distraga
l'usuari, però que estiga present (atenció dividida). 


Un missatge d'alerta 
requereix la nostra 
atenció immediata, 
mentre que una 
barra d'estat la 
requereix 
eventualment.


Això ho aconseguirem, per exemple, de la manera següent:


> La informació important s'ha de visualitzar en un lloc preeminent i eventualment 
ajudada de so (missatges d'error).


> La informació menys important però que es necessita sovint ha d'estar en llocs 
visibles però sense ocupar un lloc preeminent (barres d'estat).


> La informació que es necessita puntualment ha d'estar amagada però disponible 
amb una determinada acció de l'usuari.







Atenció i IPO


Multitasca i interrupcions
Estem escrivint un document a l'ordinador, veiem que ens arriba 
correu, llegim el correu i el contestem perquè és urgent, en el 
moment que estem contestant atenem una trucada de telèfon, 
acabem d'escriure el correu, continuem amb el document, una altra 
trucada, un missatge... Us sona? 


Concepte de multitasca: portar a terme diverses tasques amb 
alternança entre aquestes en un període determinat.


Les interfícies d'ordinador actuals ens permeten fer tasques 
alternades, a diferència de les de fa uns quants anys, en què 
les tasques s'havien de fer d'una manera seqüencial i 
ordenada.


No obstant això, diversos estudis emfatitzen la relació 
negativa que a vegades existeix entre la multitasca i el 
rendiment o la qualitat del treball. És important que l'usuari 
puga configurar el sistema per a minimitzar les «distraccions» 
si així ho desitja.


Una interfície de 
línia d'ordres de 
natura 
seqüencial és 
massa rígida 
per la nostra 
manera natural 
de treballar.


Atenció i IPO


Un exemple senzill de la importància dels 
processos automàtics i controlats


El teclat francès no té les tecles disposades com 
la resta de teclats occidentals. En lloc d'usar el 
teclat QWERTY (el nostre, anomenat així per la 
primera línia de caràcters alfabètics de 
l'esquerra), utilitzen el teclat AZERTY.


L'índex d'errors per a una persona habituada a un 
teclat QWERTY és increïblement alt quan 
n’utilitza un d'AZERTY, tot i saber-ho i tenir 
especial cura.


Importància de l'estandardització i 
l’homogeneïtzació.







Percepció i IPO


Organització perceptual ► representació interna a partir de la informació 
proporcionada pels sentits. 


Principis perceptuals rellevants per a la usabilitat de la interfície.


- Detecció de vores: Es perceben com a regions connectades aquelles àrees 
uniformes pel que fa a una propietat de la imatge (luminància, color, textura, 
moviment i disparitat).


-Diferenciació figura-fons: Les persones tendeixen a percebre configurant 
l’escena en forma de figura-fons. La figura es distingeix del fons perquè: 
(1) té significat,
(2) és més pròxima a l'observador, 
(3) està limitada per un contorn, 
(4) posseeix una forma definida pel contorn.


Principis o dimensions del sistema cognitiu que participen en 
la IPO:


-Principis d'agrupació donen com a resultat que diversos 
elements de l'escena es perceben conjuntament:


1) Proximitat: si dos objectes estan a prop l'un de l'altre i allunyats dels altres, 
tendeixen a ser percebuts conjuntament.


2) Similitud: els objectes que comparteixen alguna característica perceptual
(color, grandària, orientació, textura...) tendeixen a ser percebuts conjuntament.


3) Destinació comuna: els elements que es mouen en la mateixa adreça es 
percebran agrupats.


4) Bona continuació: els elements que poden ser vists com a bones 
continuacions l'un de l’altre tendeixen a ser percebuts conjuntament.







5) Tancament: els elements que formen una figura tancada tendeixen a ser 
percebuts com a agrupats.


6) Regió comuna: els objectes col·locats dins d'una mateixa regió tancada es 
percebran agrupats.


7) Connexió entre elements: els objectes que estan connectats per altres
elements tendeixen a ser agrupats conjuntament.


Principis d'agrupació  ► procés de l'organització perceptual que més i millor 
pot ser utilitzat per al disseny d'interfícies.


Exemple senzill:


«L'organització perceptual de la informació ha d'estar supeditada a com l'usuari 
hi duu a terme la tasca.»







Principis d'agrupació ► procés de l'organització perceptual que més i millor pot 
ser utilitzat per al disseny d'interfícies.


Wickens i Andre (1990):  
L'organització perceptual de la informació ha d'estar supeditada a com l'usuari 
hi duu a terme la tasca. 
Per exemple, per a trobar informació a través d'un cercador, l'usuari utilitzarà 
almenys un quadre de text i un botó que inicie la cerca. Seguint la idea de fer 
compatibles l'organització perceptual i la de la tasca, tots dos elements haurien 
d'estar junts i d'acord amb l'operació mental que l'usuari hi desenvolupe: si 
s'escriu d'esquerra a dreta, el botó d'inici hauria d'aparèixer a la dreta (veg. 
figura 6).
En aquesta interfície, la cerca d'un llibre a partir d'un únic apartat (autor, nom...) 
sí que compliria la idea de compatibilitat, ja que el botó de cerca (p. e. «Índex 
d'autors») es troba a la dreta del quadre de text, seguint la direcció per on 
l'usuari dirigirà els ulls després d'haver escrit el nom d'esquerra a dreta. No 
obstant això, la cerca per diversos camps (mitjançant el botó «Cerca») és 
incompatible amb la disposició del botó corresponent, que es troba en el marge 
inferior esquerre de la interfície.


L'extensa investigació duta a terme en psicologia sobre PERCEPCIÓ DEL 
COLOR I, PARTICULARMENT, ELS COLORS OPONENTS permet elaborar 
guies per a la selecció del color en les interfícies.


Guia per a la selecció del color en les interfícies


En general
1) Triar combinacions de colors compatibles. Evitar vermell-verd, blau-


groc, verd-blau, vermell-blau.
2) Usar contrasts alts de color entre la lletra i el fons.
3) Limitar el nombre de colors a 4 per als inexperts i a 7 per als experts.
4) Usar el blau clar només per a les àrees de fons.
5) Usar el blanc per a la informació perifèrica.
6) Usar codis redundants (formes a més de colors); entre el 6 i el 10% dels 


homes tenen algun problema de visió del color.


Per a la pantalla de visualització de dades
1) La lluminositat disminueix en aquest ordre: blanc, groc, cian, verd, 


magenta, vermell i blau.
2) Usar blanc, cian o verd sobre fons foscos.
3) Per a vídeos inversos usar “no-res” (negre), vermell, blau o magenta.
4) Evitar els colors molt saturats.







Percepció i IPO


Metàfores en la interfície i models mentals


Els sistemes operatius contenen en la seua interfície metàfores d'objectes i 
situacions que ens trobem en el món real.


Conceptes com ara escriptori, carpeta, document, paperera, obrir, tancar, desar 
i llançar a la paperera, ens ajuden a formar-nos models mentals del 
funcionament del sistema a partir d'objectes que ja ens són coneguts i dels 
quals en coneixem el comportament.


Es fa correspondre (metàfores) representacions abstractes digitals com són 
fitxers, subdirectoris i instruccions d'ordinador amb objectes del món real com 
són arxius, carpetes i accions.


Metàfores i coneixement a través de les imatges: l'ús d'icones


En llegir un text accedim al coneixement que tenim emmagatzemat en la 
memòria semàntica a través de la transformació fonològica de les paraules. 


Requereix temps i hi poden interferir nombrosos factors. 
P. e.: la codificació fonològica produeix un output de so similar però de 
significat diferent (llegir word i accedir al coneixement de work).


Icones: 


Permeten accedir a la informació emmagatzemada en la memòria sense accedir al seu 
codi fonològic per a recuperar-ne el significat. 


Permeten accés directe i ràpid a la informació semàntica de l'objecte representat. 


La presentació d'una icona per a representar un objecte senzill és millor fins i tot 
que la inclusió de la mateixa icona i la paraula corresponent.


No obstant això, quan no es pot garantir l'associació icona-funció es requereix la 
inclusió del text:


L'aprenentatge associatiu amb el temps permet que l'usuari interprete, de manera 
ràpida, solament la icona, sense atendre ni processar la informació fonològica del text. 







Exemple aplicat:
Recomanacions per a ús d’icones derivades de la investigació


• La diferència entre l'objecte real i l'objecte representat ha de ser la menor
possible. 


Ex.: Diferenciació petita: Icona «impressora» per a l’acció d’«imprimir».
Ex.: Diferència gran: objecte «inici» i la seua representació (una casa):
Cost d'interpretació de la icona alta.


• S'han de presentar en la mateixa posició al llarg de totes les pantalles. 
- Facilita l'aprenentatge de l’ús entre diferents pantalles.
- Es redueix els temps d'identificació.


• Han de ser fàcilment discriminables. 
- S'ha de poder diferenciar de la resta d'icones existents.


• Evitar que tinguen diverses interpretacions. 
Per exemple: una fletxa ► es pot entendre com una fletxa apuntant a un lloc o 
com un indicador d'engegada d'un vídeo.


No és discriminable
/interpretació erròniaText prescindible


Diverses interpretacions. 
Totes dues icones serien 
intercanviables atès que tots 
dos responen al concepte
«lletra de l’alfabet grec».


Alternativa possible que 
respon al concepte o prototip
d'equació:


Text necessari. 
Icona redundant, 
duplica funcions: 
redueix eficiència


Text necessari







Coneixement de la funció dels objectes: els affordances:


Affordance (Gibson, 1977): 
«Qualitat d'un objecte que és percebuda pel subjecte com una 


possibilitat d'acció.»


En IPO els affordances contribueixen a identificar les funcions dels objectes.


Enfocament tradicional: Percebem la funció d'un objecte a partir del que es 
podria dir una inferència (cert en molts casos).
1) es reconeix l'objecte (p. e. la barra espaiadora), 
2) es categoritza (p. e. element d'un teclat) ,
3) s'accedeix al coneixement de la seua funció (p. e. prémer per a obtenir un 
espai en blanc en el text).


Affordances: Funcions d'un objecte que l'observador percep directament a 
partir de la seua imatge, sense reconèixer-lo ni categoritzar-lo. 


Ex.: Barra espaiadora, primera impressió: objecte «per a ser 
pressionat».


Requisits per a maximitzar l’efectivitat dels affordances:


Forma funcional:
L’affordance ha de ser tan transparent o evident com siga possible. 
Ex.: l’affordance ha de «ser pressionat», ha de representar un volum.


Moltes voltes els affordances deriven de representacions del món físic; en altres casos 
es conformen a partir d’aprenentatges associatius derivats de l’ús de l’ordinador. Ex.:


Podeu trobar més informació ací.
Podeu trobar més informació ací.







Acció coherent:
L’acció ha de ser coherent amb el seu affordance per a facilitar-ne l’aprenentatge i l’ús.


Relativitat de l’observador, les diferències individuals:


El mateix affordance pot ser interpretat de manera diferent per diferents usuaris.
 Necessitat d’estàndards d’affordances homogenis per a determinades funcions. 


P. e.: els enllaços (hiperlink, hipertext link).


Computació en el núvol (aplicacions en la xarxa): propicien que s'estiga produint una 
certa confusió entre funcions de navegació (enllaços) i funcionalitats del programa, 
atès que convergeixen al mateix.


S'utilitza el format habitualment emprat per a 
enllaços. Es podria eliminar el subratllat
S'utilitza el format habitualment emprat per a 
enllaços. Es podria eliminar el subratllat


Memòria i IPO


Exemple d'aplicació de la memòria operativa: el menú.


El dissenyador opta entre dos tipus de menús l'eficàcia dels quals està 
intervinguda per la capacitat de processament i emmagatzematge. 


- menú profund i estret


- menú ample i superficial







Menú profund i estret.


Conté conjunts d'opcions
organitzats en una jerarquia.


La jerarquia té molts nivells.


En cada nivell hi ha poques
opcions. 


Menú profund i estret.


Conté conjunts d'opcions
organitzats en una jerarquia.


La jerarquia té molts nivells.


En cada nivell hi ha poques
opcions. 







Menú ample i superficial.


La jerarquia té pocs nivells. 


Cada nivell conté moltes
opcions.


Menú ample i superficial.


La jerarquia té pocs nivells. 


Cada nivell conté moltes
opcions.


Exemple d'aplicació de la memòria operativa: el menú.


En la investigació realitzada sobre menús visuals presentats en pantalles s'ha 
trobat que els menús amples i superficials són millors en termes de temps 


i eficàcia.


L'usuari ha de mantenir en la seua memòria operativa les diferents opcions del 
menú i els passos seguits en la navegació a través de la jerarquia de menús.


Però¿quin tipus de menú ens pot interessar en dissenyar un sistema automàtic 
d'atenció a l'usuari per telèfon?







III


IPO i informació i documentació


IPO i informació i documentació


IiD ► Ordinadors: eina de treball fonamental.


Tant per als professionals com per als usuaris.


Sistemes de registre, representació i recuperació d'informació:
- sistemes de gestió documental
- catàlegs automatitzats de biblioteques i centres de documentació
- bases de dades en línia
- portals d'informació
- etc.


Exemple d’IPO aplicada a la IiD:


OPACs (Online Public Access Catalog)


Sistemes de recuperació d’informació dirigits a l'usuari final ► Gran evolució i 
desenvolupament quant a la interfície, que afavoreix la facilitat de maneig i l’eficàcia 
dels processos de cerca.
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Pensament i llenguatge


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


ÍNDEX


EL PENSAMENT


•Definició


•Com pensem?


‐Formació de conceptes.


‐Resolució de problemes.


‐L’heurística i els obstacles a la resolució de 
problemes.


‐Què temem?







ÍNDEX


EL LLENGUATGE


•L'estructura del llenguatge.


•El desenvolupament del llenguatge.


– Etapes de l'adquisició del llenguatge.


•L'explicació del desenvolupament del 
llenguatge.


•El pensament i el llenguatge.


– El llenguatge influeix en el pensament.


El pensament







EL PENSAMENT 


Quan pensem, formem conceptes que organitzen 
el nostre món, resolem problemes, prenem 
decisions i emetem judicis. 


Mentre ho fem, ¿quines són les estratègies que 
utilitzem? ¿Quins són els biaixos que ens 
predisposen a cometre errors? 


¿I quins són els avantatges relatius de la 


intel∙ligència artificial i humana...?


Pensament o cognició: Seqüència d'activitats mentals, simbòliques i 
internes, associades amb el processament de la informació, la 


comprensió, la capacitat per a recordar i per a comunicar. 


 És un procés que implica alguna manipulació de, o estableix un conjunt
d'operacions sobre, el coneixement en el sistema cognitiu.


 És dirigit i té com a resultat la resolució de problemes, o es dirigeix cap
a una solució


 Implica formar conceptes, resoldre problemes, prendre decisions i
emetre judicis.


Alguns termes del llenguatge subordinats al de «pensament» serien…


Categoritzar
Raonar
Decidir


Solucionar problemes
Inventar
Crear…. 6


Pensament







Pensament


 El pensament està associat, entre altres coses, a la 
comprensió, la capacitat per a recordar i per a 
comunicar. 


 creació de conceptes


 resolució de problemes


 presa de decisions


 formació de judicis


Tots aquests processos els estudien els


psicòlegs cognitius


FORMACIÓ DE CONCEPTES: Les unitats bàsiques del pensament


Els CONCEPTES simplifiquen i ordenen el món, organitzant‐lo en una 
jerarquia de categories. 
Els conceptes solen formar‐se sobre la base de prototips i, en menys 
ocasions, de definicions: 


CONCEPTE: agrupació mental o classe d'objectes, esdeveniments, idees o 
persones similars. Ex.: Cadira, avi, moble, accident, document, racisme…


PROTOTIP: Paradigma d'una categoria, és a dir, el conjunt de 
característiques fonamentals que millor l’exemplifiquen.


 Els elements que més concorden amb el prototip s'inclouen 
fàcilment i ràpidament en la categoria (per exemple, comparant 
animals amb plomes amb un prototip d'ocell, com el pit‐roig… i el 
pingüí?).


NUCLI: Propietats fonamentals per a pertànyer al concepte.


Els conceptes poden anar de coses molt concretes (p. e. pilota) a menys concretes (p. e.
mobiliari) o molt abstractes (p. e. justícia). Com més abstracte, més difícil és pensar en un
prototip o definir un nucli del concepte.


8







Formació de conceptes


 Per definició. 
«El triangle té tres costats»


 Desenvolupament de prototips:
Imatge mental que incorpora totes les característiques que 
associem a un concepte. 


Els nous elements que concorden amb el prototip es 
reconeixen de manera fàcil i ràpida com a pertanyents al 
concepte (com quan es comparen animals amb plomes 
amb un ocell prototípic, com un pit‐roig), però si alguna 
cosa no encaixa amb el nostre prototip, ens és difícil 
reconèixer‐ho. 


CATEGORITZACIÓ:


Procés d'assignar un objecte a un concepte.


La categorització permet anar més enllà de la informació no visible, a partir del prototip o
nucli que tenim del concepte que assignem.


Ex.: Una nova fruita desconeguda per a nosaltres. ¿Serà comestible, serà dolça (o almenys
no salada), serà sucosa (o almenys no seca), tindrà llavors o pinyol...?


En definitiva, comprovar si els objectes o les idees concorden amb els prototips és una
manera eficaç d'emetre judicis ràpids sobre les coses que pertanyen a un concepte
específic.


P. e.: «És un error del programa.» «És un camp d'emplenament obligatori.»


JERARQUIES I ASSOCIACIONS DE CONCEPTES:


Relacions que els conceptes estableixen entre si.


Ex.:
document > llibre > novel∙la > ciència‐ficció
vehicle > cotxe > tot terreny
cotxe – carretera – transport – viatjar – 10







Resolució de problemes
Procés cognoscitiu per mitjà del qual s'utilitza 
la informació per a aconseguir una meta que 
està bloquejada per algun tipus d'obstacle.


Les persones utilitzem diversos processos 
mentals per a resoldre problemes. 


 Assaig i error


 Algoritmes 


 Tècniques heurístiques


 Comprensió (insight)


Resolució de problemes 
ASSAIG I ERROR


Usem l'assaig i error quan no tenim cap 
informació que ens indique «per on pot anar» la 
resolució del problema.


Ens pot portar a la 


comprensió en avaluar 


les causes que ens han


portat a errar o tenir 


èxit en cada assaig.







Resolució de problemes
ALGORITME


És un conjunt d'instruccions o regles ben 
definides, ordenades i finites que permet 
realitzar una activitat mitjançant passos 
successius que no generen dubtes a qui haja 
de realitzar aquesta activitat.  Donats un estat 
inicial i una entrada, seguint els passos 
successius s'arriba a un estat final i s'obté una 
solució.


Resolució de problemes
HEURÍSTICA


Estratègia empírica o «drecera» que sovint permet 
formar judicis i resoldre problemes eficaçment. 
Sol ser més ràpida que els algorismes, encara que 
més propensa a l'error. 


La capacitat heurística és un tret característic dels 
humans i es pot descriure com l'art i la ciència del 
descobriment i de la invenció o de resoldre 
problemes mitjançant la creativitat i el pensament 
lateral o pensament divergent.







Resolució de problemes


ALGORITMES/TÈCNIQUES HEURÍSTIQUES


P. e.:


Per a cercar unes galetes en el supermercat, es pot 
mirar una per una totes les prestatgeries (algoritme, 
lent, eficaç) o anar directament a la secció de 
desdejuni (tècniques heurístiques, ràpid, intuïtiu, 
però a vegades fallen).


Resolució de problemes
COMPRENSIÓ (insight)


Arriba de forma sobtada de la solució d'un 
problema, des d'una perspectiva nova. 


No requereix la compressió profunda de les 
relacions entre els efectes i les causes. 


No som conscients del procés que ens ha portat a 
la solució.


Contrasta amb les solucions basades en altres 
estratègies.







Els obstacles per a la resolució de problemes


Malgrat la inventiva de què disposem per a 
resoldre problemes, a vegades no podem 
trobar la resposta correcta perquè existeixen 
diverses tendències cognitives que 
interfereixen en la nostra cerca de la solució.


Dues molt importants són el biaix de 
confirmació i la fixació.


Biaix de confirmació


És una tendència a 
investigar o interpretar la 
informació de tal manera 
que confirme les nostres 
preconcepcions, és a dir 
les nostres creences 
prèvies, provocant errors 
en la interpretació del 
món que ens envolta.


Es plasma en una tendència a cercar la informació que confirma 
les nostres idees preconcebudes i a rebutjar la que no ho fa. Ens 
predisposa a ratificar les nostres hipòtesis i ens impedeix 
qüestionar‐nos‐les.







Fixació


Incapacitat per a veure un problema des d'un 
punt de vista nou; és un impediment per a 
resoldre problemes.


Tendència a enfocar un problema d'una 
manera específica, especialment si ha fet 
efecte en el passat, encara que no assegure la 
resolució del problema actual.


Fixació mental


Fixació funcional


Tendència a pensar en les coses només en 
termes de la seua funció habitual; és un 
impediment per a resoldre problemes.


Ex.: Regirar tota la casa cercant un tornavís 
quan tal vegada en aquest cas també ens pot 
servir una moneda.







LA PRESA DE DECISIONS I LA FORMACIÓ DE JUDICIS


ÚS CORRECTE I INCORRECTE DE L'HEURÍSTICA


Val la pena agafar l'autobús?… Puc confiar en aquesta persona?…
He de dir-li alguna cosa?… Aquesta és l'alternativa correcta?…
Utilitze aquest procediment o un altre?… Per on busque?… Per què
no funciona?…


Cada dia formem diferents judicis i prenem innombrables decisions.


L'heurística ens ajuda a prendre decisions 
mitjançant dreceres… A voltes el processament 
automàtic de la informació és tan ràpid que el solem
anomenar intuïció.


Pot ser molt eficaç, però a voltes ens porta a emetre judicis
erronis.
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HEURÍSTICA DE LA REPRESENTATIVITAT


Regla empírica per a jutjar la probabilitat de les coses 
en termes de en quina mesura semblen representar 
prototips específics, o semblen concordar‐hi, fent que 


obviem altres informacions rellevants.


Per a valorar la probabilitat d'alguna cosa, ho comparem 
intuïtivament amb la nostra representació mental. Si concorda, 
deixem de costat altres consideracions lògiques o estadístiques.


Ex.:


Una persona baixa, prima, amant de la poesia, ¿què creus que és, 
camioner o professor universitari de  llengües clàssiques?  


Quasi tothom tria professor de llengües clàssiques, encara que és molt 
més probable, estadísticament, que siga camioner.







HEURÍSTICA DE LA DISPONIBILITAT


• Estimació de la probabilitat que alguna cosa es 
produïsca basada en la seua disponibilitat en la 
memòria. Si podem pensar fàcilment en un 
esdeveniment (per exemple, perquè és cridaner), 
imaginem que es tracta d'alguna cosa probable o 
habitual.


• Comporta que, per exemple, coses molt 
improbables però molt cridaneres ens semblen molt 
més probables


P. e.: Que ens toque loteria, sofrir un accident d’avió…


P. e.: ¿Què causa més morts en el món, les guerres i els conflictes armats 
o els accidents de trànsit?


L'enquadrament de les decisions


• És la manera en què es presenten les 
informacions.  Influeix enormement en les 
nostres decisions i opinions.


Carn 80% magra.


Carn 20% greix.


El 5% dels que se sotmeten a una operació hi moren.


El 95% dels que se sotmeten a una operació sobreviuen.


Les rebaixes: Mira! Està rebaixat un 50%.







La perseverança en les creences


• Tendència a aferrar‐nos a les nostres creences, 
fins i tot quan estem equivocats.


• Fins i tot quan els fets sobre els quals s'han 
format les creences es demostren falsos, les 
creences perviuen. Per a canviar‐les, calen 
arguments molt més irrefutables que per a 
crear‐les.


El llenguatge







EL LLENGUATGE


• El llenguatge són les paraules que pronunciem, 
escrivim o expressem per signes i la manera en 
què les combinem per a comunicar amb sentit.


• El llenguatge és el major indicador del poder 
de pensament de l'home.


• Permet comunicar idees complexes i 
transmetre coneixement.


• Gràcies al llenguatge sabem més del que 
veiem.


L'estructura del llenguatge
• El llenguatge es compon de tres blocs d'elements:


– Fonemes:
• Conjunt de sons bàsics.
• Existeixen 869 fonemes diferents en la parla humana.
• Canvis en els fonemes produeixen canvis en el significat.
• Els fonemes de les consonants transmeten més informació 
que els de les vocals.


– Aquest pat ser on ban axemple.


• El llenguatge de signes també es compon de blocs similars als 
fonemes.


– Morfema:
• És la unitat més petita de llenguatge amb significat.
• Són combinacions de fonemes.


– Gramàtica:
• Conjunt de regles que s'utilitzen per a donar significat a les 
diferents estructures de llenguatge.







El desenvolupament del llenguatge


• El desenvolupament del llenguatge 
infantil reflecteix l'estructura del 
llenguatge, que va des de la simplicitat 
fins a la complexitat.


• Etapes de l'adquisició del llenguatge:


–etapa del balboteig


–etapa d'una paraula


–etapa de dues paraules


–etapa escolar


• Etapa del balboteig: 


– Comença a 3 o 4 mesos.


– Pronuncien espontàniament diversos sons que 
en un primer moment no es relacionen amb 
l'ambient familiar.


– El balboteig acaba convertint‐se en sons i 
entonacions característics del llenguatge 
familiar.


– Els nadons sords també balbotegen.







• Etapa d'una paraula:
–Es dóna entre els 12 i els 18 mesos.


–En aquesta etapa es desenvolupa el 
llenguatge.


–El xiquet parla amb paraules aïllades.


–Són conscients que els sons tenen significat 
i es comuniquen amb ells. 


• Etapa de dues paraules:


– Els xiquets aprenen una paraula per dia.


– Comencen a pronunciar frases formades per dos 
elements. 


– Són frases de tipus telegràfic.


– Aquestes frases segueixen les normes de la sintaxi.


– Al final d'aquesta etapa formarà frases més llargues, 
però també de manera telegràfica.


– Contenen sobretot substantius i verbs: «Vull suc».







• Etapa escolar:


–A partir dels tres anys, el xiquet entén 
frases complexes i també pot entendre 
frases amb dobles sentits.


L'explicació del desenvolupament del 
llenguatge (I)


• Aprenentatge operant (Skinner):


– Es pot explicar el llenguatge segons els principis 
de l'aprenentatge, dins del nucli familiar, com 
l'associació i el reforçament.


– Els xiquets de pares sords aprenen el llenguatge 
oral de manera més lenta.


– Els xiquets que solen escoltar molt una segona 
llengua després tenen un accent més semblat a la 
seua llengua materna.







L'explicació del desenvolupament del llenguatge (II) 


• La Gramàtica Universal Innata (Chomsky):
– Els xiquets aprenen el llenguatge que es parla en el seu 
ambient, a més d'aprendre paraules aprenen també les 
normes gramaticals, encara que són molt generals.


– Són capaços de compondre frases que no han sentit dir 
mai, és a dir, que no són fruit de la imitació.


– Existeix una «gramàtica universal» comuna a tots els 
llenguatges humans que fa que s'assemblen en 
l’estructura i per a la qual el cervell està predisposat.


– El cervell està predisposat=Gramàtica Universal Innata.
– El llenguatge s'aprèn de manera natural.
– Si un grup de xiquets no estiguera exposat al 
llenguatge, en construiria un de propi.


– Els xiquets sords acaben creant el seu propi llenguatge 
gestual complet i amb una gramàtica sofisticada.     


• L'aprenentatge estadístic (neurocientífics cognitius):


– Segons aquesta teoria, el cervell no està tan 
precondicionat com ho està per a Chomsky.


– Per l'exposició al llenguatge els xiquets aprenen una 
estructura estadística del llenguatge.


– El cervell d'un xiquet, igual que el d'un adult, enfront 
d'una llengua desconeguda està intentant interpretar 
les pautes entre les paraules analitzant estadísticament 
quines síl∙labes solen anar unides amb més freqüència. 


L'explicació del desenvolupament del llenguatge (III) 







• La genètica juga un paper important en la 
rapidesa amb què els xiquets aprenen un 
llenguatge.
– Aquesta idea reforça la teoria de Chomsky que la 
naturalesa programa el cervell per al llenguatge.


• Segons Chomsky, una vegada que les 
connexions de la gramàtica s'instal∙len durant 
els anys del desenvolupament infantil, 
dominar una altra gramàtica es fa més difícil.


• El període per a l'aprenentatge del llenguatge 
s'obri en els primers anys de vida, a partir 
dels 7 anys es va tancant.


• El xiquet oïdor de pares que parlen i el xiquet 
sord de pares sords que es comuniquen per 
signes comparteixen les mateixes fases 
d'aprenentatge:


– Tots dos balbotegen:


• L’oïdor repeteix sons.


• El sord repeteix signes elementals.


• Els xiquets que no estan exposats a cap 
llenguatge durant els seus primers anys 
perden la capacitat per a aprendre qualsevol 
llenguatge.







EL PENSAMENT I EL LLENGUATGE


El llenguatge influeix en el pensament.


• El llenguatge influeix en el que pensem, 
percebem i recordem.


• El pensament i el llenguatge estan molt relacionats


• Whorf:  Hipòtesi del determinisme lingüístic. 


«El llenguatge en si mateix configura les idees 
bàsiques de l'home.»


• El llenguatge determina la manera en què pensem, 
els diferents tipus de llenguatge imposen diverses 
concepcions de la realitat.


Determinisme lingüístic


• El llenguatge determina la manera en què pensem. 
• Els diferents tipus de llenguatge imposen diverses 
concepcions de la realitat.


• «El llenguatge en si mateix configura les idees 
bàsiques de l'home.» 


• Els qui parlen dues llengües diferents pensen de 
manera diferent en cada idioma.


• Segons un estudi, persones bilingües canvien el 
sentit que tenen de si mateixes, segons el 
llenguatge que utilitzen.


• En aprendre una llengua s'aprèn també una 
cultura.







• Les paraules influeixen en el que pensem:
– Tots sabem que el gènere masculí inclou també 
el femení, però en dir per exemple «director 
executiu» tendim a pensar en un home.


• La formació del lèxic és fonamental en 
l'educació per la influència que el llenguatge 
té sobre el pensament.


• El llenguatge transforma l’experiència, ens 
connecta amb el passat i amb el futur, 
estimula la imaginació i connecta les 
persones.


El pensament sense llenguatge


• Memòria de procediment, és a dir, visualitzar 
una situació. 


• Pensament en imatges. 


• Amb l'aplicació de l'assaig mental es pot 
millorar el rendiment en molts camps, des de 
l'àmbit esportiu fins a l'acadèmic. 







• La majoria de la informació que processem es 
dóna fora de la consciència, més enllà del 
llenguatge. 


• És un processament inconscient que evidencia 
que sí que hi ha un pensament sense 
llenguatge.


• «El pensament afecta el llenguatge i aquest al 
seu torn afecta el pensament.»
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T_2_(2) L’atenció


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


Què és l'atenció?


Existeixen límits en la quantitat d'informació en 
la qual podem concentrar els nostres recursos 
mentals conscients en cada moment.


L'atenció és el mitjà pel qual processem de 
manera activa una fracció limitada de l'enorme 
quantitat d'informació de l'exterior (la que arriba 


pels sentits) i de l'interior (records 
emmagatzemats i pensaments).







Què és l'atenció?


L'atenció NO es pot entendre com un 
mecanisme unitari, sinó que ens referim a una 


pluralitat de fenòmens psicològics.


Centrar-nos en determinats estímuls / 
informacions i no en uns altres, dirigir la nostra 
percepció cap a determinats estímuls, distribuir 
els recursos quan cal fer més d’una cosa alhora, 
concentrar-nos en una activitat al llarg del 
temps...


Què és l'atenció?


Des del punt de vista de la psicologia, l'atenció s'ha considerat 
tradicionalment d'unes quantes maneres diferents, encara que 


relacionades. D'una banda, l'atenció com una qualitat de la 
cognició fa referència a la funció de l'atenció com a filtre dels 
estímuls ambientals, que decideix quins són els estímuls més 


rellevants i els dóna prioritat per a un processament més 
profund. D'altra banda, l'atenció és entesa com el mecanisme 


que controla i regula els processos cognitius; des de 
l'aprenentatge per condicionament fins al raonament complex.


En molts casos actua de manera inconscient. L'atenció no és un 
concepte únic, sinó el nom atribuït a una varietat de fenòmens. 
Estar atent (o «parar atenció») tampoc no és un comportament 


únic de l'ésser humà.







UNA NECESSÀRIAMENT BREU INTRODUCCIÓ A 
LA MEMÒRIA A CURT TERMINI 
per a entendre millor l'atenció…







MEMÒRIA A CURT TERMINI O DE TREBALL (O OPERATIVA)  MCP


Memòria que manté i maneja temporalment la informació rellevant 
per a allò que s'està fent en cada moment


Controla i regula el flux d'informació que prové de l'exterior  
(sistemes de memòria sensorial) i de l'interior (memòria a llarg 
termini). 


Executa les operacions de processament necessàries per a la tasca 
que s'està duent a terme en cada moment. 


Elabora la resposta, verbal o motriu, que posseirà el subjecte. 


Serveix de base per al pensament.


La MCP conté un conjunt de subsistemes que operen en contínua 
interrelació. Un d'ells és…


l'Executiu Central


Centre de control de tot el sistema. Regula el flux d'informació 
dins d'aquest. 


Implicat en qualsevol procés cognitiu que requerisca el control 
i la distribució dels recursos cognitius de processament i 


emmagatzematge d'informació.


Posseeix capacitats d'emmagatzematge i de 
processament que comparteixen recursos limitats: Si se 
sobrecarrega la funció del magatzem d'informació, quedaran 
menys recursos per a les funcions de processament.







I ara tornem a l’atenció…


Tipus o funcions de l’atenció


atenció selectiva
atenció dividida


atenció sostinguda







Atenció selectiva


La nostra capacitat per a poder atendre els estímuls és 
limitada:


es limita a la capacitat de la nostra memòria de treball 
(memòria de treball o MCP). 


A cada moment, necessàriament hem de seleccionar 
determinats estímuls per a mantenir‐los en la 


consciència o en la memòria activa (per a processar‐los 
o treballar‐hi) i obviar o ignorar la resta d'estimulació.


Atenció selectiva


Quan atenem de manera quasi exclusiva algun 
dels estímuls que rebem i ignorem qualsevol 


altra informació o qualsevol altre esdeveniment 
que tinga lloc al nostre voltant.


Implica no sols que fem atenció a la informació 
que considerem rellevant, sinó que ignorem o 
bloquegem aquella que és irrellevant per al curs 


de la nostra acció o el nostre pensament.







Una definició d’atenció selectiva?


«Activitat que engega i controla els processos i 
els mecanismes pels quals l'organisme processa 
tan sols una part de tota la informació i/o dóna 
resposta a aquelles demandes de l'ambient que 
són realment importants per a l'individu en cada 


moment»


Atenció selectiva


L’atenció selectiva és especialment important per a 
l'acompliment òptim d'activitats i tasques complexes, 


com ara:


‐ la conducció de vehicles
‐ el maneig de maquinària
‐ l'execució d'una activitat esportiva
‐ el treball amb ordinadors
‐ etc.


S'aconsegueix i es millora amb la pràctica i l'experiència
per mitjà de complexos processos d'aprenentatge 


discriminatiu i perceptiu. 







DETERMINANTS de l'atenció selectiva


Què és el que fa que seleccionem o atenguem 
uns estímuls i n'ignorem uns altres? Quins són 
els factors determinants de l'atenció selectiva?


Factors extrínsecs
Factors intrínsecs


Atenció selectiva


Metes
 Expectatives
 Interessos
Motius
 Intencions
 Actituds
 Valors
 Creences
 Experiència
 Aptituds
 Habilitats
 Esquemes mentals
...


Factors i processos psicològics que ens predisposen a l'atenció:


(Processament de dalt cap avall, atenció dirigida pels objectius)


Factors intrínsecs







 Aparició sobtada
 Rellevància o significat
 Novetat
 Raresa
Moviment
 Grandària
 Posició
 Color
 Forma
 Intensitat
 Complexitat
 Repetició
...


Característiques dels estímuls que capten la nostra atenció:


(Processament de baix cap amunt, atenció dirigida per les dades)


Factors extrínsecs


Atenció visual selectiva i moviments oculars
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21


http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-parametros-oculares-
procesamiento-informacion-18-02-11/1023184/


http://www.youtube.com/watch?v=sLyyuIdhvkw


Moviments oculars: Investigació i aplicació (UNED)
Nota: Tots dos enllaços duen al mateix vídeo.


Moviments oculars


Els moviments oculars 
INVOLUNTARIS garanteixen el 
moviment de la imatge en la 
retina, en tot moment.


«Microsacades»


Els moviments oculars 
VOLUNTARIS possibiliten que la 
imatge de l'estímul que volem 
veure amb detall es projecte en la 
fòvea, en tot moment.
1.Els més importants són els 
moviments de VERSIÓ.


Experiment:
Què passa quan són
«eliminats»?
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Experiment de moviments sacàdics involuntaris amb el dit.







Moviments oculars de VERSIÓ:


-Moviments de persecució o seguiment 
-Moviments sacàdics


Processos: sacada (o sacsejada)  i fixació 


Podem distingir entre:
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Moviment ocular de seguiment o persecució
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Moviments oculars sacàdics 


-Ens permeten visualitzar diverses zones d'una escena: dirigir la 
mirada a diversos llocs i facilitar així la recollida d'informació.
‐ L'atenció se centra solament en 2‐3 visuals.
‐ Un dels moviments més característics dels ulls. 
‐ Fonamentalment voluntaris. 


Supressió sacàdica: durant el moviment la recollida d'informació 
visual del mitjà queda pràcticament interrompuda. 


Experiment de l'espill.


Durada mitjana d'un sacàdic: depèn de la magnitud i oscil∙la entre 
200 i 350 ms.


Executem al voltant de 230.000 sacàdics al llarg d'un dia.


Què ocorre durant la fixació?


Els ulls romanen quiets enfocant una zona concreta de 200 a 350 
mil∙lisegons (incloent‐hi el període refractari). 


Durant aquest temps es realitza un complex processament cognitiu en 
el qual:


es determina quines zones de l'estímul s'atenen i s'analitzen (uns 50 
ms); 


s'integra la informació anterior i esdevenidora;


a quines zones de la perifèria visual s'ha de parar esment;


a quines zones de l'escena es dirigirà la següent fixació ocular. 
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En tasques de cerca visual o identificació d'estímuls es 
descobreix una relació positiva entre l'amplitud del moviment 
sacàdic i la durada de la fixació que es produeix a continuació 
d'aquest:


La fixació ocular és més llarga com més gran ha sigut el 
desplaçament sacàdic precedent. 


Explicable a partir d'un mecanisme de preprocessament o 
priming perifèric: durant una fixació no solament s'atén la zona 
en què fixem la mirada (2‐3 graus angulars), sinó també la 
perifèria, de tal manera que la informació perifèrica és 
preprocessada, amb la qual cosa, en redirigir la mirada cap a ella 
s'exigeix una fixació ocular de menor durada que si la zona 
haguera quedat fora del camp visual i es mirara per primera 
vegada.
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http://www.youtube.com/watch?v=O6DRl6tTjCU&feature=player_detailpage


Cerca
Quan busquem alguna cosa, estem dirigint i orientant la nostra atenció 


de manera activa i voluntària cap a la part de l'entorn on creiem que 
podria estar (o cap a qualsevol part de l'entorn), amb l'objecte de trobar-


la.


Explorem entre un conjunt d'estímuls anomenats distractors, buscant 
l'estímul que constitueix el nostre objectiu o target, fins a trobar-lo. 


Desplacem ràpidament d’un punt a un altre de l’escena el nostre focus 
atencional = ATENCIÓ ALTERNANT.


Conducta exploratòria dirigida activament i voluntàriament cap a 
diverses parts de l'entorn per a trobar l'objecte que busquem.







Cerca
La CERCA VISUAL es fa mitjançant moviments 
oculars sacàdics.


La trajectòria que segueixen els ulls mentre es 
mouen pel camp visual està determinada per: 
1.les nostres intencions, experiències prèvies,
2.pel funcionament del sistema de moviments 
oculars. 
El significat i les expectatives ens ajuden a dirigir la 


mirada en una escena visual.


Cerca amb estratègia = CERCA GUIADA.


2. Atenció dividida
Fa referència a l'atenció distribuïda: divisió o 


distribució de l'atenció entre diversos 
estímuls o entre diverses tasques.


Parlem, doncs, de la capacitat per a atendre 
diverses fonts d’informació o fer diverses 


tasques simultàniament.


Distinció entre processament automàtic
versus processament controlat (conscient)







2. Atenció dividida


El processament automàtic o en paral·lel (I):


Requereix poca atenció conscient o esforç.


Permet el processament simultani d'altres estímuls o 
tasques.


La majoria de tasques s'arriben a processar 
automàticament per la pràctica i l'experiència: procés 
d'aprenentatge motor.


2. Atenció dividida


El processament automàtic o en paral·lel (II):


És difícil de modificar una vegada adquirit.


Opera fonamentalment en tasques simples, però que 
poden arribar a ser nombroses en determinades 
activitats.


No interfereix en tasques que requereixen 
processament controlat.







2. Atenció dividida


El processament controlat o conscient o en sèrie (I)


Requereix atenció conscient i la inversió de 
recursos cognitius de processament conscient.


Com que requereix bastant atenció, no permet el 
processament simultani d'altres estímuls o tasques 
que requereixen control conscient; les diverses 
tasques en qualsevol activitat d'aquest tipus es van fent 
de manera serial.


És flexible, permet l’adaptació a situacions noves.


2. Atenció dividida
El processament controlat o conscient o en sèrie (I)


La pràctica pot fer que es convertisquen en 
automàtics.


Operen habitualment en activitats complexes.


Perden eficàcia en situacions d’arousal elevat.


Interfereixen entre si en situacions de doble tasca.







Factors que influeixen en la possibilitat de 
dividir o distribuir la nostra atenció entre 
diverses tasques amb èxit:


�Pràctica i experiència amb les tasques.


�Complexitat, nivell de dificultat, demandes i 
exigències de les tasques.


�Grau de solapament o interferència entre les 
tasques (pel tipus de recursos mentals que 
demanen: verbal, numèric, aspecte-espacial, 
manipulatiu…).


2. Atenció dividida


3. Atenció sostinguda


És l'atenció mantinguda, prolongada o intensiva 
(funció de manteniment o persistència de 


l'atenció, o vigilància, al llarg del temps en una 
mateixa tasca).


També s’anomena vigilància, persistència de 
l'atenció o resistència a la monotonia.


Requereix un nivell suficient d'ALERTA o 
arousal.







Nivell d'alerta


Estat general de disposició o de preparació 
de l'organisme per a poder fer tasques i 


processar estímuls.


Reflecteix el grau en el qual un organisme 
posa a disposició, per a ser utilitzats, els 
seus recursos atencionals, sensorials, 


perceptius, mnèsics, decisionals, motrius, 
afectius i emocionals.


El nivell d'alerta no pot romandre igual 
durant molt de temps seguit: 
decrement de la vigilància o funció de 
decrement


Declivi o disminució significativa en l'estat d'alerta de 
la persona que es produeix amb el temps en una 
mateixa tasca.
Manifestacions:


�Conductuals: deterioració en l’execució de la tasca.
�Fisiològiques: disminució en el nivell d’activació.
�Subjectives: estat negatiu (avorriment, monotonia, 
cansament, fatiga...).







Fluctua i varia en funció de diversos factors:


- temps que es porta processant o fent una tasca;
- moment del dia;
- ritmes circadians;
- l'estat físic i mental en què es troba el subjecte 
(estrès, son, cansament, fatiga…);
- característiques de la tasca (demandes de la 
tasca, dificultat…).


La relació entre el nivell d'activació* i 
rendiment es representa gràficament


mitjançant la
CORBA DE L’U INVERTIDA 


Llei de Yerkes-Dodson:


*Activació, com a indicador d'alerta.


En les investigacions de psicologia de l’atenció habitualment 
s’utilitza el constructe d’activació com a variable 
independent.


Normalment s’estudia la relació entre diferents intensitats 
d’activació —induïdes experimentalment a vegades 
mitjanant la ingestió de substàncies com la cafeïna—, i el 
rendiment.











Relació entre dificultat de la tasca, nivell 
d'activació i execució:


•Tasca senzilla: l'execució és millor si el 
nivell d'activació és moderat-alt.


•Tasca complexa: l'execució és millor si el 
nivell d'activació és moderat-baix.


Referències bibliogràfiques


Boada, H., & Caparrós, A. y Aznar J. A. (2008). Procesos psicológicos básicos (2nd ed.). 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://0-
cataleg.uoc.edu.cataleg.uoc.edu/record=b1047910~S1*cat


García Sevilla, J., Pedraja, M. J., & Amaro Egea, D. (2007). La atención (V) :Un enfoque
pluridisciplinar. Murcia: Dm. http://trobes.uv.es/record=b1756942~S1*val


Hilgard, E. R., & Atkinson, R. L. & Smith, E. (2003). Atkinson & Hildgard's Introducción a la 
psicología (14ª ed.). Madrid: Thomson. 


Myers, D. G. (2005). Psicología (7a ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
http://trobes.uv.es/record=b1874832~S1*spi


Sáiz, D. y Baqués, J. (2008). Psicologia de l´atenció i de la memòria. Barcelona: Fuoc. https://0-
cataleg.uoc.edu.cataleg.uoc.edu/record=b1023734~S1*cat


Smith, E. E., Kosslyn, S. M., & Barsalou, L. W. (2008). Procesos cognitivos :Modelos y bases 
neurales. Madrid: Pearson. http://trobes.uv.es/record=b1776002~S1*val








Unitat temàtica III


Psicologia social i cognició social


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


2


«La nostra vida està connectada 
per milers de fils invisibles.»


Herman Melville
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Psicologia social…


«Un intent de comprendre i explicar com el 
pensament, el sentiment, la percepció, els motius i la 
conducta de les persones són influïdes per la 
presència real, imaginada o implícita d'uns altres i 
per les interaccions entre les persones.» 


G.W. Allport (1954, 1968, 1985)


«La tasca de la psicologia social és l'anàlisi i la 
comprensió de la conducta de la persona des de la 
consideració simultània de dos factors fonamentals: 
els seus estats psicològics interns i els aspectes del 
seu context social.»


Frenzoi (2000)
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Psicologia social…


Disciplina científica que estudia de quina manera els 
fenòmens psicològics i la conducta en general estan 
determinats i conformats per processos socials i 
culturals, en interacció amb els processos 
psicològics .


Estudi científic de la nostra forma de pensar, influir i 
relacionar-nos amb altres persones.







Conjunt de processos mitjançant els quals percebem, 
interpretem, analitzem, recordem i emprem la informació 
sobre el món social. Com pensem sobre nosaltres mateixos, 
dels altres i el seu comportament i de les relacions socials, i 


com donem sentit a tota aquesta informació.
(Fiske i Taylor, 1991)


Sintèticament:
Processament mental de la informació sobre el món social.


La cognició social


Els enfocaments d'estudi que posen l'èmfasi en la cognició 
social predominen actualment en la psicologia social; per això 


alguns autors fins i tot parlen d'una


psicologia social cognitiva


que podem definir, en principi, com l'estudi de la conducta 
social que se centra fonamentalment en els aspectes 


de percepció, interpretació, categorització, anàlisi, 
record i ús de la informació dels fenòmens socials.


La psicologia social i la cognició social
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Temes claus de la psicologia social…


Com percebem els altres
la formació d'impressions
les atribucions
les actituds
la persuasió


Com ens relacionem amb uns altres
atracció interpersonal
l'altruisme i la conducta d'ajuda
els prejudicis i estereotips
la violència i l'agressió


Com influeix el grup en la conducta de l'individu
el concepte de ‘grup’*, els grups de treball*


la identitat social
conformitat
condescendència i influència social
obediència a l'autoritat
facilitació i mandra social.
conducta de massa
presa de decisions en grup
el lideratge*
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Una lliçó molt important de la psicologia social 
és l'enorme poder que exerceix la influència 
social sobre les nostres actituds, creences, 
decisions i accions: 


Conformitat…


…obediència… 


…conducta grupal…


…lideratge... 
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Obediència i autoritat
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Un individu obeeix quan modifica el seu 
comportament sotmetent-se a les ordres directes 


d'una autoritat


Experiment de Millgram…
Veure els vídeos en l'ordre indicat:


(1) http://goo.gl/BiMvZ
(2) http://www.youtube.com/watch?v=iUFN1eX2s6Q


Per a aprofundir :
(3) http://www.youtube.com/watch?v=P7CPKPQV6jc&feature=related


La persona que dóna les ordres és a prop i es veu com una 
figura d'autoritat legítima.


La figura d'autoritat compta amb el suport d'una institució de 
prestigi: La Universitat de Yale.


La víctima estava despersonalitzada o es mantenia a distància, 
en una altra habitació.
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Conformitat
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Conformitat
Manifestar acceptació i/o imitar les opinions, actituds, conductes, creences, 


etc. dels altres, fins i tot malgrat el nostre desacord inicial.


Experiment sobre percepció i comparació de línies de Solomon Asch (1955)


Vegeu l’experiment: http://goo.gl/T0xF4


Per què manifestem conformitat?


Sovint per evitar el rebuig o per aconseguir l'aprovació social.


Influència social de les normes ► Som sensibles  a les normes socials: 
normes implícites sobre el comportament que s'accepta i s'espera dels 
altres, perquè el preu que es paga per ser diferent pot ser massa alt… o 
les recompenses per conformar-se poden ser positives.


El grup pot aportar informació valuosa ► influència social de la 
informació «Aquells que mai es retracten de les seues opinions s'estimen més a 
si mateixos que a la veritat.»
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La conformitat augmenta quan…


Ens fan sentir incompetents o insegurs.


El grup té almenys tres participants.


El grup és unànime (la presència d'un altre «dissident» 
augmenta el nostre «coratge» social).


Admirem l'estatus i l'atractiu del grup.


No ens vam comprometre anteriorment amb cap punt de 
vista.


Altres membres del grup observen el nostre comportament.


 La nostra cultura fomenta normalment el respecte per les 
normes socials.
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El lideratge
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El lideratge


Desenes de definicions i teories…


«Característiques» que poden incloure el concepte de 
lideratge


 El líder seria la persona percebuda com a centre en el grup, 
considerada com la més influent i la generadora d'una 
quantitat major de comunicacions.


 El líder seria la persona que pot conduir el grup cap a les 
seues metes.


 El líder seria la persona denominada com a tal pels membres 
d'un grup.


 El líder seria considerat com el cap del grup.
 El líder rebria el suport dels membres del grup i tindria la 


capacitat d'influir en ells de manera positiva.
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Funcions dels líders 


1) Definir els objectius i mantenir el rumb fins a la meta.


2) Facilitar els mitjans necessaris per a aconseguir els 
objectius.


3) Mantenir l'estructura del grup.


4) Facilitar la interacció entre els membres del grup.


5) Mantenir la cohesió del grup i la satisfacció dels seus 
membres.


6) Facilitar el rendiment del grup en les seues tasques.
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Tipus de líder


Lewin (anys 30)


1) Autoritari
El líder autoritari és l'únic que pren decisions sobre el treball i 


l'organització del grup, sense comptar en absolut amb les opinions i 
els judicis dels altres. 


Els criteris d'avaluació utilitzats pel líder no són coneguts per la resta del 
grup i la comunicació es dóna en un únic sentit, del líder al 
subordinat. 


Les característiques del líder autoritari serien les següents:


a) Determinació total de les tècniques i activitats dutes a terme.


b) Determinació del treball o tasca particular i del company de treball.


c) Tendència a ser personal en les lloances o crítiques de la tasca i a 
romandre allunyat de la participació activa en el grup, excepte en fer 
demostracions.
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2) Laissez faire


El líder que «deixa fer» adopta un paper passiu, abandona el 
poder en mans del grup i es limita a aportar els mitjans 
necessaris, sense jutjar ni avaluar. 


El grup gaudeix de completa llibertat, encara que sap que pot 
recórrer al líder


Aquest tipus de lideratge es caracteritzaria pel següent:


a) Llibertat completa de decisió per al grup o individu.
b) Aportació del material necessari per part del líder. Aquest 


dóna informació quan se li sol·licita i no pren part en la 
discussió i l’execució del treball.


c) Comentaris poc freqüents i esporàdics sobre les activitats 
dels membres del grup, llevat que se li pregunte, i cap 
intent d'accelerar o regular el curs dels esdeveniments.







21


3) Democràtic


El líder democràtic, a l'hora de prendre decisions, suscita la discussió i el 
debat en el grup, tenint en compte les opinions. 


Els criteris d'avaluació s'expliciten amb claredat. 


A l'hora de resoldre un problema, el líder ofereix diverses alternatives entre 
les quals el grup ha de triar. 


Les característiques del líder democràtic serien les següents:


a) Les decisions són objecte de discussió del grup, assistida pel líder.


b) El líder dissenya els passos generals cap a l'objectiu, i quan es 
requereix assistència tècnica, suggereix les possibles alternatives que 
es poden escollir.


c) Es dóna marge als membres del grup per a treballar amb qui escullen, 
i la divisió del treball es deixa a criteri del grup.


d) El líder és objectiu, és a dir, es basa en els fets, tant en les lloances 
com en les crítiques, i tracta de ser un membre normal del grup, 
sense absorbir el seu treball.
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Lideratge autoritari
Es produeix un clima socioafectiu negatiu, cohesió feble i 


tensions internes que afavoreixen l'aparició de subgrups. 
El rendiment és bo quan el líder està present, però decreix 


ràpidament en la seua absència.


Lideratge democràtic
Els membres estan satisfets, es dóna un clima socioafectiu 


positiu i es produeix una forta cohesió que porta a una 
major resistència a la divisió. 


Rendiment elevat i estable encara que el líder estiga absent. 


Lideratge «laissez faire»
Aquests grups poden qualificar-se d'actius improductius, i el 


seu clima socioafectiu pot ser negatiu. La cohesió i el nivell 
de satisfacció és baix


Presenten el pitjor rendiment.
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Tipus de líder


Likert, Universitat de Michigan (anys 60)


Dues dimensions de la conducta del LÍDER: els líders centrats 
en la producció i els centrats en l'empleat.


Líders centrats en la producció: subratllen els aspectes 
tècnics de la tasca i l'èxit dels objectius, i consideren els 
altres membres del grup com a instruments per a 
aconseguir les finalitats esmentades. 


Líders centrats en l'empleat: donen més importància a les 
relacions interpersonals, preocupant-se i acceptant les 
necessitats i particularitats dels seus subordinats.


Els líders centrats en l'empleat obtenen més rendiment i 
satisfacció.
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Característiques o trets que poden distingir el líder dels altres 
membres del grup (Bass, 1990):


a) Motivació d'èxit: orientació a establir objectius desafiadors i invertir els 
esforços necessaris per a obtenir-los.


b) Motivació per influir en altres: interès per adquirir estatus i poder en el grup i 
exercir un impacte en els altres.


c) Coneixements rellevants i necessaris per al funcionament del grup.


d) Competència cognitiva: facilitat per a integrar i interpretar grans quantitats 
d'informació, nivell òptim de complexitat cognitiva.


i) Competència social i emocional: habilitats socials que li permeten exercir la 
influència interpersonal típica dels processos de lideratge.


f) Autoconfiança en les seues pròpies competències.


g) Fiabilitat: ser una persona de confiança per als seus seguidors.


h) Flexibilitat: capacitat d'adaptar el seu comportament a diferents situacions.
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El grup: concepte i característiques
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Què és un grup?


Centenars de definicions… amb elements comuns…


1) Un grup està format per dues o més persones que...


2) …comparteixen certs continguts (objectius, afectes, 
normes, sistemes de comunicació, prejudicis, 
estereotips, etc.) que formen la cultura comuna del 
grup…


3) …poden interaccionar entre si i cooperen per a 
aconseguir les metes del grup (acceptades per la 
major part dels seus membres)…


4) …tenen una permanència temporal o indefinida.
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Tipus de grups


Classificacions més utilitzades


 Grups primaris i grups secundaris


 Grups formals i grups informals


 Grups de pertinença i grups de referència


 Tipus de grup segons la grandària
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Grups primaris i grups secundaris


Grups primaris
Grups en els quals els éssers humans estableixen contactes 


socials primaris i desenvolupen el seu jo (social). 


Ex.: Família, grups d'amics… 


Possibiliten la socialització primària i la integració social.


Possibiliten relacions íntimes i espontànies. 


Modulen la influència dels grups secundaris.


Nombre de membres limitat.


Existeix un clar sentiment de pertinença.


30


Grups primaris i grups secundaris


Grups secundaris
Un sistema de funcions al servei dels objectius d'una 


organització, en què les persones es relacionarien segons 
les normes establides pel sistema secundari. 


Ex.: Associacions, organitzacions…


Més relacionats amb el sistema social.


Les relacions poden ser més impersonals i menys íntimes, 
pautades pels rols establits.


Normalment compostos per molts individus.


Dins del grup secundari poden generar-se relacions que 
conformen grups primaris.
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Grups primaris i grups secundaris
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Grups formals i grups informals


Grups formals
Són el resultat d'una planificació racional per part de l'organització, amb un 


caràcter normatiu en prefixar els tipus de regulacions, i s'orienten cap a 
una finalitat.


Grups informals 
Són el resultat de processos espontanis d'interacció entre els membres de 


l'organització, compleixen la funció d'expressar les necessitats 
afectives i s'orienten a la satisfacció d'aquestes necessitats.


Hi ha qui equipara els grups informals als primaris. Molts altres autors els 
distingeixen, ja que, si bé molts grups informals són també primaris, no tots els 


primaris són informals. Hi hauria grups primaris, com la família, que no es 
poden considerar un grup informal.
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Grups de pertinença i grups de referència


Basada fonamentalment en el grau d'identificació que existeix 
entre l'individu i les normes i valors del grup.


Grups de pertinença
Grups als quals pertany el subjecte de manera formal o 


informal. Pot o no constituir un grup de referència.


Grups de referència 
A voltes els individus pertanyen a grups amb els quals no 


s'identifiquen i n’utilitzen uns altres com a referència. 


Grup amb el qual ens sentim totalment identificats amb els seus 
valors i objectius, i al qual podem o no pertànyer.
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Tipus de grup segons la grandària


Un grup està format per més de dues persones, però no és clar el 
límit a partir del qual deixa de ser-ho per a convertir-se en 
una altra entitat.


Un grup de 5 a 12 membres pot ser «adequat» en molts 
aspectes:


 És prou nombrós per a estimular el «sentit de grup» i la 
implicació dels seus membres


 És prou petit per a facilitar la participació. 


Si el grup fóra més nombrós, complicaria l’organització i la 
coordinació.


No obstant això, a priori no es pot establir, a escala general, 
una quantitat ideal per a obtenir un funcionament òptim.
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Tipus de grup segons la grandària


Segons la grandària, es poden distingir tres tipus:


1) Grup petit (màxim 12 membres). És molt factible la 
interacció directa entre els membres del grup.


2) Grup mitjà (màxim 40 membres). Es poden fer tasques com 
ara sessions de treball expositiu, discussions, col·loquis, 
etc.


3) Grup gran (més de 40 persones). Són molt complicades les 
interaccions entre tots els membres.


Les xifres són sempre aproximatives i hi intervenen múltiples 
factors...
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Un tipus particular de grup: 


els equips de treball
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Els equips de treball


 Són la unitat fonamental en les organitzacions. 


 Cada vegada més el treball s'organitza i realitza en equip.


 Les configuracions d'equips són molt diverses i els 
fenòmens i processos que els caracteritzen resulten 
complexos i amb elevada interrelació. 


 Les decisions sobre el disseny, la composició o la gestió 
d’equips no són simples ni senzilles. 


No existeixen «receptes» o indicacions basades en el supòsit 
del one best way. 


Cal tenir en compte les múltiples contingències i relacions entre 
variables i la dinàmica dels fenòmens grupals.
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Segle XXI ► canvis significatius i ràpids en els contextos laborals i 
organitzacionals de tot el món: 


 Increment de les interdependències (globalització).


 Ús intensiu de tecnologies molt variades. 


 Treballs cada vegada més distribuïts i complexos. 


 Major incertesa i impredictibilitat dels escenaris econòmics, polítics, 
financers i empresarials. 


Contextos dinàmics ► necessitat d'afrontar noves exigències –en 
coneixements i habilitats, tant tècniques com socials– i desafiaments
en la nostra activitat. 


Necessitat de reformular les formes i les maneres de funcionament dels 
equips en aquests nous contextos, en organitzacions tant públiques 


com privades.


Ex. senzill: catalogació compartida o col·laborativa.
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Els equips satisfan les noves necessitats aportant:


 Diversitat en coneixements, actituds, habilitats i 
experiències. 


 Poden donar respostes ràpides, flexibles i innovadores als 
problemes i reptes plantejats.


 A més incrementen el rendiment i milloren la satisfacció 
dels seus integrants. 


 La saviesa dels col·lectius: 
capacitat incrementada per a aconseguir 
diversos tipus de rendiment 
possibilitada per les interaccions dels membres.
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 L'èxit de les organitzacions depèn en gran 
mesura de l'eficàcia dels equips.


 No obstant això, els equips no sempre són 
eficaços…


 A voltes no aconsegueixen aconseguir el  
rendiment que se n'espera. 


 A voltes, lluny de convertir-se en mecanismes 
d'aprofitament eficaç i satisfactori d'esforços 
col·lectius, consumeixen l’energia física, mental i 
emocional dels seus integrants.


 Açò sol ocasionar un malbaratament d'esforços 
per a l'assoliment de les metes o, senzillament, 
que no s'aconseguisquen en absolut.
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L'eficàcia dels equips de treball…


¿Com integrar de manera eficaç i eficient les 
aportacions de treballadors qualificats i experts per 


a aportar valor afegit a l'organització?


En definitiva…


¿Com convertir un equip d'experts en un equip 
expert?
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Un marc conceptual… 
El model Input-processos-output


Identifica la composició, l'estructura i els processos dels equips 
com els antecedents clau de l'eficàcia.


Assenyala que els factors organitzacionals i situacionals 
influeixen en l'equip, afectant les altres variables.
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Inputs
conjunt de recursos de 
l'equip:


Interns
La composició de 
l'equip, 
fonamentalment els 
coneixements i 
habilitats dels seus 
membres, així com 
l'estructura del grup i 
la tasca.


Externs
Les recompenses de 
l'organització, la 
cultura 
organitzacional.


Processos
Conjunt de mecanismes 
psicosocials que 
permeten als membres 
d'un equip combinar els 
recursos disponibles 
per a fer el treball 
assignat per 
l'organització, superant 
les possibles limitacions. 


A través de processos 
com la comunicació, la 
coordinació o la presa 
de decisions, els 
membres de l'equip 
converteixen els inputs 
en outputs.


Outputs
Resultats aconseguits per 
l'equip.


Concepte multidimensional: 


Generalment es refereix a 
resultats de treball
(rendiment objectivament 
avaluat). 


També inclou resultats que 
ajuden a mantenir 
l'acompliment de l'equip al 
llarg del temps: satisfacció
dels seus membres, la 
viabilitat (grau en què els 
membres de l'equip desitgen 
romandre junts) i la 
innovació.
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VARIABLES D’INPUT: COMPOSICIÓ DE L'EQUIP I RECURSOS


Atributs dels membres de l'equip i com aquests es combinen per a 
formar equips interdependents efectius. 


La grandària: Quin és la grandària òptima de l'equip? 


A mesura que augmenta la grandària d'un equip, augmenta la quantitat 
de recursos disponibles, però també les necessitats de 
coordinació. 


La grandària òptima depèn de certes contingències. 


Ex.: Quan la interdependència requerida per a realitzar bé la tasca és 
alta, resulta recomanable crear equips petits.


Estabilitat/variabilitat de la composició de l'equip


Modificar la composició d'un equip pot perjudicar-ne l’eficàcia. Però, si 
els canvis només afecten un nombre reduït de membres i es fan 
gradualment, el rendiment pot mantenir-se o fins i tot millorar 
(major innovació).
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El temps que els membres treballen junts com a equip: factor 
rellevant tant per al desenvolupament dels models mentals de 
l'equip com per a la coordinació. 


Els membres de l'equip que més temps passen junts adquireixen un 
coneixement comú precís sobre les habilitats que posseeix cada 
un per al treball (memòria transactiva), la qual cosa els ajuda a 
coordinar millor les accions. 


Les competències: conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que 
aporten els membres de l'equip.


Destaquen especialment les competències per al treball en equip:


(a) Les persones poden aprendre competències per a treballar en 
equip mitjançant els programes de formació apropiats. 


(b) Les competències per al treball en equip prediuen l'acompliment 
laboral.
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Homogeneïtat-heterogeneïtat en la composició de l'equip. 


No és clar el seu efecte, depèn de la tasca que realitze l'equip. 
P. e.: La diversitat en coneixements i habilitats és apropiada per als equips 


quan realitzen tasques creatives o intel·lectuals. 


La diversitat pot plantejar obstacles per a l'eficàcia: 


Temps necessari per a integrar els coneixements i punts de 
vista diferents, i problemes d'identitat i mal acompliment 
derivats de la formació de subgrups enfrontats dins de 
l'equip.
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VARIABLES D’INPUT: TASCA I CONTEXT DE L'EQUIP DE 
TREBALL


La interdependència: grau en què els membres d'un equip 
depenen els uns dels altres i interactuen entre si per a 
aconseguir la meta comuna. 


Per a exercir bé tasques interdependents, els processos de 
coordinació tant explícits com implícits resulten 
fonamentals. 


La interdependència de tasques sembla estimular la cohesió i 
la confiança entre els membres de l'equip.
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Autonomia: grau en què un equip té capacitat per a prendre 
decisions sobre diferents aspectes del seu treball 
(mètodes, horaris, rols, etc.). 


Baixa autonomia l'equip té una tasca molt estructurada i definida 
per l'organització, la qual cosa minimitza la necessitat de 
prendre decisions col·lectives o gestionar els processos interns.


Alta autonomia implica que els membres de l'equip han de prendre 
nombroses decisions col·lectivament sobre el seu treball.


L'autonomia és una característica bàsica del disseny de la tasca dels 
equips que modula els efectes tant d'altres variables 


antecedents (ex. diversitat de l'equip) com dels processos (ex.    
gestió del conflicte) sobre l'eficàcia grupal.
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La virtualitat: es defineix a partir de tres dimensions:


I. Dependència dels membres respecte de les tecnologies de la 
informació i comunicació per a coordinar i executar els processos 
de l'equip. 


II. Tipus d'informació que aporten les tecnologies. 


III. Sincronia en les comunicacions entre els membres. 


En general altera les interaccions entre els membres de l'equip:


Limita els senyals del context social presents en la comunicació 
cara a cara.


Redueix la profunditat de la discussió i l'anàlisi dels temes.


Augmenta el temps necessari per a prendre decisions 
col·lectives.


Es relaciona amb una comunicació menys eficient.


Limita el desenvolupament de la confiança entre els membres de 
l'equip.
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Aquests efectes depenen de les demandes de la tasca:


Tasques complexes i/o interdependents: 
És recomanable reduir els nivells de virtualitat 
(usant mitjans de comunicació síncrons i més rics, 
com les reunions cara a cara o les 
videoconferències). 


Els equips s'adapten progressivament a les condicions 
de virtualitat imposades pel treball: a mesura que 
aprenen a usar la tecnologia per a comunicar-se i 


desenvolupen noves estratègies per a fer les 
tasques, els efectes de la virtualitat s'afebleixen.
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El context de l'organització: paper crític en l'eficàcia dels 
equips.


Pot oferir tres tipus de suport als equips:


1) Entrenament, informació i recompenses.


2) Una estructura d'equip amb una composició que combine 
apropiadament els coneixements i les habilitats requerits i amb 
unes normes que fomenten la motivació i els processos 
interpersonals.


3) Sistemes de lideratge que aporten els recursos necessaris i 
eliminen els obstacles en tot moment. 


Finalment, és important usar complementàriament recompenses 
individuals i grupals per a reforçar el rendiment dels equips, 
encara que la pràctica més estesa encara és avaluar i 
compensar l'esforç individual dels membres de l'equip.







53


54


PROCESSOS D'EQUIP


Els membres de l'equip combinen els recursos 
(habilitats, coneixements, esforç, etc.) per a 
realitzar les tasques assignades i aconseguir 
els objectius comuns.


La llista de processos d'equip és extensa, però en 
destaquem tres bàsics:


processos grupals cognitius
processos grupals motivacionals/afectius
processos grupals orientats a l'acció
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PROCESSOS GRUPALS COGNITIUS


models mentals d'equip 
els sistemes de memòria transactiva 
l'aprenentatge grupal
el clima d'equip
la confiança entre els membres de l'equip


Els models mentals compartits d'equip


Idees i conceptes més o menys compartits entre els membres d'un equip 
que inclouen coneixement relatiu a diferents aspectes de la tasca i el 
context organitzacional (ex. tecnologia, rol de cada membre).


Els models mentals compartits tenen efectes positius sobre l'eficàcia dels 
equips:


 Permeten als membres de l'equip anticipar les accions dels companys i 
coordinar-se eficientment per a completar la tasca de l'equip.


 Contribueixen a minimitzar els conflictes dins de l'equip
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Els sistemes de memòria transactiva


Coneixements i habilitats que aporten els diferents membres 
de l'equip, així com en el coneixement que aquests 
posseeixen sobre com es distribueixen aquests 
coneixements i habilitats entre ells. 


«Qui sap quina cosa en l'equip»


Es desenvolupa a mesura que els membres de l'equip aprenen 
quines són les experiències, les preferències, els interessos i 
les habilitats dels altres. 


Per a mantenir l'eficàcia de la memòria transactiva: interactuar i 
actualitzar contínuament la informació sobre la perícia dels 
companys. 


Els equips més efectius són aquells en què els membres 
coneixen millor la perícia de cadascú, i també les estratègies 


adequades per a accedir, compartir i usar aquesta perícia. 
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L'aprenentatge grupal 


Procés continu pel qual els membres d'un equip a través 
de l'experiència de treballar junts adquireixen o 
construeixen col·lectivament un coneixement 
nou sobre l'organització, el mateix equip, la tasca 
que realitzen o sobre si mateixos.


«Què aprenem junts en l'equip»


Els equips que aprenen col·lectivament són més 
eficaços, i certes variables com el treball del líder de 


l'equip fomenten aquest aprenentatge. 
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Clima d'equip 


Percepcions comunes que comparteixen els membres d'un 
equip sobre diferents aspectes del mateix equip, com ara 
els objectius, la participació, l'orientació a la tasca, la 
comunicació, la innovació, etc. 


«Com percebem l'equip»


La interacció entre els membres de l'equip i el lideratge semblen 
ser els principals antecedents del clima d'equip. 


El clima de l'equip es relaciona amb diferents indicadors de 
l'eficàcia grupal, com el rendiment, el benestar i la cohesió. 
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La confiança entre els membres de l'equip


Implica l'expectativa que les accions dels altres estaran motivades per 
bones intencions i la consegüent assumpció de riscos. 


«Quant confie en l'equip i els seus membres»


Fonamental per a realitzar tasques col·lectives que:
 suposen cooperació, coordinació i aprenentatge grupal, 
 requereixen assumir un gran risc interpersonal, dependència 


mútua i adaptació contínua a les necessitats i accions dels altres. 


Per a desenvolupar la confiança entre els membres d'un equip cal que 
aquests puguen interaccionar i intercanviar informació. 


En els equips amb major confiança es produeixen discussions obertes i 
major intercanvi de coneixement, la qual cosa millora l'eficàcia de 


l'equip.
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Processos grupals motivacionals/afectius


Aquests processos mostren com les motivacions, 
els sentiments i les emocions dels membres 
es combinen a escala d'equip creant un estat 
col·lectiu que influeix sobre les actuacions 
i els resultats.


la cohesió


l'eficàcia col·lectiva i la potència


els processos emocionals 


el conflicte
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Cohesió


Tendència o desig dels membres d'un equip d'estar units 
per a aconseguir les metes comunes.


«Tots per a un…»


Existeix una relació positiva entre la cohesió i l'eficàcia 
dels equips. 


La influència sobre els resultats és més gran en tasques 
que requereixen gran interdependència i 
coordinació.
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L'eficàcia col·lectiva i la potència


Eficàcia percebuda per a dur a terme reeixidament una 
tasca específica i/o per a afrontar amb èxit qualsevol 
tipus de tasca o situació.


«Yes, we can…!»


Aquestes creences positives mostren una gran 
influència sobre els resultats de l'equip. 


Quan els membres d'un equip comparteixen la creença 
que l'equip és eficaç, estan disposats a esforçar-
se per treballar de valent en equip i aconseguir la 
meta comuna, en lloc d'orientar-se a metes 
personals.
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Els processos emocionals d'equip


Els membres d'un equip poden desenvolupar de manera 
col·lectiva estats d'ànim, emocions i sentiments**
comuns, a través de la interacció i l'experiència compartida. 


** Les emocions són estats afectius més breus i específics que 
els sentiments.


Tot i que la importància dels factors afectius resulta fonamental en 
el context interpersonal dels equips, la investigació fins avui 
és massa limitada per a extraure conclusions generals.
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El conflicte
“…!” 


1) El conflicte de relació: sorgeix a partir de les incompatibilitats 
personals entre els membres i sol anar acompanyada 
d’efectes negatius, com ara empipament, tensió i hostilitat.


2) El conflicte de tasca: sorgeix a partir de les discrepàncies en 
els punts de vista i les opinions dels diferents membres de 
l'equip sobre el seu treball. 


En general, s'observen efectes negatius del conflicte sobre 
l'eficàcia de l'equip (rendiment, satisfacció dels membres...), 
però…


… NO tots els conflictes suposen un obstacle per a l'eficàcia
dels equips: depèn del tipus de conflicte i altres variables… 
com ara la confiança i la potència de l'equip. 
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Processos orientats a l'acció i a la conducta 
grupal


Les 3 C…


Comunicació 


Cooperació


Coordinació 
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Comunicació


 Procés bàsic en un equip.


 Permet l'intercanvi d'informació entre els seus 
membres. 


 Fa possible el desenvolupament d'altres processos 
grupals:


►centrats en la tasca (acció i presa de decisions)


►centrats en l'equip (relacions interpersonals)


 Gran importància de la comunicació per a l'eficàcia 
dels equips de treball.


 Destaca la seua importància per a la construcció 
dels models mentals compartits de l'equip.
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Cooperació


 Contribució voluntària per part dels membres per a realitzar 
les tasques interdependents de l'equip. 


 Existeixen processos negatius derivats de la cooperació 
referits a la reducció de l'esforç individual quan es 
realitzen tasques col·lectives,


► «anar de polissons» (free riding) 
► «ganduleria social» (social loafing)


 Mesures eficaces a l'hora de prevenir la falta de cooperació 
en un equip de treball:


 Dissenyar tasques motivadores i rellevants per als membres, 
 Fer clarament identificables les contribucions individuals i 


reforçar-les. 
 Estimular la cohesió i la confiança.
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Coordinació


Estratègies i patrons de conducta que els membres d'un equip 
usen per a combinar, sincronitzar i ajustar temporalment els 
esforços i les conductes, i aconseguir així la meta comuna. 


 Coordinació explícita: a través de la qual els membres 
planifiquen i es comuniquen intencionalment amb la 
finalitat d'integrar les seues accions. 


 Coordinació implícita: ocorre quan els membres de l'equip 
anticipen les accions i necessitats dels companys i les 
demandes de la tasca, i en funció d'açò ajusten la seua 
pròpia conducta, sense necessitat de planificació o 
comunicació explícita entre ells. 
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TÈCNIQUES PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT DELS EQUIPS


Entrenament creuat: Els membres de l'equip adquireixen coneixement sobre els rols i 
les tasques dels companys.


Entrenament metacognitiu: Orientat a fer que els membres prenguen consciència de 
les estratègies que usen per a aprendre i que seleccionen i usen les més apropiades. 


Entrenament en coordinació de l'equip: Orientat a fer que els membres coneguen i 
manegen els processos que determinen el treball en equip efectiu.


L'entrenament en acte-correcció: els membres aprenen habilitats per a analitzar el 
seu propi acompliment, revisar els fets, intercanviar retroalimentació i planificar futures 
actuacions.


Exposició a situacions d'estrès: Els membres aprenen els principals estressors que 
poden perjudicar l'acompliment de l'equip i les estratègies d'afrontament eficaces.


Programes de teambuilding: intenten millorar el funcionament global de l'equip usant 
diferents tècniques com la clarificació de rols, la fixació de metes, la solució de 
problemes i la millora de les relacions interpersonals.
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Psiconeuroinmunologia 


Estudia les interaccions entre el sistema 
nerviós, el sistema endocrí i el sistema 


immunològic.


Les situacions ambientals i socials que generen 
estrès o ansietat, són capaces de disminuir 


la competència del sistema immunitari
–immunosupressió– i incrementen la 


vulnerabilitat a la malaltia.
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L'estrès…


Forma part de les nostres vides.


Està implicat en els mecanismes psicològics de 
l'adaptació humana.


És un procés adaptatiu i d'emergència
necessari per a la supervivència de la 
persona.


• No és una emoció, sinó un… 


…procés pel qual l'individu respon als 
esdeveniments ambientals i psicològics que 
percep com a amenaçadors o desafiadors.
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L'estrès… es pot conceptualitzar a partir de 5 
elements:


1 - Situació ambiental


2 - Apreciació personal de la situació: amenaçadora per al seu 
benestar personal? Absoluta vs. relativa


3 - Una resposta a la situació: respostes conductuals, 
fisiològiques o psicològiques…


4 - Una relació de desequilibri entre les demandes ambientals i 
els recursos o la competència de l'individu…


5 - Una conseqüència nociva derivada de la situació...
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1 - Situació ambiental
S'han elaborat diferents escales d'esdeveniments estressants.
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2 - Apreciació personal de la situació: 


Amenaçadora per al seu benestar 
personal?


Amenaça absoluta vs. relativa


8


3 - Una resposta a la situació: respostes 
conductuals, fisiològiques o psicològiques…


► objectiu: fer front a les demandes del mitjà 
de la manera més adequada possible.


Selye (1976):  


SGA  - Síndrome General d'Adaptació 


Descriu com el cos reacciona davant les 
demandes estressants en relació, 


fonamentalment, amb les respostes 
fisiològiques.
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SGA  - tres fases:


1 - Reacció d'alarma: activar l'organisme i preparar-lo per a actuar.
► Per exemple, mitjançant l'augment de la freqüència cardíaca i 


respiratòria, secreció d'adrenalina, tensió muscular, etc.


2 - Fase de resistència, el cos intenta fer front a la situació generadora 
d'estrès o adaptar-se, mantenint la sobreactivació de l'organisme.


3 - Fase d'esgotament, si la situació estressant perdura en el temps…, 
l'organisme és incapaç de mantenir per més temps l'activació, esgota les 
reserves corporals.
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4 - Una relació de desequilibri entre les 
demandes ambientals i els recursos o 
competència de l'individu…


La persona valora la situació en relació amb els 
seus recursos disponibles ► si desborda o 
sobrepassa la capacitat de l'individu per a 
fer-li front ► estrès. 


P. e.: 
Treballador al qual li exigeixen més del que pot fer en 


el seu horari de treball ► necessita cada dia un 
parell d'hores de més per a fer-ho…
A més, les obligacions familiars... 


…a la llarga… acaba esgotat tant físicament com 
psicològicament.
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5 - Una conseqüència nociva concreta 
derivada de la situació... 


Si reprenem l'exemple del treballador anterior, 
aquest pot patir trastorns psicofisiològics, per 
exemple, ansietat, por, maldecaps o 
taquicàrdia, depressió, insomni, rendiment 
baix, etc.
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Estrès positiu i negatiu


Distress: Estrès negatiu 
► Estrès entès com una situació amenaçadora (pèrdua del lloc de 


treball, malaltia, problemes conjugals, fracàs acadèmic, etc.). 
► Pot disminuir el benestar de la persona (social, emocional, 


biològic, espiritual). 
► Si es manté o es prolonga en el temps, pot tenir efectes negatius 


importants per a la salut. 


Eustress: estrès positiu o bo: No hi ha desequilibri entre demandes i 
capacitat. 


► Estrès entès com un repte o un desafiament que tenim capacitat 
per a superar. 


► Ens excita i ens motiva.
► Si es prolonga en el temps –estrès crònic– pot acabar esgotant les 


reserves o els recursos de la persona i generar, com en el cas de 
l'estrès dolent, alteracions que podrien afectar la totalitat de les 
dimensions de la persona (social, psicològico-emocional, 
fisiològica i espiritual), i fer que disminuïsca el seu benestar.
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Elements que componen el procés d'estrès 
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1) El nucli de l’estrès


Format per diversos factors: 
a) situació
b) apreciació
c) fonts de l'estrès
d) afrontament
e) reacció orgànica
f) estat afectiu
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a) Situació. Diferents situacions potencialment estressants.


 Esdeveniments vitals intensos o extraordinaris.


Canvis importants en la vida de les persones –positius o negatius–
(quedar-se sense faena, casar-se, patir una malaltia greu, tenir un 
accident, mort d’un familiar, etc.)


Exigeixen que la persona passe un procés d'adaptació intens i 
important, i requereixen habilitats per a fer-hi front. 


Si es prolonga, pot donar lloc a trastorns psicofisiològics (p. e., 
hipertensió, insomni, pèrdua de l’apetit) i a trastorns psicològics 
(depressió, ansietat). 


Com més temps es mantinga la resposta d'estrès, més gran serà el 
desgast de l'organisme.
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 Molèsties i alegries diàries.


Molèsties i esdeveniments diaris. Estressors quotidians: 
Aspectes laborals (p. e., relació amb altres companys).
Relacions familiars (p. e., atenció dels xiquets o bebès, etc.).
Assumptes econòmics (p. e., despesa important imprevista). 
Relacions socials (p. e., discussió amb un amic).
Tenen un impacte important perquè ocorren molt sovint, solen 


ser incrementals i tenen un efecte acumulatiu.


Alegries diàries
Petites alegries de la vida quotidiana (prendre alguna cosa amb 


els amics, anar al cinema, completar una tasca, passar una 
estona a gust amb un amic…).


Tenen el potencial de reduir les molèsties provocades per 
l'estrès (molèsties diàries).
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 Situacions cròniques


Situacions capaces de generar estrès si es mantenen 
durant períodes prolongats de temps.


P. e., la malaltia (malaltia o lesió llargs, tenir un parent 
a l'hospital) 


… o mal ambient laboral (tenir un treball no 
satisfactori, estar desocupat…)


…o familiar (discussions conjugals).


Són situacions persistents i aversives. 
D'una banda, són estressors intensos i, per una altra, 


són duradors ► l'impacte sobre el benestar de la 
persona és molt important.
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b) L'apreciació o la valoració primària i la valoració 
secundària


Interpretacions o valoracions individuals d'una situació 
determinada. 


Responsables de transformar una situació determinada en una 
situació estressant. 


Variable mediacional: intervé entre la situació i la resposta 
emocional.


Dos tipus:  Primària i Secundària


20


- Valoració primària


Valoració en la qual s’observen les possibles conseqüències de 
la situació per a la persona, en relació amb el seu benestar. 


– Irrellevant: no té conseqüències per a la persona.


– Benignopositiva: si ajuda a preservar o millorar el benestar 
de la persona; base dels estats emocionals positius.


– Estressant, pot significar una amenaça (es preveuen –o ja 
s'han produït– danys o pèrdues i es viuen negativament), 


Poden afrontar-se com un repte (oportunitat per a millorar o 
demostrar les seues capacitats i dominar la situació).
Es viu + positivament, i la situació estressant actua com a 
motivadora.
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- Valoració secundària


Recursos disponibles que té el subjecte (propis o 
aliens) i capacitat per a fer front a la situació.


Valoració del que ha de fer-se i es pot fer. 


Té en compte els recursos disponibles, l'eficàcia de 
les estratègies d’afrontament i l'anàlisi de les 
conseqüències. 


Quan hi ha discrepància –relació negativa– entre les 
exigències del mitjà i els recursos que té el subjecte, 
l'estrès experimentat serà més gran. 
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c) Afrontament


L’afrontament és qualsevol intent de fer front a la situació 
bé modificant objectivament la situació ambiental, bé 


canviant l’apreciació subjectiva o bé controlant les 
reaccions orgàniques.


Dos tipus d’afrontament:


Mètodes d’afrontament directes
Mètodes d’afrontament defensius
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Mètodes d’afrontament directes


Centrar-se en l'esdeveniment estressant i utilitzar els recursos 
cognitius i conductuals per a provocar un canvi directament en 
la situació, reduir-la o eliminar-la.


Resolució planificada de problemes. P. e.: cercar ajuda d'experts 
en una crisi de parella o replantejar-se els hàbits i procediments de 
treball i estudi davant un insuficient resultat acadèmic.


Afrontament confrontatiu. P. e.: amenaçar de denunciar un veí per 
sorolls. Aquest tipus pot provocar resultats negatius. Alternativa: 
negociació.


Suport social: xarxa d'amistats o persones que tenim i de les quals 
es pot rebre ajuda –recursos afectius i pràctics– en moments de 
crisi, malestar o quan se’ls necessita. La família, els amics, els 
companys de treball…
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Mètodes d’afrontament defensius


Intentar evitar la font d'estrès, o suprimir o reduir la resposta 
emocional, cognitiva o fisiològica. 


Reduir els efectes emocionals negatius de l'estrès, sense actuar 
directament sobre l’origen.


Mecanismes de defensa: l’objectiu és reduir o eliminar la 
resposta emocional aversiva: negació, evitació, minimització, 
distanciament, atenció selectiva, sentit de l'humor, etc.


Reducció química de l'estrès: fàrmacs o drogues.


Altres tècniques: relaxació, exercici, etc.
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Elements que componen el procés d’estrès 
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2) Moduladors de l’estrès


Factors personals i situacionals que:


 poden modular el procés d'estrès
 incrementar o reduir el seu impacte sobre el 


benestar personal 
 influir sobre les estratègies utilitzades per a 


combatre’l.


a) Les característiques pròpies de l'individu
b) Els factors socials
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Les característiques pròpies de l'individu


Competència personal percebuda: creença general 
sobre la capacitat que té un individu d'aconseguir 
els objectius o metes que es proposa. 


Alta competència personal percebuda ► locus de 
control intern: el que els succeeix en la vida depèn 
de les accions de cadascú i no de factors externs. 


La competència personal afavoreix la realització d'una 
conducta efectiva i redueix la magnitud i durada dels 


estats emocionals negatius.
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Expectatives d’autoeficàcia i de resultats. 
Creences sobre la capacitat que té una persona per a realitzar 


una determinada tasca, i la segona es refereix a la creença 
que una conducta conduirà a uns resultats determinats. 


Com més altes siguen aquestes creences, més petit serà 
l'impacte que tindrà l'estrès. 


Experiència prèvia: aprenentatges previs davant les mateixes 
o semblants situacions d'estrès.


Trets de personalitat: diferències individuals que influeixen en 
l'elecció de les estratègies d’afrontament i en les 
apreciacions o valoracions de la situació.


P. e., persones extravertides-introvertides, neuròtiques
o estables, patró tipus A de conducta, optimistes-pessimistes.
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Els factors socials


Suport social. L'impacte de l'estrès és molt més baix en les 
persones que tenen un bon suport social.


Pautes generals. Estereotips i valors culturals i morals que 
poden facilitar o dificultar l’afrontament de la situació 
estressant. 


La cultura exerceix un paper molt important en la nostra 
percepció de l'estrès:


- determina les expectatives sobre la probabilitat d'ocurrència 
de determinats esdeveniments, 


- influeix en les valoracions o apreciacions de la situació com a 
estressant,


- determina, en molts casos, el suport social,
- etc.
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Elements que componen el procés d’estrès 
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T-1


Introducció a la psicologia: concepte, àrees i


àmbits aplicats d'actuació. 


Psicologia aplicada a les ciències de la 


informació i documentació


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


Has utilitzat alguna vegada les paraules, psicologia, percepció, 
aprenentatge, memòria, llenguatge, pensament, motivació…? 


Segur que sí, però… sabries definir el que signifiquen?


Objectiu: que reflexiones i tractes d'explicar, amb les teues 
pròpies paraules, alguns conceptes que formen part de la 
Psicologia i que abordarem en l'assignatura. 


No es valorarà tant l'«encert» en les respostes com l'esforç i la 
reflexió per a respondre.


L'activitat es guardarà. Al final del curs la repetirem i 
compararem les respostes.


ACTIVITAT







Respon a les següents preguntes, amb les teues paraules i 
sense preocupar‐te per «encertar» una «resposta correcta».


1.Què és per a tu la psicologia?


1.Per a què creus que serveix la psicologia? Indica alguns camps 
d'aplicació que conegues


1.Indica què signifiquen per a tu els següents termes o conceptes:


Percepció  Atenció Memòria Aprenentatge
Pensament Llenguatge Motivació  Emoció


1.De quines qüestions creus que s'ocupa o tracta la psicologia de 
les organitzacions?


1.Què penses que pot aportar la psicologia en aquesta titulació?


QUÈ NO ÉS PSICOLOGIA


• La psicologia s'ocupa exclusivament de l'aplicació dels tests
psicològics.


• La psicologia és el mateix que la psicoanàlisi.


• Psicologia és el mateix que psicopatologia.


• Psicologia equival a parapsicologia.


• El coneixement psicològic és el «psicoblablaba».







Infinitat de qüestions que es poden abordar 
des de la psicologia…


En quina mesura la nostra forma de ser està determinada 
pels gens o per l'ambient familiar i el món extern?


Què és realment la intel·ligència? Hi ha diversos tipus 
d'intel·ligència?


Què és el que ens diferencia els uns dels altres? Què és la 
personalitat? Es pot mesurar?


Per què ens deprimim o sentim ansietat?


Què és realment l'estrès i com ens afecta?


Com percebem i som conscients del món? Com aprenem, 
memoritzem, raonem?


Per què fracassen alguns estudiants en els estudis?


Com influeix el grup i la societat en les persones?


Per què fem el que fem… i no fem altres coses? La 
motivació humana.


Com obtenim informació i generem coneixement?


Com interactuem les persones amb la tecnologia?


… ∞







QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA?
Aleshores…


Anem a pams…


� La paraula procedeix del grec i està formada per dues
paraules:


� ψυχολογία
� «estudi de l'ànima»


Origen de la paraula


� PSICO: o psyché que significa ànima, consciència o
activitat mental.


� LOGIA: que significa estudi, ciència.


Origen de la 
psicologia


Convencionalment es remunta a Plató i Aristòtil (300 aC), els 
quals es preguntaren qüestions bàsiques com ara:







Psicologia
«Ciència de la conducta i els processos mentals»


Ciència: Pretenem entendre les persones per mitjà de 
l'observació i l'experimentació acurada i controlada: 
mètode científic. 


Conducta: Accions manifestes d'una persona, que  
uns altres poden observar directament


Processos mentals: Continguts mentals privats que 
uns altres no poden observar directament: 
pensaments, sentiments, percepcions, procés de 
raonament, records...


Objectius de la psicologia


Descriure: els fenòmens psicològics de 
manera precisa i completa, mitjançant mètodes 
científics.


Predir: La conducta futura de les persones.
P. e.: s'han desenvolupat proves que ajuden a 
predir quin podria ser el rendiment i la conducta 
de les persones en el treball.







Objectius de la psicologia


Entendre: Explicar per què ocorren: Teories… 
sempre susceptibles de refutació… per tant 
temptatives, mai són definitives. 
Teoria: Explicacions de fets i relacions...


Influir: Influir en la conducta, de manera 
beneficiosa: Assessorament psicològic i millora 
d'habilitats (socials, cognitives, etc.), educació, 
orientació professional,  afrontament d'estrès i 
situacions vitals crítiques.


MÈTODE CIENTÍFIC:


El mètode científic és un procés destinat a explicar fenòmens, 
establir relacions entre els fets i enunciar lleis que expliquen els 


fenòmens del món i permeten obtenir, amb aquests 
coneixements, aplicacions útils a l'home. 


•Es basa en dos principis fonamentals:


�Reproductibilitat: els resultats obtinguts amb el mètode 
científic han de ser susceptibles de repetició i arribar al 
mateix resultat.


�Falsabilitat: les proposicions teòriques (hipòtesis) de les 
quals partim en el mètode científic han de ser 
susceptibles de ser falsades.







MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN 
PSICOLOGIA







- LA DESCRIPCIÓ -


•Mètode d'investigació basat en el mecanisme de l'observació com a 
font d'informació. Ha d'evitar-se la subjectivitat (interpretar el fet 
observat en funció dels nostres pensaments, expectatives, 
motivacions, etc.). Alguns mètodes descriptius són:


�Estudi de casos: Estudi en profunditat d'un subjecte amb la 
intenció d'extrapolar les observacions a la resta de subjectes.


�L'enquesta: Estudi de les respostes d'una mostra major a N=1 
enfront d'una sèrie de preguntes dissenyades per a obtenir 
informació sobre conductes, pensaments, opinions, etc.


�Observació naturalista: Mètode descriptiu basat en l'observació i 
el registre sistemàtic de les conductes mostrades pels éssers en el 
seu hàbitat natural.


- LA CORRELACIÓ (1)-


•A partir dels resultats obtinguts amb el mètode de la 
descripció, és habitual intentar establir associacions entre 
diferents resultats obtinguts que observem que solen 
donar-se conjuntament.


�Exemple: 
La gent informa que quan està ansiosa menja més. 


Hem de pensar que la gent que menja molt està ansiosa? 
Hem de pensar que tota la gent ansiosa menja més?
O només podem pressuposar certa relació (associació) entre 
ambdues conductes?







- LA CORRELACIÓ (2)-


•Els psicòlegs són molt cautelosos a l'hora d'analitzar les 
relacions que es donen entre dos fenòmens. Particularment 
s'han de tenir en compte dues possibles fonts d'error:


�Correlacions il·lusòries o espúries: Es perceben 
associacions entre fenòmens tot i no haver-hi suport 
teòric (cafè i càncer de pulmó,…).


�Inferències de causa-efecte: La correlació mostra una 
associació entre variables, però no estableix l'ordre 
cronològic entre totes dues (no revela la causa ni 
l'efecte). 


- L'EXPERIMENTACIÓ (1)-


•La correlació no ens permet establir quin és la causa i/o 
l'efecte.


•Per a poder donar resposta a aquesta qüestió els psicòlegs 
empren l'experimentació.


•El mètode experimental requereix un disseny metodològic 
adequat que garantisca la veracitat dels nostres resultats.


•Molt utilitzat, p. e., a l'hora d'avaluar l'eficàcia de diferents 
tractaments. A través de la manipulació d'un o més factors en 
diferents grups (aleatoris per a garantir-ne l'homogeneïtat) 
mesurem l'eficàcia de l'un o de l'altre i emetem conclusions
(usant el raonament estadístic).







- L'EXPERIMENTACIÓ (2)-


•Alguns conceptes que cal tenir en compte són: 


�homogeneïtat


�assignació aleatòria


�grup de control


�procediment de doble cec


�efecte placebo


�variable independent


�variable depenent


CAMPS DE CONEIXEMENT I APLICACIÓ 
DE LA PSICOLOGIA







En la classificació internacional uniforme 
d'ocupacions (CIUO-88) de l'Organització 
Internacional del Treball (OIT) es diu que…


Els psicòlegs investiguen i estudien els 
processos mentals i el comportament dels 
éssers humans, individualment o com a 


membres de grups o societats, i 
assessoren sobre aquests coneixements o 
els apliquen a fi de promoure l'adaptació i 
el desenvolupament tant individual com 


social, educatiu o professional de les 
persones.


Introducció a la psicologia clínica i de la salut


Neuropsicologia
Psicologia clínica
Psicologia clínica infantil
Psicologia de la salut
Psicologia dels addiccions
Tècniques d’entrevista psicològica


Introducció a la Psicologia Educativa


Desenvolupament i educació familiar
Instruments de mesura en contextos educatius
Intervenció en contextos educatius
Optimització evolutiva i educativa
Processos psicològics i conducta prosocial 
Vinculacions afectives i educació afectiva i sexual  







Introducció a la psicologia de la intervenció social i 
comunitària
Bases psicobiològiques aplicades a la intervenció social
Gestió de la informació en psicologia
Personalitat i conducta social
Psicologia de la delinqüència
Psicologia social de l’esport
Psicologia social de la família


Introducció a la psicologia del treball, les organitzacions i els 
recursos humans
Enquestes i estudis d’opinió
Psicobiologia de l’estrès
Psicologia dels recursos humans
Psicologia econòmica i del consumidor
Psicologia i seguretat viària
Psicologia social del desenvolupament i el canvi organitzacional


Ciencias de la Computación
(Interacción Persona_Ordenador)







Algunes de les principals àrees professionals de la Psicologia


Psicologia teòrica, docència i investigació
Psicologia clínica
 Psicologia educativa
 Psicologia del treball, de les organitzacions i els recursos 
humans
 Psicologia de la salut
 Psicologia de la intervenció social
 Psicologia jurídica
 Psicologia del trànsit i la seguretat
 Psicologia econòmica i del consumidor
 Psicologia de la intervenció en emergències i catàstrofes
 Psicologia de l'envelliment (psicogerontologia)
 Psicologia de l'esport
 Psicologia de les addiccions


La psicologia cognitiva i els processos 


psicològics bàsics







Psicologia cognitiva... D'on ve açò?


Una mica d'història…


En els inicis, l'estructuralisme: El contingut de la consciència


Estudi científic de la naturalesa de l'activitat mental: Wilhelm Wundt (1832-1920)


Els continguts de la consciència eren susceptibles de ser mesurats de manera 
sistemàtica per mitjà de l'experiment en laboratori, que permetia repetir 
observacions, generalitzar resultats, establir explicacions causals sobre el 
comportament humà. Mètode similar a la química:


1)Caracteritzar i mesurar les sensacions (p. e. veure els 
colors, sentir fred o calor) i els sentiments (por, alegria).
2)Establir les regles per les quals es combinen. 
Ex.: la manera en què les sensacions simples es combinen per a 
formar la percepció de veure un objecte íntegrament, amb la seua 
forma, textura i color.


Laboratori de Leipzig (1979): primer que va 
tenir un reconeixement institucional i va estar 
dotat d'instruments similars als utilitzats pels 
laboratoris fisiològics. 







Mètode introspectiu: Experiment i autoobservació de la situació experimental


Estudi experimentalment: 
La sensació visual, les impressions visuals; els temps de reacció; el procés 
atencional; la formació dels sentiments (Teoria tridimensional dels sentiments); 
l'associació de paraules, etc.


Contribucions rellevants:
-L'activitat mental pot descompondre's en operacions més bàsiques (p. e.: 
percepció del color, la forma i la localització).
-Mètodes objectius per a avaluar l'activitat mental (p. e.: mesurar quant de 
temps es necessita per a prendre certes decisions).


Problemes:
-Falta de fiabilitat dels mètodes introspectius (subjectivitat, inexactitud…).
-Molts fenòmens mentals no són accessibles a la consciència.


Quasi al mateix temps però en un altre lloc… El funcionalisme


Importa la funció de les activitats mentals: William James (1842-1910)


No es van centrar en la naturalesa sinó més aviat en la funció que les activitats 
mentals específiques exerceixen en l'entorn:


L'objecte d'estudi de la psicologia : E O R (Estímul – Organisme – Resposta)
Aferències, processos antecedents i condicions immediates (tot el que es refereix al món de 
les sensacions).


Eferències, processos consecutius, respostes (el món dels moviments).


Processos centrals cognitius que intervenen o mediatitzen la connexió entre sensació i 
moviment.


El seu interès fonamental se centra en els processos mentals, 
considerats com a activitats funcionals que tenen un valor extrem 


per a l'adaptació i la supervivència humana.


[…] el problema funcional és descobrir el com i el perquè dels processos conscients, més que determinar 


els elements irreductibles de la consciència i les seues maneres característiques de combinació [...]
Angell, J. R. (1907). "The province of functional psychology". Psychological Review, (núm. 14, pàg. 61-91).







Contribucions rellevants:
Va aportar una base sòlida per a estudis posteriors que es manté en l'actualitat. 
Perspectiva evolucionista de les activitats mentals i la conducta .
-La perspectiva evolucionista ha portat a estudiar la conducta animal, font 
valuosa de coneixement de certes funcions mentals, especialment pel que fa a 
la relació amb el cervell


Problemes:
-Falta de fiabilitat dels mètodes introspectius (subjectivitat, inexactitud,…).
-Molts fenòmens mentals no són accessibles a la consciència.
En aquest cas són menys «greus» perquè també fan ús d'altres mètodes.


Metodològicament va assumir la introspecció i l'experiment, però també 
l'observació de la conducta i la psicologia comparada


El conductisme: reacció enfront de l'inobservable


Estudiar solament el que podem observar directament: John B. Watson (1878-1958) 


Eviten parlar de l'activitat mental (encara que alguns conductistes no són tan 
estrictes).
Les teories conductistes expliquen com els estímuls porten a les respostes, i com 
les conseqüències de les respostes estableixen associacions entre els estímuls i 
les respostes


L'objecte d'estudi de la psicologia: E R (Estímul – Resposta)


Ex: 
El condicionament clàssic 


(CC)







Contribucions rellevants:
-Tècniques experimentals rigoroses que actualment són utilitzades per a 
estudiar la cognició.
-Molts descobriments, en particular sobre la naturalesa de l'aprenentatge.


Problemes:
-No va poder explicar les conductes humanes més «interessants», especialment el 
llenguatge.
-També va fracassar a proporcionar un coneixement de la naturalesa de la 
percepció, la memòria, la presa de decisions.


Mètode: exclusivament el mètode experimental i l'observació de la conducta


La revolució cognitiva







Conductisme > Paradigma dominant en les dècades dels 30, 40 i 50.


Reconeixement de les limitacions del conductisme > S'obrin altres enfocaments.


Canvis tecnològics crucials: Desenvolupament dels ordinadors (anys 50 - 60) 
> Porten a una nova manera de concebre l'activitat mental.


Revolució cognitiva


Ordinadors > Serveixen de model de com té lloc l'activitat mental humana.
> Permeten als investigadors explicar els mecanismes interns cerebrals en el 


processament d'informació.
> S'aconsegueix l'objectivitat que no té la introspecció.


Simon i Newell (psicòleg i expert en ordinadors) i Noam Chomsky (lingüista) > paper crucial 
en aquesta revolució en donar exemples de com es pot progressar comparant la ment amb 
un ordinador.


Se sumen altres disciplines (biologia, filosofia, etc.) > CIÈNCIA COGNITIVA


CIÈNCIA COGNITIVA


Conjunt de coneixements aportats des d'una òptica 
interdisciplinària… 


Psicologia
Ciències de la computació / Intel·ligència artificial (IA)
Neurociència 
Antropologia
Lingüística
Filosofia


El seu objectiu és l'estudi dels sistemes intel·ligents (naturals o artificials, cervells 
o màquines), i entenen que aquests sistemes processen la informació, realitzant-hi 
diferents tasques.


Els sistemes intel·ligents representen la informació en forma simbòlica i aquesta 
informació és manipulada pel sistema.


Els sistemes intel·ligents no són passius, sinó que manegen la informació de
manera activa







Límits, a vegades difícils d'establir, entre les diferents 
ciències cognitives…


Exemples:


La psicologia cognitiva a voltes 
fa ús de simulacions per ordinador.


La psicologia cognitiva ha influït en la IA —p. e. creant 
models per a dissenyar algoritmes per a tasques intel·ligents 
com el reconeixement visual de patrons.


La IA i les ciències de la computació han introduït molts 
termes i conceptes utilitzats per la psicologia cognitiva —p. e. 
diagrames de flux, vocabulari (input, output,…).


Etcètera.







PSICOLOGIA COGNITIVA


Psicologia interessada a estudiar l'activitat cognitiva interna 
de l'organisme, entès aquest com un sistema de processament 


de la informació (PI).


COGNICIÓ HUMANA


Acte de conèixer: Conjunt de processos mentals per mitjà dels 
quals s'obté, es transforma, s’elabora, s'emmagatzema, es recupera 


i s'utilitza la informació. 


Psicologia cognitiva vs. Ciència cognitiva


Psicologia cognitiva…
Interessada en les conductes intel·ligents humanes, estudiades a 
través de tècniques experimentals, a fi de contrastar models o 
teories aplicables al funcionament de la cognició dels organismes. 
Mètode més habitual: Experimentació.


Ciència cognitiva…
Elaborar teories d'ampli espectre, amb un alt grau de 
formalització, que expliquen el funcionament dels sistemes 
intel·ligents, naturals o artificials.
Mètode més habitual: Simulació per ordinador







COGNICIÓ HUMANA


Conjunt de processos mentals per mitjà dels quals s'obté, es transforma, 
s'emmagatzema, es recupera i s'utilitza la informació… 


Aspectes bàsics de la definició:


La cognició «processa» la informació.
La informació és la matèria de la cognició; obtinguda, 
transformada, conservada i usada. La informació es maneja 
simbòlicament, en forma de categories o conceptes.


La cognició és activa.
En la cognició la informació és:


 Obtinguda a través dels sentits.
 Transformada per mitjà dels processos interpretatius de la 
percepció i el pensament.
 Emmagatzemada i recuperada per mitjà dels processos de 
memòria.
 Usada en la solució de problemes i el llenguatge.


La cognició és ÚTIL


Compleix un propòsit: Usem la cognició per a sobreviure físicament i 
poder viure en un món social.


El cervell, en nàixer, no està completament acabat, és immadur. 
Plasticitat i habilitats valuoses per a adquirir coneixements durant tota 
la vida: es reestructuren xarxes d'interconnexions complexes, amb les 
quals es formen nous circuits neurals (aprenentatge, memòria,…). 
La modificabilitat confereix capacitat d'adaptació a l'ambient. 
Per a adaptar-nos amb èxit —augmentant la probabilitat de 
supervivència de l'espècie— hem de: 
- ser capaços d'extraure informació (coneixements) verídica i útil; 
- estar dotats d'uns sensors (receptors) i uns sistemes perceptius;
- ser capaços de processar, retenir, elaborar la informació i executar 
respostes.







Comprendre la ment: elements bàsics


Distingir entre diferents nivells d'anàlisis


El nivell funcional > El que succeeix durant la cognició, els processos que ocorren.


‘Ment’


El nivell físic > Les estructures cerebrals i sensorials que sustenten la cognició: on 
succeeix.


‘Cervell’


Tots dos nivells s'interrelacionen entre ells i es complementen en la descripció i la 
comprensió completa dels processos cognitius, però no són reemplaçables els uns 
pels altres, ja que són qualitativament diferents:


L'anàlisi de l'activitat mental —el nivell de processament d'informació— no pot 
reemplaçar-se pel nivell d'una descripció física del cervell


Ment i cervell







Representació:


estat físic (p. e.: símbols escrits en una pàgina, camps magnètics en un ordinador o 
connexions neuronals en un cervell) que transmet informació, simbolitzant un 


objecte, un esdeveniment o un concepte o les seues característiques.


Dos aspectes de la representació:


Forma: manera en el qual transmet informació (una imatge, text, paraula…).
Contingut: el significat que comunica una representació determinada.


El mateix contingut pot comunicar-se, en moltes ocasions, en més d'un 
format 
(p. e. text / paraula, 
imatge / descripció).


Representació mental


Fa soroll un arbre en caure en el bosc si no hi ha ningú allí per a sentir-ho? 


La resposta, per als psicòlegs, és: no. 


So: qualitat psicològica  ≠ ones d'aire comprimit. 


Ha d'existir un cervell per a percebre i processar la pauta de compressió de les ones.
Els impulsos neuronals cerebrals donen lloc a l'experiència del so. 


Si no hi ha cervell, no hi ha so.
----------


Procés: transformació de la informació que s'até a principis ben definits per a produir un resultat 
(output) específic quan es dóna una entrada d'informació (input) determinada. S'associa l'input
amb l'output. Ex.: en prémer el 4 en el teclat apareix el 4 en la pantalla.


Sistema de processament: conjunt de processos que operen junts per a dur a terme un tipus de 
tasca, usant i produint representacions segons calga. Ex.: Reconèixer un rostre.


Algoritme: procés pas a pas que garanteix que un input determinat produirà un output determinat.
En sèrie: cada pas depèn de l'anterior.
En paral·lel: estableixen operacions que es realitzen al mateix temps.


Processament mental







En definitiva:
La ment, com a sistema que possibilita el coneixement (la 


cognició) de la realitat natural (interna i externa al mateix temps, 
social, cultural, ambiental), tracta d'aconseguir el seu objectiu 
(l'adaptació de l'espècie) mitjançant la seua activitat. Aquesta 
activitat és, fonamentalment, el processament d'informació. 


L'estudi del sistema cognitiu humà analitza aquesta activitat com 
un conjunt de processos bàsics que no actuen independentment, 
sinó que interactuen de manera coordinada. 
percepció,  atenció,  memòria,  aprenentatge,  llenguatge, 


pensament,  motivació,   etc., 
són processos cognitius que tenen lloc en el mateix sistema, al 
qual resulta habitual referir-se amb la denominació de sistema 
general de processament d'informació o sistema cognitiu.







Diagrama de processament d'informació de la interfície en el sistema cognitiu


Motivació               Objectius                Estat psicofísic              Estat emocional 


Informació no és coneixement







Informació és un concepte genèric molt difícil de definir. És polisèmic i la 
definició està molt condicionada pel context o camp de coneixement des d'on 
la plantegem i el nivell d'anàlisi.


Teoria general de sistemes > Definició àmplia:


Informació és tot senyal capaç de canviar l'estat d'un sistema1.


Bit: unitat mínima d’informació.


Pot representar dos valors qualssevol, com V o F, obert o tancat, activat o 
desactivat, etc.
N'hi ha prou amb assignar un d'aqueixos valors a l'estat d'«apagat» (0), i l'altre 
a l'estat d'«encès» (1).


1 Sistema: objecte compost els components del qual es relacionen amb almenys algun altre 
component; pot ser material o conceptual. Tots els objectes i els éssers són sistemes o 
components d'un altre sistema


Informació no és coneixement (I)


No obstant tot l’anterior, en el context específic de la comunicació humana
podem consensuar una sèrie de definicions específiques més operatives:


La informació
Conjunt de dades ordenades i amb un significat, referents a 
algun succés, entitat o fenomen, que es poden mostrar, emetre o 
transmetre i han sigut «captades», per mitjà dels sentits, per un 
individu concret i que serien una petita part de totes les dades 
existents, a les quals fa atenció una persona concreta. En si 
mateixa, la informació no representa coneixement


Dades: Resultats de les nostres observacions 
sobre l'estat del món. Representacions simbòliques (numèrica, 
alfabètica, etc.) d'un atribut o una característica d'una entitat. Les 
dades descriuen fets empírics, successos i entitats.


Informació no és coneixement (I)







El coneixement
Tindrem coneixement quan assimilem i integrem personalment la 
informació que rebem o localitzem. És el resultat de l'acció voluntària 
del subjecte que construeix coneixement amb l'activitat i la interacció 
amb l'entorn, cosa que li permet respondre a les seues exigències, això 
és, actuar. És sempre una elaboració personal activa, fruit de les 
associacions que és capaç de fer el nostre cervell a partir de 
l'experiència, de la informació que ja té, i de la que se selecciona i 
analitza.


El saber 
Conjunt de coneixements, desenvolupats i acumulats al voltant 
d'un objecte d'interès, els quals ajuden a explicar un procés o un 
conjunt de situacions que comparteixen elements comuns, que es 
determinen o es complementen entre si. És per això que normalment 
parlem de saber quan ens referim al conjunt de coneixements d'una 
determinada disciplina.


Informació no és coneixement (II)


Psicologia social


i


psicologia de les organitzacions







55


«Les nostres vides estan connectades per milers de fils invisibles.»
Herman Melville


Ser social és part de la naturalesa humana


Psicologia Social…


Disciplina científica que estudia de quina manera els fenòmens 
psicològics i la conducta en general estan determinats i 
conformats per processos socials i culturals.


Estudi científic de la nostra forma de pensar, influir i relacionar-
nos amb altres persones.


Els psicòlegs socials estan interessats en:


• les influències de l'entorn
social sobre l'individu


• la manera en què aquests 
actuen en grup i societat







57


Temes d'interès de la psicologia social…


- la identitat social
- els processos de socialització
- la formació i el canvi de les actituds i la persuasió
- els prejudicis i els estereotips
- les atribucions
- la violència i l'agressió
- l'altruisme i la conducta d'ajuda
- atracció interpersonal, amistat i amor
- la interacció social i la comunicació
- els processos de grup, influència (majoritària i 
minoritària), rols socials, conformitat i obediència
- etcètera
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Sociopsicologia de les organitzacions, treball i 
recursos humans 


La naturalesa col·lectiva, interactiva i coordinada 
d'una gran part de l'activitat laboral posa de manifest 
la necessitat de conèixer els seus determinants 
psicosocials i grupals.


Introducció als conceptes bàsics sobre el 
comportament dels individus que exerceixen tasques i 
rols que tenen lloc en un context organitzacional. 







Psicologia i IiD


Psicologia i cognició aplicades a les ciències de la informació i 


documentació


ICC. en el Grau de IiD té com a objectiu fonamental:


Conèixer les disciplines que integren les ciències cognitives, en 
particular la psicologia i cognició humana i la seua vinculació 
amb i aplicació en l'àmbit de la informació i la documentació.


Mostrar els mecanismes bàsics de la gestió d'informació i 
l'elaboració del coneixement a partir de la percepció, l'atenció, 


la memòria, la formació de conceptes, el llenguatge, el 
raonament lògic i l'aprenentatge, tenint en consideració 


igualment la participació d'altres fenòmens psicològics com la 
motivació, l'emoció, la comunicació o la interacció grupal. 







Relació amb altres continguts de la titulació


PRIMER
CURS


SEGON
CURS


TERCER
CURS


QUART
CURS


IPO
Interacció persona 


ordinador


Gestió 
d'Organitzacions


Regulació 
d'Organitzacions


Alfabetització
informacional 


Estudis de conducta 
informativa i necessitats 
d'informació


Sistemes de representació 
d'informació i coneixement


Avaluació de sistemes 
d'Informació


Gestió de recursos 
en unitats 


d'informació


ICC


Resultats de l'aprenentatge


Saber descriure i/o reconèixer l'objecte d'estudi i àrees d'aplicació de la 
psicologia i de les ciències cognitives en general i de la cognició humana 
en particular.
Conèixer la vinculació de la informació i la documentació amb les 
disciplines que integren la ciència cognitiva, especialment la psicologia i 
la cognició humana.
Entendre els mecanismes bàsics de l'elaboració del coneixement a partir 
dels principals processos psicològics bàsics que subjauen en l'activitat 
humana: la percepció, l'atenció, la memòria, la formació de conceptes, el 
raonament lògic, el llenguatge, l'aprenentatge, la motivació i l'emoció.
Valorar la importància dels principis de cognició humana per a analitzar 
l'ús de la informació.
Valorar la importància dels factors humans en els processos 
d'organització i de representació de la informació.
Valorar les implicacions de la investigació sobre cognició humana en el 
disseny d'interfícies per a la interacció de les persones amb  ordinadors i 
sistemes d'informació.







Competències Generals


�capacitat de treball en equip


�habilitats en les relacions interpersonals


�resolució de problemes


�presa de decisions


�capacitat per a l'aprenentatge autònom


�capacitat per a l'adaptació a canvis en l'entorn


�capacitat d'organització i planificació del treball 
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Percepció i atenció:


(1) Percepció


Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació
Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


La percepció sembla una cosa tan evident, que no creiem que existisca res 
per a explicar: veiem, sentim, fem olor, etc. I ja està? 


La percepció té lloc de manera ràpida (quasi de manera immediata), 
s'aconsegueix sense esforç i, normalment, amb facilitat.


No ens «sorprèn» el fet que siguem conscients dels objectes, les 
situacions i els esdeveniments del mitjà que ens envolta.


És una cosa tan natural, tan òbvia, que s'accepta sense plantejar cap 
pregunta. (Frisby, 1979)*


¿De quina manera l'ésser humà atorga significat al món, a partir del flux 
d'energia canviant que incideix en els òrgans dels sentits? Gibson (1960)** 


«problema global de la percepció»


*Frisby, J.P. (1979/1987). Del ojo a la visión. Madrid: Alianza Psicología.
**Gibson, I.; Walk, R.M. (1960/1975). «El acantilado visual». En: R.C. Atkinson (ed.). Psicología 
contemporánea. Madrid: Blume.







QUÈ ÉS LA PERCEPCIÓ?
PERCEPCIÓ


Pilar bàsic en el qual descansen els processos cognitius superiors (memòria, 
aprenentatge, raonament, pensament, etc.).


S'ha definit com el procés d'extracció activa d'informació del món 
físic i d'elaboració de representacions.


Problemes epistemològics…


¿La realitat es correspon amb la representació cognitiva que té l'ésser 
humà, o el món cognitiu només és un producte inventat per la ment 


humana? 


¿Són fiables i vàlides les dades informatives que els òrgans sensorials 
capten i transmeten, o aquestes dades sensorials ens enganyen?


… la correspondència entre la realitat física i la realitat psíquica …


La Rejilla de Hermann


PERCEPCIÓ I REALITAT FÍSICA. 
EXEMPLES


4







La Rejilla de Hermann


5







La majoria d'autors semblen admetre de manera inqüestionable que existeix 
un món físic i… 


…, amb menys rotunditat,…


que existeix una certa congruència acceptable –encara que no sempre–
entre la informació proporcionada per l'energia física i l'experiència 
psicològica corresponent.


A més de la informació de l’estimul i contextual, intervenen en la percepció:


les experiències prèvies, 


les motivacions,


les inferències, 


les expectatives, etc.,


que afigen un plus d'informació a la construcció del món perceptiu.







Processament guiat per les dades
(bottom-up, de baix cap amunt o ascendent)


Processament guiat pels conceptes
(top-down, de dalt cap avall o descendent).


vs.
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Conèixer i entendre què fa el subjecte per a extreure
informació del mitjà en què es troba a partir de
l'energia física que incideix en els receptors
sensorials, és a dir:


 Com capta la informació.


 Com la transforma perquè puga ser tractada pel 
cervell.


 Com la interpreta.


 Com la converteix en coneixement i experiència.


QUINS OBJECTIUS TÉ LA PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ?







El «problema global de la percepció»


molt complex


El que registren els nostres sentits és un patró de 
distribució espacial i temporal de l'energia.


Els processos que ens condueixen a la captació del significat de 
l'objecte són:


privats (personals i intransferibles), 


inaccessibles directament, 


molt ràpids, 


no resulten transparents per al perceptor.


¿Com construïm les representacions de la realitat 
i com de «reals» són?


Alguns conceptes bàsics


Estímul


Sentit o receptor sensorial


Sensació i percepció







Alguns conceptes bàsics


Estímul:


Qualsevol forma d'energia o senyal que pot activar o excitar les 
cèl·lules dels òrgans sensorials i a la qual podem respondre (de 


manera observable o no observable). És tot agent capaç de 
provocar o donar lloc a una reacció, per exemple, una llum, un so, 


la pressió sobre la pell, el dolor, etc.


* Externs o ambientals 
* Interns


Des de la perspectiva cognitiva, se sol assimilar el terme 
informació als estímuls que arriben a un òrgan sensorial. 


Característiques de l'estímul des de perspectiva cognitiva:


1. Desencadena una resposta perceptiva en el subjecte, en afectar 
els receptors.


2. Des del punt de vista cognitiu de la percepció, conté energia que 
constitueix informació.


3. Una part de la informació que tenim sobre l'estímul prové del 
mitjà, a la qual el subjecte afig una altra informació addicional, de 
manera que realitza una construcció o, millor dit, una reconstrucció 
de l'estímul.


4. És molar i conté una organització.


5. És significatiu i depèn del context.







Estímul distal (ED)


Energia física que emana d'una font d'estimulació externa, és a dir, del que 
es troba fora, en el mitjà físic.


Estímul proximal (EP)


Projecció de l'energia de l'estímul sobre els receptors sensorials.
Exemples: Imatge de la retina, vibració del timpà…


EP difereix de l'ED en diferents aspectes (p. e., 5 en visió):


1) No tota l'energia electromagnètica de l'ED arriba a l'ull; una part es perd durant el trajecte o 
en algunes estructures de l'ull.


2) La imatge proximal apareix invertida i amb una grandària menor que l'ED.


3) La imatge proximal és bidimensional, l'ED tridimensional.


4) L'EP, a diferència del distal, és controlat parcialment per l'observador mitjançant els 
moviments del cap i els moviments oculars.


5) La informació sobre un objecte arriba a l'ull en forma d'energia electromagnètica, però es 
transmet al cervell per mitjà d'impulsos bioelèctrics.







Sentit o receptor sensorial


Via fisiològica particular per la qual captem, transformem i 
transmetem (cap al cervell) un tipus d'energia o estimulació 


específica. 


Qualitat sensorial: és el tipus d'estímuls que és capaç de captar 
un determinat receptor sensorial.


Qualitats sensorials:


visió (ull): energia lluminosa (la llum),


audició (orella): energia sonora (so),


etcètera.


Sistemes sensorials 


Classificació segons el tipus d'informació que proporcionen 
Pinillos (1975): 


1. Exteroceptors: sentits oberts a l'anàlisi de la realitat exterior 
( vista, oïda, olfacte, gust, tacte).


2. Propioceptors: informen, mitjançant la sinestèsia 
corresponent, del to muscular, els moviments corporals, la 
posició o l'equilibri.


3. Interoceptors: sinestèsia o sensibilitat visceral difusa i, 
segons alguns autors, de la sensibilitat afectiva.


4. Dermoceptors: sentits de la pell (pressió, contacte, 
temperatura, plaer-dolor).







Les dues cares de la moneda: sensació i percepció


(1) Sensació


Procés de recollida, captació o entrada d'un estímul o 
informació, que es duu a terme a través dels òrgans sensorials 


o sentits.


* Inclou (1) la transducció o transformació de l'energia física o 
química de l'estímul en energia nerviosa (impuls nerviós) que el 
cervell és capaç d'entendre, la qual es duu a terme en els 
receptors sensorials.


Transducció: «Pas del món exterior a l'interior».


Sensació


* Inclou també (2) la transmissió de l'impuls nerviós cap al 
cervell.


Cada sistema sensorial posseeix uns receptors o cèl·lules 
especialitzades que transformen l'energia o estímul en impuls 


nerviós.


Ull: Cons i bastons de la retina.


Orella: Cèl·lules ciliars de la còclea o caragol.


Etc.







Percepció


Forma d'organitzar les dades sensorials; procés mitjançant el qual es 
produeix una primera organització, anàlisi i integració de la 


informació sensorial, per part del cervell i els centres superiors.


Es produeix en el cervell, no en els òrgans sensorials. 


Procés psicològic, individual i subjectiu.


Hi intervenen l'experiència i l'aprenentatge previ de l'individu.


Procés bidireccional (paral·lel):
▲ guiat per les dades-estímuls (de baix cap amunt; bottom-up; 


ascendent)
▼ guiat per conceptes-memòria-esquemes-expectatives-
aprenentatges-motivacions-necessitats-etc. (de dalt cap avall; top-
down; descendent).


La percepció és «constructiva».
El processament és únic per a cada persona.


Pot variar en cada persona depenent del moment i la 
circumstància.


La percepció…


1. És un procés temporal, un flux continu i dinàmic.


2. És desencadenada per estímuls del mitjà: cal que els 
receptors entren en contacte amb l'energia física de l'estímul.


3. Transforma la informació (l'input sensorial) mitjançant 
certs processos per a produir una resposta (l'output
perceptiu).


4. Les transformacions (processament d'informació) que 
actuen són les representacions, enteses com a descripcions 
explícites de l'estímul, significatives per al sistema cognitiu.







La percepció…


5. Cada transformació resulta en una representació i, a mesura 
que avança el processament, aquestes representacions 
presenten un nivell d'abstracció superior:


► Inicialment (processament primerenc): es generen 
representacions basades en la informació que conté l'estímul 
(processament guiat per les dades). 


► Fases ulteriors (processament tardà), s'afig informació 
emmagatzemada prèviament, expectatives, motivacions i 
informació contextual.


6. No és absoluta, sinó relativa: no té lloc en el buit, sempre 
es produeix en un context.







Exemple
Context espacial: contrast de brillantor simultani







Bandes de Mach







La percepció…


7. Té com a propòsit aconseguir una construcció o 
interpretació de l'estímul distal, amb l'ajuda d'inferències, 
significativa per al subjecte que percep.


En definitiva, la percepció és significativa, és a dir, té significat 
per al subjecte que percep, però està circumscrita al domini 


concret, espacial i temporal.


.







E. DISTAL
(E. real, físic, ambiental...) 


E. PROXIMAL (captació de 
l'E. en els receptors) 


TRANSDUCCIÓ 
(transformació en 
impuls nerviós) 


PROCESSAMENT NEURONAL
(transmissió cap al cervell) 


PERCEPCIÓ
(organització, anàlisi, interpretació, 


significat) 


RECONEIXEMENT
(classificació, categorització) 


ACCIÓ
(Resposta)


S
E
N
S
A
C
I
Ó


P
E
R
C
E
P
C
I
Ó


És atès:


- experiència i aprenentatge 
(aprenentatge discriminatiu i 
perceptiu), 


- factors socials (percepció 
social), cultura, religió, sexe, 
raça, influència del grup,


- nivell de desenvolupament 
maduratiu (moment del cicle 
vital), 


- llenguatge, 


- motivació, necessitats, 
interessos, preferències, 
expectatives, 


- grau d'ajust personal i 
equilibri mental, 


- estat emocional i anímic, 
intel·ligència, 


- Etc.
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Percepció visual







La jerarquia dels nivells perceptius…


Jerarquia supraordenada de nivells de sofisticació creixent


A mesura que s'ascendeix ► estructures cognitives superiors.


Ens serveix de model per a articular els diferents fenòmens 
perceptius que són objecte d'estudi.


Nivells perceptius: Construir de baix cap amunt (de les característiques als 
objectes i de l'objecte al reconeixement) i de dalt cap avall (el 
reconeixement i la interpretació en funció del coneixement).


1. Processament de les característiques: Les característiques visuals 
inclouen punts i vores, colors i formes, moviments i textures. Són els 
elements bàsics de construcció de la percepció: neurones especialitzades 
en distintes característiques. 


2. Organització perceptiva: Unir-ho tot, diferenciació de formes, 
superfícies i objectes, «què va amb què?» Les diverses característiques 
cal agrupar-les per a crear i diferenciar els distints elements que conformen 
l’escena visual i la seua segregació en figura i fons.


3. El reconeixement: es decideix si l'estímul o un altre similar s'ha 
experimentat anteriorment. Per exemple, el reconeixement de la cara d'un 
personatge, d'un vehicle, d'una lletra o paraula, el menú d'un programa 
informàtic, etc.
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1. Processament de les característiques


NOTA: Aquest apartat excedeix els objectius d'un curs introductori, per la qual cosa 
no ho detallarem. No obstant això, en classe el professor comentarà algunes nocions 


bàsiques i alguns exemples.







2. Organització perceptiva: Unir-ho tot, 
diferenciació de formes, superfícies i objectes.


Què va amb què? 


FORMA


En la seua accepció bàsica, és una regió del camp visual que 
presenta alguna/es de les dimensions percebudes de la llum, 
de manera més o menys uniforme (p. e. la brillantor, el color...) 
o també patrons visuals, com p. e. una textura.
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CONTORN


És una regió del camp visual on es produeix un canvi abrupte en 
alguna/es de les dimensions percebudes de la llum o patrons 
visuals.


Abans de començar, cal diferenciar dos conceptes importants: forma i contorn... 


CONTORNS


FORMES







Organització perceptiva: 
les lleis de la Gestalt


Wertheimer, Koffka i Kohler


Postulat bàsic


La percepció NO és el resultat de la suma d'elements 
més simples; actuen certes forces organitzatives 


que determinen que la totalitat siga una mica més i 
alguna cosa diferent de la suma de les parts que la 


componen.


Ho veurem en l'àmbit de la percepció visual, que és la més 
important, però aquest postulat seria aplicable a altres tipus 


de percepció.
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Organització perceptiva: 
les lleis de la Gestalt


• Lleis d'agrupació.


• Llei de Pragnanz (simplicitat, simetria, 
bona presència o bondat de les figures).


• Llei de la relació figura-fons (o segregació 
perceptiva).
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Lleis d'agrupació


• Llei de la proximitat.


• Llei de la similitud o semblança.


• Llei de la bona continuïtat o direcció.


• Llei de tancament o clausura.


• Llei de la destinació comuna o moviment 
comú.


• Llei de significació o familiaritat.


• Lleis de regió comuna, connexió uniforme 
i sincronia
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Lleis d'agrupació


• Llei de la proximitat.


En les mateixes condicions, els elements de 
l'estímul més propers tendeixen 
(espacialment o temporalment) a 


percebre's agrupats, com una part d'una 
mateixa totalitat.
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LLEI DE LA PROXIMITAT 
44







LLEI DE LA PROXIMITAT


Lleis d'agrupació


• Llei de la similitud o semblança.


En les mateixes condicions, les parts de 
l'estímul més similars tendeixen a 


percebre's com una part d'una mateixa 
totalitat.
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LLEI DE LA SIMILITUD O SEMBLANÇA
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LLEI DE LA SIMILITUD O SEMBLANÇA







LLEI DE LA SIMILITUD O SEMBLANÇA


Lleis d'agrupació


• Llei de la bona continuïtat o direcció.


En les mateixes condicions, tendim a 
percebre com a part d'una mateixa figura 
els elements de l'estímul que mantenen 


entre si una continuïtat. És a dir, els 
percebem com una continuïtat suau, més 


que amb canvis bruscos.
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LLEI DE LA BONA CONTINUÏTAT O DIRECCIÓ
51


LLEI DE LA BONA CONTINUÏTAT O DIRECCIÓ
52







Lleis d'agrupació


• Llei de la destinació comuna o moviment 
comú.


Els elements de l'estímul que presenten una 
direcció de moviment comuna es 


perceben com un tot.
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LLEI DE LA DESTINACIÓ COMUNA 
O MOVIMENT COMÚ
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Ocell camuflat: 
http://www.michaelbach.de/ot/cog_hiddenBird/index
.html







Lleis d'agrupació


• Llei de tancament o clausura.


Tendim a percebre una figura incompleta 
com si estigués completa.
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LLEI DE TANCAMENT O CLAUSURA
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LLEI DE TANCAMENT O CLAUSURA
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LLEI DE TANCAMENT O CLAUSURA I 
CONTORNS IL·LUSORIS
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Lleis d'agrupació


• Llei de significació o familiaritat.


Els elements d'una escena que ens resulten 
familiars o significatius tendeixen a 


agrupar-se perceptivament.


61


LLEI DE LA SIGNIFICACIÓ O FAMILIARITAT
62







• Llei de connexió uniforme
63


Un dels ingredients de l'escena és la textura que formen els objectes que la poblen. 


La textura resulta de la disposició o l'estructura que formen els elements que omplen 
l'escena.


Lleis d'agrupació


• Llei de connexió uniforme


Una regió connectada de propietats visuals, com la 
lluminositat, el color, la textura o el moviment, l'alineació, 
es percep com una unitat (concepte de forma/contorn).


Els objectes solen estar definits per àrees del mateix 
color o la mateixa textura
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Organització perceptiva: les lleis de 
la Gestalt


• Lleis d'agrupació


• Llei de Pragnanz


• Llei de la relació figura-fons (o segregació 
perceptiva)
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Llei de Pragnanz (simplicitat, simetria, 
bona presència o bondat de les figures).


Els tots tendeixen a articular-se de la manera més 
simple, regular i simètrica possible. 


Quan una figura permet descripcions alternatives, 
entre aquestes es percep la més simple.


Segons aquesta llei, algunes figures geomètriques 
són «millors» que unes altres.
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És un principi general que comprèn les altres 
lleis gestàltiques perquè totes les altres lleis 


gestàltiques operen per a crear les formes més 
estables, congruents i senzilles que siga 


possible. 


És a dir, 


totes estimulen la formació de formes estables, 
simples i bones.
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Organització perceptiva: les lleis de 
la Gestalt


• Lleis d'agrupació


• Llei de Pragnanz (simplicitat, simetria, bona 
presència o bondat de figures)


• Llei de la relació figura-fons (o segregació 
perceptiva)







Un estadi fonamental de l'organització perceptiva 
complexa és la configuració de les totalitats, que 
consten de dos components:


1. Una part més estructurada, denominada figura.


2. Una part indiferenciada, denominada fons.


Aquesta configuració figura-fons ha d'actuar 
necessàriament en qualsevol percepció; permet 


percebre els objectes que es destaquen d'un fons.


Certes propietats dels estímuls també influeixen en el fet que algunes 
zones de la imatge siguen percebudes com a figura i unes altres com a 
fons. Principis que determinen aquesta percepció:


• L'orientació: l'articulació de la figura es produeix amb més facilitat en 
les orientacions vertical i horitzontal.


• La posició relativa: tendim més a percebre com a figura les regions de 
la part inferior d'una imatge que les regions de la part superior.


• La grandària relativa: en igualtat d'altres condicions, la part més petita 
de l’escena tendeix a articular-se com a figura.


• L'àrea envoltant-envoltada: l'àrea envoltant apareix com a fons, mentre 
que l'àrea envoltada apareix com a figura.


• La simetria: en igualtat de circumstàncies, les àrees simètriques 
tendeixen a articular-se com a figura, mentre que les asimètriques 
s'articulen com a fons.


• Significació: És més probable que vegem com a figura allò que ens 
resulta més significatiu.







Propietats de la figura i el fons


• És la forma distintiva, amb 
contorns clarament delimitats.


• Els contorns es perceben com a 
pertanyents a la figura.


• Contrast més gran i localització 
clara en l'espai.


• La figura sembla estar per 
davant del fons i més prop de 
l'observador.


És la part sobre la qual centrem 
l'atenció: rep un processament 
major i es recorda millor.


LA FIGURA EL FONS
• No hi ha contorns tan clarament 


delimitats.


• Els contorns no es perceben com 
a pertanyents al fons.


• Contrast menor i sense 
localització ben definida en 
l'espai.


• El fons sembla continuar per 
darrere de la figura i estar més 
lluny de l'observador.


És la part sobre la qual no centrem 
l'atenció: rep un processament 
menor i amb prou feines es 
recorda.


(Relació ambigua entre figura i fons) 


ESTÍMULS REVERSIBLES


Són configuracions o escenes en les quals podem
ALTERNAR la percepció de la figura i el fons.







Llei de la relació figura-fons (o 
segregació *perceptiva).











3. El reconeixement 
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Pregunta


¿Com reconeixem els objectes que hi ha en l'entorn a 
partir de la imatge que es crea a la retina?


Dos problemes fonamentals:


Dependència del punt de vista


Qualsevol objecte es pot veure des d'una combinació infinita 
d'angles i distàncies possibles.


Variació de l'exemplar


Existeixen molts casos possibles per a cada categoria 
d’objecte.  
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Veurem diferents enfocaments explicatius, agrupats en 2 blocs:


Bloc I: Aquells enfocaments o models teòrics que se centren 
fonamentalment a analitzar els processos «de baix cap 
amunt».


Bloc II: Aquells enfocaments que se centren en els processos 
de «de dalt cap avall».


Cal recordar que els processos «de baix cap amunt» i «de dalt 
cap avall» actuen simultàniament en la percepció.


Dins de cada grup de processos veurem diferents enfocaments 
teòrics, amb major o menor grau de suport experimental, no 
necessàriament contradictoris sinó més aviat complementaris 
en moltes ocasions.
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Bloc I: Processos «de baix cap amunt»


Quatre enfocaments o models de reconeixement:


1 - Models de coincidència amb una plantilla


2 - Models de coincidència de característiques


3 - Model de reconeixement per components


4 - Models de configuració 
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1. Models de coincidència amb una plantilla


Planteja que cada objecte o element individual es compara 
amb un prototip.


Ràpid i fiable quan l'objecte que cal identificar està ben 
identificat i és únic, però...


... en la majoria de situacions el reconeixement requereix una 
gran flexibilitat.
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2. Models de coincidència de característiques 


Planteja que es pot reconèixer un objecte o un element 
individual a partir de la identificació de només unes poques 
característiques distintives.


Ex.: les línies o els traços bàsics d'una lletra, les parts d'una 
cara o d'un animal, etc. 


Ací el terme «característica» pot aplicar-se des d'un nivell molt 
bàsic (ex. una línia d'una lletra) fins a un sentit molt general 
(ex. «ull» o «cua»).


No queda clar com pot resoldre realment els problemes 
inherents al reconeixement d'objectes tridimensionals des de 
diferents punts de vista i les possibles «variants» de 
qualsevol objecte.
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3. Teoria del reconeixement per components (RPC)


Postulat bàsic


El reconeixement dels objectes es basa en característiques 
anomenades «geons» (ions geomètrics). Aquests geons són 


unitats bàsiques d'objectes.
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Es pot considerar com una evolució dins dels models de característiques. 







Per a Biederman, amb 36 geons diferents n'hi ha prou per a permetre'ns representar 
mentalment la gran majoria dels objectes que podem reconèixer amb facilitat


Propietats no accidentals (PNA) dels geons


PNA de la moneda: curvatura Perspectiva accidental de la 
moneda: línia recta


PNA propietats dels contorns de la 
imatge retiniana que es corresponen 
amb les propietats dels contorns en 
l'entorn tridimensional en la major part 
d'ocasions.


Situacions en les quals les propietats 
dels contorns de la imatge retiniana 
no es corresponen amb les propietats 
dels contorns en l'entorn 
tridimensional







Propietats dels geons:


• Discriminació : Cada geó es pot discriminar d'altres geons.


• Invariància de la perspectiva: Els geons es poden identificar en veure'ls 
des de la majoria dels punts d'observació.


Postulat fonamental del RPC: Principi de la recuperació per components:


Si podem percebre els geons d'un objecte i la seua posició relativa, 
podem identificar-lo.


En aquest principi es basa la nostra capacitat d'identificar objectes en 
l'entorn natural encara que parts dels objectes estiguen ocultes per 
altres objectes


Ex.: Patilla de les ulleres                   es correspon amb geó 5


La teoria RPC també estableix que podem reconèixer els objectes a 
partir d'una quantitat relativament petita de geons











Limitacions del model RPC:


• S’ha demostrat que algunes àrees del cervell no són 
capaces de processar les diferents perspectives d'una 
forma o objecte.


• Pot explicar com identifiquem categories d’objectes (p. e. 
«és una tassa»), però no espècimens específics (p. e. «és 
la meua tassa»).


• Pel que fa a la identificació de persones, pot, per exemple, 
identificar que és un rostre, però no un rostre particular.


En definitiva el model RPC ens ajuda a entendre com pot la 
percepció classificar un determinat objecte en una 
categoria o concepte, però no com pot diferenciar 
espècimens concrets d'un objecte com, per exemple, 
dues cares.







4 - Models de configuració 


Postulat bàsic


Els objectes que comparteixen les mateixes 
parts i una estructura comuna es reconeixen 
per les relacions espacials entre aquestes 
parts i el grau en què aquestes relacions 
espacials es desvien de l'objecte prototip o 
mitjà.


... 
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En el marc dels models de configuració es planteja la


hipòtesi de l'experiència:


En el cervell es desenvolupen sistemes neurals 
especialitzats que permeten, a partir de 


l’experiència, la discriminació visual experta i són 
capaces de jutjar diferències subtils dins de 


qualsevol categoria particular.


I açò ens porta a un concepte molt important:


L’organització modular... 
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Organització modular de la percepció: 


Hi ha àrees cerebrals que, amb l’experiència, s'especialitzen 
en el processament de tipus particulars d'estímuls.


Exemple: Àrea fusiforme del rostre AFR: Especialitzada en rostres humans... 
¿només?


Una patologia curiosa: La prosopagnòsia


http://www.dailymotion.com/video/x6p94t_prosopagnosia-ceguera-para-las-cara_school?search_algo=2#.US_JaFeS8Qo







Com s'especialitzen les neurones? 


Evolució:


És útil que hi haja neurones que responen a informació rellevant per a 
l'organisme.


Difícil d'explicar, per exemple: els centres cerebrals de lectura (evolutivament fa molt 
poc que usem l'escriptura).


L'AFR també serveix per a identificar altres coses concretes (p. e. un ornitòleg, 
identificar ocells). 


Hi ha polèmica amb aquest tema.


Experiència:


És adaptatiu que certes zones es puguen especialitzar de manera 
flexible (concepte de plasticitat cerebral) en funció de les 
circumstàncies i ambients als quals està sotmès l'organisme. 


Sembla que l'evolució ha fet el més útil: àrees capaces d'especialitzar‐se 
en funció de les característiques de l'entorn de l'organisme.


Hi ha solapaments parcials entre els mòduls







Ex: 
Experiment 
dels greebles







Bloc II: processos «de dalt cap avall»


La importància del context:
Estem predisposats a entendre la informació nova relacionant-


la amb el que ja sabem i elaborant deduccions i inferències.


La informació s'interpreta en funció del context en tots els 
nivells de representació i processament perceptiu


- Coneixement


- Creences


- Metes o motivacions 


- Expectatives


- Estat emocional


- Etc.


105







Constància de grandària: concepte


‐ Percebem la grandària dels objectes com a constant, estable, i bastant
aproximada a la seua grandària distal (física o real), malgrat les 
variacions
o els canvis que es puguen produir en la grandària retiniana o proximal
d'aquests objectes.
- Clau contextual que varia: la distància de profunditat a la qual es
troba l'objecte, segons la LLEI D'EMMERT.


LLEI D'EMMERT:


grandària percebuda = (grandària retiniana X distància) 







El paper de la inferència en la percepció


El paper de la inferència en la percepció 


Utilitzem el coneixement de les regularitats físiques i semàntiques per a 
inferir allò que hi ha en una escena.


•Teoria de la inferència inconscient


Algunes de les nostres percepcions són resultat de suposicions inconscients 
que fem sobre l'ambient. 


• Principi de la probabilitat


Percebem l'objecte que és més probable que haja ocasionat el patró 
d'estímuls que hem rebut.







TAE CAT


Fenomen de supremacia de la paraula:


El context d'una paraula pot modificar la percepció de 
les lletres. 


Ara en castellà!







L'agudesa i la sensibilitat visuals…


Els receptors sensorials presenten un rang de sensibilitat fora 
del qual l'estímul no es detecta. 


Llindar absolut ► Intensitat mínima d'energia de l'estímul 
necessària perquè siga detectat.


Llindar diferencial o discriminatori ► Variació mínima de la 
intensitat de l'estímul necessària per a percebre un canvi


L'agudesa i la sensibilitat visuals estan directament 
relacionades amb aquests conceptes.







Sensibilitat Visual ► capacitat per a detectar visualment la 
presència d'un estímul d'escassa intensitat. 


- Permet percebre diferències de lluminositat o contrast 
d'objectes sobre un fons.


- Depèn fonamentalment de la intensitat lumínica de l'objecte, 
però també de:


* la longitud d'ona (color): blau i verd
* la durada de l'estímul
* la grandària de l'estímul
* el contrast entre estímul i fons
* l'estat d'adaptació de l'ull a les condicions de lluminositat
* l'edat
* etc.


Agudesa visual ► Capacitat de veure o discriminar visualment 
detalls fins o diferents en una imatge; permet, per tant, 
percebre els detalls en els objectes.


Té a veure, en definitiva, amb la discriminació entre estímuls en 
l'espai


- Depèn de:
* variables fisiològiques del subjecte
* l'estat d'adaptació de l'ull a les condicions de lluminositat
* la intensitat lluminosa de l'estímul i la seua 


durada
* lluminositat ambiental
* etc.







Organització perceptiva: 
Percepció d’escenes i objectes en 


escenes 


Fins ara ens hem centrat en objectes individuals.


Però rares vegades veiem objectes aïllats.


Escena


Vista d'un entorn real que conté 1) elements de fons i 2) un o 
diversos objectes.


Paradoxa: D'una banda, les escenes solen ser llargues i 
complexes; de l’altra, podem identificar la majoria de les 
escenes veient-les només durant una fracció de segon.
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Totalitat d’una escena


Descripció general del tipus d’escena, sobre la base de...


Característiques d’una imatge global... es perceben ràpidament i es 
relacionen amb tipus específics d'escenes.


Les més importants de les quals són:


• Grau de naturalitat: Escenes naturals (platja, bosc...) tenen zones 
texturitzades i contorns ondulants. Entorns humans (carrer...), 
predominen línies rectes horitzontals i verticals.


• Grau d'obertura: Escenes obertes (platja, carrer...) solen tenir línia de 
l'horitzó visible i contenir alguns objectes (carrer menys que platja, però 
també). Bosc: ex. de baix grau d'obertura.


• Grau d'aspror: Escenes llises (platja...) pocs elements petits. Escenes 
aspres (manifestació, bosc...), molts elements petits, més complexos.


• Grau d'expansió: Convergència de línies paral·leles: alt grau d'expansió.


• Color: Algunes escenes tenen colors característics.







Les característiques globals....


• Són holístiques.


Es perceben amb rapidesa.


• Com que són propietats de l'escena com un tot, no depenen de processos 
lents com ara:


- percebre detalls


- reconèixer elements individuals


- separar un objecte d'un altre


- etc.


• Percebem l'estructura i la distribució espacial de l'escena.


Propietat general de la percepció: 


Les nostres experiències passades en la percepció de propietats de l'entorn 
exerceixen un paper en la determinació de les nostres percepcions.


Regularitats en l'ambient:


Característiques o relacions entre elements de l'entorn que 
ocorren sovint.


• Regularitats físiques


Ex.:


- Hi ha més línies horitzontals i verticals que obliqües. 


- Heurística de la llum provinent de dalt.


- Moltes de les lleis de la Gestalt.


- Etc.
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I


La motivació


4


Què causa la conducta? 


Per què la conducta varia en intensitat i 
durada?


Psicologia de la motivació
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Motivació


Condició que estimula i dirigeix la 
conducta


Les causes de la motivació van des dels 
processos fisiològics que tenen lloc 
en el cervell i la resta de l'organisme, 
fins a les relacions socials i culturals.
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Podem definir la psicologia de la motivació 
com (1)...


l'estudi de les variables personals 
(internes) i situacionals (externes) que 
determinen i regulen l'elecció de 
conductes, l'inici d'aquestes, i l'esforç i 
la persistència en la seua execució fins 
que s'aconsegueixen —o no— les metes 
que un s'ha proposat. 
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Una primera diferenciació important dels motius…


Caràcter innat o après. Dues categories de motius o 
motivadors (incentius):


a) Motius o incentius primaris. Són aquells en què no 
cal un procés d'aprenentatge previ perquè funcionen 
com a incentius.
P. e.: Per a un organisme assedegat l'aigua constitueix de manera 
innata un incentiu.


b) Motius o incentius secundaris. Són aquells objectes 
o esdeveniments en els quals cal un procés 
d'aprenentatge previ perquè funcionen com a 
motivadors.
P. e.: Els diners constitueixen un poderós incentiu secundari... una 
vegada que la persona ha après que serveix per a obtenir una gran 
varietat d'altres incentius…  Però solament açò?
La conducta motivada en el context d'una addicció és un altre exemple 
d'incentiu après.
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Motius primaris i motius secundaris


Motius primaris


 Innats o no apresos, determinats genèticament. 
 Fonamentalment biològics.
 Estan relacionats, principalment, amb la subsistència o 


supervivència de l'individu i de l'espècie. 
 Poden estar relacionats amb les necessitats biològiques i/o 


amb els motius d'adaptació ambiental.


Classificació dels motius primaris:


a) motius biològics 


 regulació de la temperatura
 fam
 set
 descans/somni
 sexe


b) motius d'adaptació ambiental


 evitació del dolor
 evitació del perill (por)
 exploració (visual) / manipulació 
(d'objectes)
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Motius secundaris o motius socials


 Adquirits o apresos. 
 No tenen com a objectiu satisfer una necessitat fisiològica. 
 Determinats per la interacció que els subjectes estableixen 


amb els membres del grup, cultura o societat a la qual 
pertanyen: Motiu de l'assoliment, d'afiliació o acceptació 
social, de poder, d'ajuda als altres o altruisme…


Els motius socials poden exercir una gran influència i control sobre els 
motius primaris. 


P. e. :1) Beure o menjar per motius socials (reunió d'amics) i no perquè 
tenen fam o set.
2) Deixar de menjar o anar a un gimnàs per l'aprovació social  –aspecte 
físic.
3) Ocultar o dissimular la presència o intensitat dels motius primaris per 
compliment de normes socials o desitjabilitat social.


«Les motivacions primàries són bàsicament homeostàtiques i vinculades a 
la supervivència, mentre que en l'ésser humà els seus motius secundaris 


es poden desvincular de la mateixa biologia.»
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Quins tipus de variables determinen la 
motivació humana?
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Entre les variables (determinants) motivacionals distingim tres 
categories principals:


 Variables fisiològiques/organísmiques: constituïdes 
bàsicament pels impulsos i l'activació o arousal.


 Variables de l'entorn o situacionals: àmplia gamma 
d'objectes i successos que se solen designar amb l'etiqueta 
comuna d’«incentius».


 Variables cognitives: expectatives, valors, atribucions 
causals, objectius i metes.


. 
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Variables fisiològiques/organísmiques (1)


Impulsos


El concepte d'impuls es podria definir com un 
estat intern de l'organisme, que 
s'experimenta subjectivament com una cosa 
desagradable, i que activa o energitza el 
comportament. 


La fam, la set o el sexe són exemples típics i 
clàssics d'impulsos. 
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Variables fisiològiques/organísmiques(2)


El motiu d‘activació o arousal (excitació) 
El concepte d'activació o arousal equival a la 
intensitat de l'activitat global del sistema nerviós i, en 
definitiva, de l'organisme. 


Malgrat tenir totes les nostres necessitats fisiològiques 
satisfetes (regulades), ens sentim impulsats a 
experimentar estimulació.


Els éssers humans cerquem un 
nivell òptim d'excitació o activació
massa baix= avorriment
massa alt = tensió/ansietat/estrès
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Experiments de deprivació sensorial (Heron, 1957)
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 Variables fisiològiques/organísmiques: 
constituïdes bàsicament pels impulsos i l'activació o 
arousal.


 Variables de l'entorn o situacionals: àmplia 
gamma d'objectes i successos que se solen 
designar amb l'etiqueta comuna d’«incentius».


 Variables cognitives: expectatives, valors, 
atribucions causals, objectius i metes.
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Incentius


Objectes o esdeveniments que es produeixen com 
a conseqüència de la conducta, i que l'activen o 


la inhibeixen.


Habitualment els incentius no estan físicament 
presents quan el subjecte duu a terme la conducta. 
El que està present durant l'execució de la 
conducta és l'anticipació mental (expectativa) 
dels incentius.


P. e.: el salari per la realització d'un treball, les felicitacions 
o elogis per una bona actuació, la bona nota en un examen, 
l'obtenció de títol, la consecució/manteniment d'un treball o 
l’obtenció d’un salari ocorren després de la realització de 


les conductes corresponents.


Els incentius són sempre conseqüències potencials de la 
conducta.
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Classificació dels incentius (atenent a diferents criteris):


• Naturalesa o característiques intrínseques
• Paper inhibidor o activador de la conducta


Els criteris de classificació dels incentius que veurem no són 
dimensions excloents entre si, sinó combinables.
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Naturalesa. Atenent aquest criteri es pot distingir entre:


a) Incentius lligats a les necessitats fisiològiques corporals. 
p. e.: el menjar, la beguda, el sexe, l'estimulació tèrmica lligada a la 
regulació de la temperatura…


b)  Incentius sensorials. Estimulacions externes (de caràcter olfactori, 
visual i auditiu, tàctil o gustatiu) que poden actuar com a motivadors de 
la conducta. 
P. e.: La contemplació d'un paisatge o una obra artística, l'audició d'una 
peça de música o la degustació d'un menjar deliciós (Positius > 
Atracció). 
P. e.: Olor o sabor desagradable (Negatiu > Evitació).


c) Incentius d'activitat . Conductes l'execució de les quals, per si 
mateixes, constitueixen un incentiu. 
P. e.: Jugar una estona amb el videojoc, eixir amb els amics, practicar 
certs esports, anar al cinema, llegir…


!! L'incentiu no és un objecte material consumible, ni una estimulació externa, 
sinó una conducta.
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a) Incentius socials. Aprovació o desaprovació i/o acceptació 
social expressada per les persones de l'entorn mitjançant 
paraules o gestos. 
P. e.: Les felicitacions o les crítiques, exemple senzill. 
Normalment, l'aprovació o desaprovació social s'expressa de 
manera més complexa i, a voltes, subtil.
P. e.: Integració en un grup.


b)     Incentius monetaris. 
Els diners constitueixen un poderós incentiu en la majoria de 
societats.


c)     Incentius d'estatus i de poder. Aconseguir una determinada 
posició en l'estructura d'un grup, organització o societat. 


P. e.: En una Universitat, arribar a ser catedràtic de la seua 
especialitat pot constituir un poderós incentiu per a un 
professor. Però no per a uns altres.
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Paper activador o inhibidor de la conducta. 
Els incentius es classifiquen en:


a) Positius, objectes o esdeveniments que en general 
s'experimenten com a agradables (es diu que tenen 
valència positiva). 
Activen el comportament.


a) Negatius, objectes o esdeveniments que en 
general s'experimenten com a desagradables (es 
diu que tenen valència negativa). 
Inhibeixen el comportament o 
activen conductes 
de fugida / evitació.
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La piràmide motivacional de Maslow (1968) 
Enfocament  humanista


• Taxonomia reduïda. 
• Proposa una ordenació o estructuració jeràrquica 


dels motius. 
• Relaciona motius primaris i secundaris.
• L'ésser humà té la capacitat inherent 


d’autorealització que el condueix a desenvolupar 
totes les seues potencialitats (realització plena de la 
persona): tendència a l’autorealització i al 
creixement personal. 


• La tendència a l’autorealització governa i organitza 
totes les altres necessitats.
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 Fisiològiques


Regulació de la temperatura, fam, set, somni, etc. 
(supervivència de l'individu, homeòstasi). 


El sexe no és essencial per a la supervivència de 
l'individu, però sí per a la de l'espècie... 


Això no obstant, el sexe és una motivació important en la 
vida de l'ésser humà.


 Seguretat


 Necessitat de sentir-se segur i còmode (protecció). 


 Relació familiar i laboral, social, estable.


 Salut.


 Absència de dolor, de perill...


 Estabilitat de l'entorn/medi social i econòmic.


24


 Afiliació (també denominada d'afecte i de pertinença). 
Necessitat de pertinença a grups socials i afecte. Estimar i 


ser estimat, pertànyer i ser acceptat per un grup de 
referència, matrimoni, amics, societat.


 Autoestima
Estima que una persona sent per ella mateixa 


(autoestima) i la valoració que en fan els altres (estima 
aliena). 


Comprèn també la necessitat d'afirmació personal o de 
prestigi o reconeixement. 


 Autorealització
Desenvolupament de les pròpies capacitats.
Necessitat d'arribar a ser el que un pretén; desenvolupar 


les potencialitats pròpies segons un pla establit 
prèviament o la realització d'un projecte vital.
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Entre les variables (determinants) motivacionals distingim tres 
categories principals:


 Variables fisiològiques/organísmiques: constituïdes 
bàsicament pels impulsos i l'activació o arousal.


 Variables de l'entorn o situacionals: àmplia gamma 
d'objectes i successos que se solen designar amb l'etiqueta 
comuna d’«incentius».


 Variables cognitives: expectatives, valors, atribucions 
causals, objectius i metes.


. 
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La valència consisteix en el valor que un objectiu o 
meta específic té per a una persona concreta en un 
moment determinat, i depèn de la capacitat de 
l'esmentat objectiu per a satisfer les necessitats 
fisiològiques i psicològiques de l'individu. 


Si un objecte contribueix a la satisfacció d'alguna necessitat, 
tindrà una valència positiva; si impedeix la satisfacció d'una 
necessitat o és negatiu per a la persona, tindrà una valència 
negativa. 


Les positives generen forces d'atracció, i les negatives forces
d'evitació. La intensitat de les esmentades forces dependrà, 
en part, de la intensitat de les valències.
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Expectatives: 
«Coneixement sobre què és el que condueix a què». 


Anticipació en l’esfera cognitiva de futurs 
esdeveniments, que poden ser conseqüències de la 


conducta. 


La motivació per a realitzar una conducta (M) és el 
producte de l'expectativa que la conducta 
produïsca determinades conseqüències (E) i del 
valor o valència atorgat a aquestes 
conseqüències (V).
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Creença d'una persona 
respecte al fet que un 
comportament determinat 
conduirà a uns resultats 
determinats.


Creença que un pot 
executar reeixidament un 
determinat comportament 
requerit per a obtenir uns 
determinats resultats


Expectatives de autoeficàcia, 
Auto eficàcia percebuda, 
Autoeficàcia… 


Expectatives d'acció-resultats, 
Expectatives de conducta-resultats.


Resultats: 
diferents tipus 
de 
conseqüències 
—positives o 
negatives—
d'una conducta


Altres dimensions 
Importants:


La valència: importància o valor dels resultats


La probabilitat


La naturalesa de les conseqüències
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¿Com valorem les persones la nostra autoeficàcia 
i les expectatives de resultat?


Les «fonts d'informació»: Per a elaborar les nostres 
expectatives, tant l’autoeficàcia com les 
expectatives de resultats, les persones utilitzem
diferents tipus d'informació:


1. Els èxits d'execució.
2. L'experiència vicària.
3. La persuasió verbal. 
4. Els estats emocionals i fisiològics.
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Èxits d'execució
(Experiència directa)


autoeficàcia
Experiències anteriors. Els èxits enforteixen l’autoeficàcia, 
mentre que els fracassos l'afebleixen.
No obstant això: Importància de les atribucions, 


Expectatives de resultats
Les conseqüències anticipades actuals depenen en gran 
mesura de les conseqüències obtingudes en el passat.
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Experiència 
vicària


Autoeficàcia
El fet de veure com uns altres fan amb èxit determinades 
tasques pot enfortir l’autoeficàcia dels observadors, 


Si els altres ho poden fer, jo també!


Expectatives de resultats
Podem formar-nos expectatives sobre les conseqüències de la 
conducta observant el que els passa als altres.


Persuasió 
verbal


Autoeficàcia
Mitjançant el llenguatge oral i escrit es pot transmetre 
informació sobre les capacitats.


Segur que ets capaç! Intenta-ho i ho veuràs! 


Expectatives de resultats
Ídem.
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Importància dels indicadors fisiològics, relacionats 
amb l’estat anímic, l'activació, la fatiga, la 


debilitat/fortalesa física i el dolor. 


Els estats d’ànim influeixen sobre l’autoeficàcia i les 
expectatives de resultats. 


Els estats d'ànim hedònicament positius enforteixen 
les expectatives, mentre que els negatius les 


afebleixen.


Estats 
fisiològics i 


estats 
d‘ànim
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Les expectatives NO són el reflex exacte de la informació en brut procedent 
d'una o de diverses fonts: són el resultat del processament i la integració


que el subjecte fa de la informació. 


El processament i la integració modulen la relació entre les fonts d'informació i 
les expectatives.


P. e.: ¿Per què els èxits (propis, observats o comunicats mitjançant el 
llenguatge) no sempre enforteixen l’autoeficàcia, mentre que els fracassos no 


sempre l'afebleixen? Importància de les atribucions.


Importància relativa de les quatre fonts, segons la teoria de Bandura:


Èxits d'execució


Experiència vicària


Persuasió verbal


Estats fisiològics i estats d’ànim
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Efectes motivacionals: inici de la conducta, esforç i 
persistència.


Efectes emocionals: confiança i autoestima, o, per contra, 
ansietat, depressió i apatia. 


En general, com més grans són l’autoeficàcia i les 
expectatives de resultats, més gran és l'esforç i la 


persistència, i també més gran la probabilitat 
d'experimentar emocions positives.


Efectes motivacionals i emocionals 
de l’autoeficàcia i les expectatives
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Les atribucions


Procés cognitiu (intern) d'un individu pel qual 
intenta explicar esdeveniments i comportaments, 


i establir nexes causals entre aquests. 


Les atribucions…


a) són explicacions que construïm                            
(processos cognitius actius)


b) sobre el propi comportament o el                                         
dels altres i les conseqüències
que se’n deriven.


c) Són processos cognitius a posteriori: després que s'ha 
executat la conducta o s'han produït les conseqüències.
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Autoatribucions
i 


Heteroatribucions (atribucions interpersonals )
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Atribucions causals i motivació


1) valoració dels èxits i resultats (passats) a partir de 
l’autoobservació de la pròpia actuació;


2) atribució causal (interpretació) d'aquests;


3) expectatives i emocions derivades de les atribucions, i


4) motivació i rendiment futur.
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Dimensions atribucionals


Locus de causalitat: atribuir la causalitat a factors interns (p.e. habilitat i 
esforç) o a factors externs (dificultat de la tasca i sort).


Estabilitat: factors estables (p.e. intel·ligència, capacitat…) o factors 
inestables (p.e. sort).


Controlabilitat: causes sobre les quals no es té un control personal total 
(p.e. habilitat innata) i les causes més controlables pel subjecte (p.e. esforç 
personal).


He suspès 
l'assignatura, perquè 
l'examen és tipus 
test… sempre m'ixen 
malament i no puc 
evitar‐ho. A mi em va 
molt malament amb 
aquests exàmens.
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A més, hi ha altra dimensió atribucional:


global/específic


Quan un individu valora les causes d’un resultat o un esdeveniment es pot 
preguntar si les seues causes s'apliquen a moltes situacions de la vida 


(global) o a una sola circumstància (específica).


Atribucions i expectatives


Les expectatives es relacionen sobretot amb la 
dimensió d'estabilitat de les causes. 


Èxit atribuït a causes estables ► genera 
expectatives d'èxit per al futur.


Èxit atribuït a causes inestables ► NO genera 
expectatives d'èxit.


Fracàs atribuït a causes estables ► generarà amb 
molta més probabilitat expectatives de fracàs en 
comparació a causes puntuals.







Atribucions i emocions


Emocions dependents del resultat i emocions dependents 
de les atribucions. 


1 - Davant un resultat es fa una primera valoració (primària) 
com (p.e.) un èxit —produirà una emoció general de 
satisfacció—, o (p.e.) com un fracàs —donarà lloc a una 
emoció general de tristesa o frustració.


2 - Després, sobretot si els resultats són inesperats, la 
persona fa atribucions del seu èxit/fracàs que generen 
emocions específiques («emocions dependents de les 
atribucions») regulades sobretot per les dimensions locus de 
causalitat i controlabilitat.


Les diferents combinacions d'expectatives i emocions 
específiques derivades de les atribucions regulen la motivació 


futura.


44


¿Som objectius quan fem atribucions sobre 
nosaltres o sobre els altres?







Biaixos atribucionals


Biaix actor-observador


Tendència a emfatitzar les disposicions internes enfront de les 
influències situacionals com a causa de la conducta quan 


avaluem uns altres i a veure la nostra pròpia conducta com una 
resposta a la situació en la qual ens trobem.


Biaix atencional / perceptiu


1) Tenim més informació sobre la pròpia conducta que sobre la dels 
altres.


2) Quan observem algú, tenim més informació sobre la seua conducta 
que sobre la seua situació.


3) Pel que fa a processos d'atenció, els aspectes més rellevants són 
diferents: en observar la pròpia conducta la focalització atencional se 
centra en la situació, mentre que en observar altres persones se centra 
més en el comportament.


Biaix egoista


Els èxits propis tendeixen a atribuir‐se a raons internes: esforç, 
capacitat, mèrit… Mentre que davant els fracassos propis 


tendim a atribuir a factors externs: dificultats, mala sort, accions 
o omissions d'uns altres… 


Conseqüència d'un desig de protegir l'autoestima i 
l’autoeficàcia. Atribuint els nostres èxits a factors interns i els 
nostres fracassos a factors externs, aconseguim conservar una 
autopercepció positiva i mantenir intacta la nostra autoestima. 
L’externalització del fracàs immunitza la persona contra els 
efectes negatius del fracàs.


Des del punt de vista emocional, afectiu i anímic, és positiu, 
però des d'altres punts de vista no és positiu, ja que pot no ser 


realista.
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¿Existeixen diferències entre les persones 
en la forma de fer atribucions?


Els estils atribucionals


Estil atribucional pessimista o orientat cap a la indefensió


Implica atribuir els èxits a factors externs (la tasca era fàcil, he tingut 
sort…) i atribuir els fracassos a factors interns, estables, 


incontrolables i «globals» (p.e. la falta d'habilitat, percebuda com una 


cosa incontrolable, insuperable i generalitzada).


Açò porta a reaccions emocionals negatives de vergonya, 
incompetència…


Des del punt de vista cognitiu, porta a la creença que en el 
futur seguirà fracassant (altes expectatives de fracàs futur, 
baixa expectativa d’autoeficàcia).


En l’aspecte motivacional, porta a una falta de persistència en 
la tasca davant els obstacles, a no esforçar-se, a rendir-se i a 
no intentar superar el fracàs.


En l’aspecte d'aprenentatge, porta a no intentar desenvolupar 
noves estratègies per a realitzar la tasca.







Estil atribucional optimista


En la seua versió extrema, consisteix a atribuir els èxits a factors 
estables i globals (sóc boníssim, tinc una gran capacitat, l'èxit em ve 
encara que no m'esforce…) i atribuir els fracassos a factors externs (la 


culpa és de la situació).


És un estil atribucional poc realista i excessivament 
protector del jo. L'atribució estable per a l'èxit fomenta 
l'autoestima, però fa pensar que l'èxit està garantit en el futur 
(cosa que no és realista).


Atribucions externes per a fracassos repetits: No estimulen 
l'esforç per aprendre i desenvolupar noves estratègies 
(perceben que la causa del fracàs no està en el seu interior).


Estil atribucional orientat cap al domini, l'assoliment (realista) 


Atribuir els èxits a factors interns, inestables, específics i 
controlables… L'atribució dels fracassos tendeix a ser interna (o 


almenys a assumir una part de responsabilitat), inestable, controlable 
i específica.


Es considera el més adequat, perquè és el més constructiu.


Atribucions internes per a èxits repetits: efectes emocionals 
positius i que augmenten autoestima.


Caràcter inestable i específic: la causa de l'èxit està en la meua 
habilitat, però sobretot en l'esforç que he realitzat i en 
l'estratègia que he utilitzat (aquests dos últims són inestables): 
prevenen excés de confiança i les generalitzacions.







Respecte a l'atribució dels fracassos, aquesta ha de ser 
interna (o almenys assumir la part de responsabilitat personal), 
inestable, controlable i específica: 


P. e.: No m'he esforçat prou en aquesta ocasió, he 
d'aprendre una nova estratègia per a aquesta tasca (m'ha fallat 
l'estratègia). 


Tant la falta d'esforç com la falta d'estratègia són atribucions 
internes (la persona no eludeix o no s'eximeix de la seua 
responsabilitat en el resultat negatiu: depèn de mi, em 
responsabilitze i assumisc el meu error), però són inestables
(no tenen per què repetir-se en el futur, per tant no afecten les 
expectatives futures de fracàs, no penses que en el futur 
tornaràs a fracassar), controlables (ho puc superar, ho tinc sota 
control) i específiques (ha passat solament en aquesta situació, 
però no té per què passar en altres situacions).
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Influència dels estereotips, prejudicis, idees preconcebudes, 
ideologies, actituds… en les atribucions


Un exemple el trobem en un experiment de Duncan, fet en 1976. 


Va dir a quatre grups d'estudiants nord-americans blancs que veren una 
interacció filmada de dues persones que discutien cada vegada més fort 
fins que un d'ells espentava l'altre. Duncan va variar la raça de cada 
interacció, i va fer que diverses combinacions: una interacció entre blancs, 
entre negres, entre negre i blanc, i entre blanc i negre (aquestes últimes 
segons qui espentava). 


El 70% dels subjectes va triar descriure la conducta de qui espentava amb 
violència (per oposició a de manera juganera, per exemple) quan aquest 
era negre. Si el que espentava era blanc, només un 13% dels subjectes 
ho va considerar violent. A més, quan qui espentava era negre, es feien 
atribucions disposicionals, mentre que quan era blanc el que espentava 
l'altre, es feien atribucions situacionals. 
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¿Quines variables influeixen en el rendiment 
o en l’èxit en relació a un objectiu o meta?


Característiques de les metes o objectius
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Motivació i rendiment o èxit


Algunes variables que influeixen en la 
probabilitat d'èxit en relació a un objectiu o 


meta


Especificitat


Grau de concreció amb què es defineixen les metes.


Una meta és específica quan es defineix amb precisió. És fàcil saber 
si s'ha complit o no. 


P. e.: Per a una persona amb excés de pes que 
segueix una dieta per a aprimar-se, perdre un 
quilo a la setmana durant dos mesos és una meta 
específica; en canvi, «aprimar-se d'ací a l'estiu» 
és una meta ambigua.
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Dificultat de la meta


La dificultat d'una meta per a un subjecte particular depèn de 
les característiques de la meta i de les habilitats 
(competències) de la persona. 


Són metes molt motivadores aquelles que 
representen un repte per a la persona:
són difícils, però assequibles.


Aprimar-se un quilo cada setmana pot ser una meta difícil 
però assequible; aprimar-se 5 quilos en una setmana és una 
meta pràcticament impossible, 
i el més probable és que produïsca 
frustració i descoratjament.
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Proximitat de la meta 
Les metes pròximes en el temps exerceixen una influència 
més gran sobre la conducta que les metes a mitjà i a llarg 
termini. 


Feedback
Obtenir retroalimentació del rendiment.


Participació en l'establiment de les metes
Grau en el qual les metes s'assumeixen com a pròpies. 


Les metes espontànies comporten un grau més alt de 
compromís que les metes induïdes externament. 


El compromís amb els objectius o la 
motivació serà més gran si es negocien i 
tots aporten que si s'imposen, i si hi ha 
algun tipus d'acord/contracte explícit per a 
complir-los.
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Moltes metes que ens plantegem en la vida quotidiana 
són metes complexes, a mitjà i a llarg termini (metes 


distals). 


Una estratègia adequada per a aconseguir-les és 
planificar l'activitat desglossant-la en submetes (metes 


proximals),


específiques, pròximes en el temps i que representen 
un repte assequible.
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Quan l'incentiu o meta és la pròpia 
conducta… gaudir amb el que fem… 


La motivació intrínseca
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¿Per què duem a terme determinades 
tasques o activitats per a les quals no existeix 


cap reforç extern?


Motivació intrínseca


Conductes l'execució de les quals constitueix una finalitat per si 


mateixes, i no un mitjà per a una finalitat.
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La motivació interna es defineix com...


l'execució d'activitats sense mediació de cap 
recompensa externa aparent.


Problemes de la definició…


La no-presència explícita de recompenses extrínseques no és 
un criteri vàlid per a considerar l'activitat motivada 
intrínsecament.


Les persones s'esforcen i persisteixen en l'execució d'activitats 
motivades per les expectatives de recompenses
extrínseques valuoses. 


Normalment els incentius no estan presents en el moment en 
què s’executa la conducta.
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Necessitat de tenir en compte determinades 
característiques de l'experiència 
subjectiva (de la consciència). 


«Indicadors» de motivació intrínseca per a una 
tasca:


emocions positives de gaudi i interès


Concepte d’experiència de flux
(també consciència autotèlica i experiència 


òptima) 
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Concepte de «experiència de flux» (també 
consciència autotèlica i experiència 
òptima). El subjecte :


 Està totalment concentrat (i implicat) en 
la realització de la tasca.


 L'altíssim nivell de concentració en la 
tasca produeix a vegades pèrdua de la 
consciència del jo (està tan concentrada 
que «s'oblida d'ella mateixa»).


 Sensació alta de control sobre la tasca i 
els resultats.


 Percepció «distorsionada» del pas del 
temps (transcorre normalment molt més 
de pressa).


 Se sent bé emocionalment (sol sentir-
se content, satisfet, actiu, confiat…).
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Una persona està 
motivada 


intrínsecament quan…


 Elegeix, s'esforça i 
persisteix en l'execució 
d'una tasca. 


 No hi ha incentius 
extrínsecs per a açò 
(reals o anticipats 
mentalment). 


 Experimenta emocions 
positives relacionades 
amb la mateixa execució 
de la tasca.
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Exemples de conductes motivades intrínsecament:


 En espècies animals inferiors:
- les conductes de joc durant la infància 
- conductes exploratòries (exploració locomotriu i 
exploració visual) i de manipulació d'objectes


 En xiquets:
- la conducta de joc en les seues diferents etapes 
- conductes exploratòries (exploració locomotriu i 


exploració visual) i de manipulació d'objectes


 En persones adultes: 
- les aficions, els entreteniments… 
- conductes exploratòries (exploració locomotriu i 
exploració visual) i de manipulació d'objectes


 La motivació intrínseca sol ser alta en les activitats 
professionals creatives: escriure, pintar, compondre, 
dissenyar, resoldre problemes, investigar, etc. 
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Les eleccions en la vida 
i quan cal renunciar a alguna cosa


El conflicte motivacional


Per conflicte motivacional s'entén, en general, 
l'existència de dues (o més) respostes o tendències 
d'acció de semblant intensitat, incompatibles entre 


si.


La situació conflictiva genera una tensió que es 
caracteritza per la vacil·lació, la incertesa, l'absència 


temporal de resposta o el bloqueig.


Ateses les conseqüències negatives del conflicte, en 


algunes ocasions s'evita i no s'intenta resoldre.







Miller (1940)


Descriu i prediu la conducta en situacions conflictives. Postulats:


1) La tendència d'aproximació —gradient d'aproximació— o d'evitació —
gradient d'evitació— a una meta augmenta segons la proximitat a 
aquesta. La força d'atracció és més gran com més prop de la meta és 
un organisme. El mateix succeeix amb la força d'evitació.


2) La força (o tendència) d'evitació augmenta més ràpidament que la 
d'aproximació quan s’és més a prop de la meta. La força d'evitació, 
per tant, disminueix més ràpidament en allunyar-se de l'objecte meta.


Taxonomia de situacions conflictives: estabilitat-inestabilitat de la conducta 
resultant.


A ) Aproximació-aproximació. La persona es troba entre dos objectes amb 
valència positiva.


Es tracta d'una situació d'equilibri inestable: es resol el conflicte escollint 
una de les dues opcions de resposta.


Es resol produint un desequilibri entre les forces, fent que l'individu es 
desplace en la direcció de la força més gran.


b) Aproximació-evitació. Un mateix objecte exerceix atracció –valència 
positiva– i evitació o rebuig –valència negativa. 


Produeix moviments constants d'aproximació i allunyament.


c) Evitació-evitació. Escollir entre dos objectes amb valència negativa. 


Dóna lloc a una situació d'equilibri estable.







Hovlan i Sears (1935). 


Un quart tipus de conflicte: el doble conflicte d'aproximació-
evitació.


Combinació de diverses tendències d'aproximació-evitació.


Pot haver-hi dues o més metes, i cada una pot tenir 
associades tendències oposades. 


El fet d'acostar-se a un objecte-meta concret comporta la 
pèrdua de l'altre.


Arkoff (1957). 


Estudis amb estudiants universitaris.


Va crear conflictes aparellant sistemàticament, l’una amb l'altra, set 
característiques de personalitat: equanimitat, atractiu, intel·ligència, 
salut, talent, riquesa i popularitat: Vint-i-una situacions conflictives. 


Els subjectes havien de triar la resposta i classificar, segons la dificultat, les 
quaranta-dues respostes.


Els resultats obtinguts mostraren que el temps mitjà de resolució era més 
baix per als conflictes d'aproximació-aproximació que per als 
d'evitació-evitació, i que era més fàcil de classificar les situacions que 
representaven una situació d'aproximació-aproximació. 


Les situacions d'evitació-evitació produeixen més bloquejos, sempre que 
s’impedisca que l'individu evite la situació.
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La importància dels altres, del grup, la 
societat i la cultura:  


Els motius socials
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Recordem el que ja hem dit abans pel que fa als motius socials...


Motius secundaris o motius socials


 Són adquirits o apresos. 
 No tenen com a objectiu satisfer una necessitat fisiològica o 


primària. 
 Estan determinats per la interacció que els subjectes 


estableixen amb els membres del grup, cultura o societat a la 
qual pertanyen: Motivació de l'assoliment, d'afiliació o 
acceptació social, de poder, d'ajuda als altres o 
altruisme… 


Principals motius socials 


Assoliment
Afiliació/intimitat


Poder 
Agressivitat


Ajuda/altruisme
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Fins on vull i puc arribar? 


La motivació de l’assoliment
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¿Per què algunes persones fan o tendeixen a 
fer sempre bé les coses, aspiren a més i 


s'esforcen?


¿Per què unes altres sembla que estan 
inclinades a rebutjar l'esforç o a conformar-se 


amb el que tenen?


Motivació de l'assoliment
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La motivació d'assoliment es defineix com...


 La disposició a aconseguir l'èxit en aquelles activitats que 
impliquen l'avaluació de l'execució en relació amb un criteri 
d'excel·lència establit.


 La tendència a superar-se o a competir amb un mateix o 
amb els altres en relació amb un criteri d'excel·lència establit.


Es caracteritza per... 


 Desenvolupar-se durant la infància.
 Influencia patrons educatius i pautes de socialització: 


autoconfiança, autonomia, reforçadors socials...
 Ser relativament estable.
 Comportar l'avaluació de la competència personal.
 Estar associat a correlats emocionals: orgull / vergonya.


7878


Els criteris d'excel·lència establits poden fer 
referència a tres categories:


I. Relacionats amb la tasca o activitat: aconseguir 
un bon resultat, demostrar una habilitat...


II. Relacionats amb un mateix (autosuperació: 
superar-se a si mateix per mitjà de l'exercici 
òptim d'una activitat).


III. Relacionats amb uns altres o amb l'entorn
(comparació; ser bo en relació al grup de 
referència / guanyar als altres; aconseguir 
l'aprovació social...).







• Metes d'execució (centrades 


en el jo):


• L'estudiant intenta superar les 
assignatures i obtenir 
reconeixement públic com a 
criteris externs per a afermar la 
seua sensació de competència.


• Estudien només el que està 
prescrit per professors.


• Aprenentatge com a experiència 
amenaçadora: avaluació i 


qüestionament de


competència cognitiva.


Diversos models cognitius de la motivació d'assoliment


 Metes d'aprenentatge (domini o 
centrades en la tasca):


 L’atenció de l'estudiant se centra en la 
tasca.


 L’impulsa a desenvolupar noves 
habilitats, a comprendre la tasca. 


 Augmenta les seues competències  
sobre la base d'estàndards interns.


 Enfoquen la tasca com una manera 
d'augmentar les seues competències.


 Autoregulació més gran. 
 Automotivació més gran >comprensió, 


record i gaudi.


P. e.: Dweck (2000), existeixen dos tipus de metes d'assoliment:
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Característiques de les persones 
amb motivació de l'assoliment alta


 Prefereixen tasques de dificultat moderada (ni fàcils ni 
excessivament difícils), en què la probabilitat d'èxit (Pe) és 
d'entre 0,3 i 0,5.


Davant de tasques desafiadores (dificultat moderada), els 
subjectes amb motivació alta de l'assoliment posen a prova 
les seues capacitats i habilitats: es converteixen en tasques 


atractives.


 Rendeixen igual que les persones amb baixa motivació de 
l'assoliment en tasques considerades molt fàcils o difícils, ja 
que aquestes situacions no són motivadores per a ells.
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 El rendiment és més gran en tasques que impliquen desafiament 
personal: proven la capacitat i les habilitats, satisfacció davant l'èxit. 


 Atribueixen l'èxit a l'esforç personal prolongat: persisteixen durant més 
temps en els seus esforços en la tasca proposada fins que 
aconsegueixen el seu objectiu. 


 Estil atribucional: l'èxit es deu a causes internes, a factors disposicionals i 
no ambientals.


 Assumeixen la responsabilitat de les conseqüències de la seua conducta.


 Són emprenedors i cerquen l'èxit en les activitats professionals que es 
proposen.


 Necessiten tenir retroalimentació o informació sobre la seua execució o el 
seu rendiment en una tasca determinada.


 Aporten innovacions per a aconseguir els seus objectius. 


 A voltes poden ser poc justs o honrats...
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Us necessite? 


La motivació d’afiliació
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Els éssers humans som socials, gregaris...
Necessitem tenir contacte regular amb els altres, però no tots amb la 


mateixa intensitat...


El motiu d’afiliació es defineix com (Atkinson, Heyns i Veroff, 1954):


 L’interès per establir, mantenir o restaurar una relació afectiva positiva
amb una o diverses persones... 


 La necessitat de ser acceptat socialment i de tenir seguretat en les 
relacions interpersonals, tant individuals com grupals. 


 La necessitat de pertinença a un grup de referència (companys —de 
treball, de l’escola—, els amics, una societat, corporació, partit polític...).


• La motivació d’afiliació varia al llarg del cicle vital, a més a 
més, els patrons educatius, socials i culturals modulen i 
defineixen aquesta motivació.


• Model comboi o caravana, teoria de la selectivitat emocional, 
teoria de l’equitat.
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Kahn i Antonucci (1980) van proposar el model del comboi o caravana per a 
descriure com canvien aquestes xarxes durant el cicle vital. Segons 


aquests autors, l'individu està immers en una xarxa social que 
l’acompanya al llarg de la vida, com una caravana de camions que es 


desplaça per una autopista, i que obtenen beneficis d'aquesta associació. 
Aquest comboi va canviant d'efectius al llarg del cicle vital. Així, 


l'adolescència i adultesa primerenca és una etapa d'exploració i de 
contactes socials en els quals la caravana és molt nombrosa. A l'inici de la 


dècada dels 30 anys, en la majoria dels casos ja han sigut triats els 
membres de la caravana, i a partir d'aqueix moment s'intensifiquen i es fan 


més fortes algunes relacions mentre que altres menys satisfactòries 
s'abandonen. Així, les nostres xarxes socials van sent cada vegada més 
selectives (teoria de la selectivitat socioemocional) i menys nombroses. A 


més de disminuir els components del comboi, augmenten les relacions 
familiars i disminueixen les extrafamiliars, sobretot a partir del matrimoni i 


del naixement dels fills, per la qual cosa podem dir que canvia la 
composició de la caravana. Açò no vol dir que les amistats deixen de ser 
importants, sinó que augmenten les exigències, de manera que pocs són 


considerats prou importants per a formar part de la xarxa social de 
l'individu. Cal tenir en compte que les exigències professionals i familiars 
faran que homes i dones disposen de menys temps lliure, i per això es 
tornaran més exigents en l'elecció d'aquelles persones amb les quals 


comparteixen el temps d'oci.







La pertinença a un grup (en general): 


* Ofereix suport emocional i genera amistats.


* Crea un sentiment d’acceptació. 


* Constitueix una font de seguretat i suport emocional. 


* Proporciona al subjecte confiança, consell i assistència.


Des de la perspectiva de l’aprenentatge social i els reforços 


La necessitat d’afiliació s'explica per les conseqüències reforçadores derivades 
de la satisfacció que produeix.


Aquests reforços es poden donar de diferents maneres i amb diferents persones al llarg 
de la vida del subjecte. 


Des de la infantesa, hi ha una associació clara que la relació amb els altres (la mare) 
proporciona satisfacció de necessitats. 


Exerceixen una influència decisiva en el nostre comportament i fan que aquest 
discrimine entre quin tipus de relacions d’afiliació mantenir o quins rebutjar (per 
exemple, a quina associació o grup pertànyer).


Quatre tipus de reforços provinents de l’afiliació grupal 


* Les emocions i vivències agradables obtingudes amb companyia.


* L’atenció i la lloança que ens fan sentir competents. 


* Una reducció de les emocions negatives.


* El suport emocional afavorit per la comparació social (per exemple, situacions que 
afecten l’autoestima, estrès, incertesa). 


El que queda clar és que:
—Davant de situacions que ens causen temor, solem buscar altres persones.


Per què? 


—D’una banda, busquem suport, emocional i físic, i, per una altra, resulta 
útil i tranquil·litzador observar com unes altres persones (en la mateixa o 
similar situació) manegen les situacions i l’objecte temut.


Per exemple: grups d’autoajuda.







Característiques de les persones amb motivació d’afiliació alta


* Busquen desenvolupar les relacions interpersonals. 
* S’esforcen a iniciar amistats noves, formar part de grups o associacions. 
* Dediquen més temps a interactuar amb les persones, etc.


* Busquen mantenir les xarxes interpersonals.
* Intenten mantenir o conservar les amistats; es posen més en contacte 
amb els amics (telèfon, carta, Internet, visites, etc.). 


* Eviten el conflicte i el joc competitiu. 


* Es mostren més cooperadors i són més conformistes amb els desitjos 
dels altres. 


* Es preocupen pel que els altres puguen pensar d’ells.


* Troben gratificants i satisfactoris les interaccions o el contacte amb els 
altres. 


* Fan una comunicació no verbal positiva (somriures, riures, contacte 
visual).


II


Les emocions







89


Emoció: gran quantitat de models teòrics i orientacions


Estudi de l'emoció: fragmentari


Cada enfocament s'ocupa d'un aspecte concret del fenomen
emocional objecte del seu interès.


Cada model teòric defineix l'emoció en funció de les variables que 
considera que hi intervenen.


Fernández-Abascal i Palmero (1996)
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Una diferenciació important 
però no sempre fàcil:  


Emocions bàsiques i socials 
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Emocions bàsiques
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L'alegria
La ira


La tristesa
La por


La sorpresa
El fàstic


Principals emocions: Emocions bàsiques
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L'alegria


 Estat plaent, desitjable.
 Sensació de benestar.
 Increment de l'autoestima i l'autoconfiança.
…


Funcions:


 Incrementa la capacitat per a gaudir. 
 Genera actituds positives cap a un mateix i els altres.
 Afavoreix l’establiment de relacions interpersonals.
 Propicia l'empatia, conductes altruistes i d'ajuda.
 Incrementa el vigor i la competència.
 Millora els processos cognitius (aprenentatge, comprensió, 
etc.).
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La ira


 És una de les més intenses.
 Forta sensació d'energia i impulsivitat. 
 Necessitat d'actuar de forma vigorosa, immediata i 
impulsiva per a resoldre de manera activa la situació 
problemàtica.


Funcions:


 La seua expressió inhibeix conductes no desitjades d'uns 
altres i evita situacions de confrontació.
 Prepara per a l’acció si fos necessària.
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Tristesa


 Sensació de desànim, malenconia i pèrdua d'energia.


 Associada a situacions d'indefensió, separació o pèrdua.


 Produeix un descens en l'activació de l'organisme.


Funcions:


 Afavoreix la cohesió amb altres persones i del grup.


 Facilita la valoració d'altres aspectes de la vida als quals 
abans no es prestava atenció.
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La por


 Sensació desagradable d'amenaça i incertesa.


 Produït per un perill present i imminent.


 Necessitat d'evitació de l'estímul que la produeix.


Funcions:


 Prepara la resposta d’afrontament («fugida o lluita»).
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Sorpresa


 Reacció neutra i immediata davant d’una cosa nova o 
estranya.


Funcions:


 Possibilita la reacció emocional i conductual adequada 
davant del succés nou o inesperat.


 Dirigeix els processos cognitius a la situació que s'ha 
presentat.


 Facilita els processos atencionals, les conductes 
exploratòries i l’interès per la situació nova.
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Fàstic


 Necessitat d'evitació o allunyament de l'estímul 
desagradable.
 Si és olorós o gustatiu, poden aparèixer reaccions 
gastrointestinals desagradables.
 Les sensacions fisiològiques són molt patents.
 Molt important el condicionament i l'aprenentatge.


Funcions:


 Generar respostes d’escapament o evitació de situacions 
desagradables o potencialment nocives per a la salut.


Funcions de les emocions
Segons Reeve (1994), l’emoció té tres funcions principals: adaptatives, socials i motivacionals. 


Adaptativa
—F. principal: Preparar l’organisme 
perquè execute eficaçment la 
conducta exigida per les 
condicions ambientals, 
mobilitzant l'energia necessària, i 
dirigint la conducta (acostant o 
allunyant) cap a un objectiu 
determinat.


—Perspectiva adaptativa: especial 
interès en l'estudi de l'expressió de 
les emocions, anàlisi diferencial de 
les emocions bàsiques, estudis 
transculturals d’aquestes i
funcions específiques que 
representen.


Alegria-reproducció
Sorpresa-exploració
Por-protecció
Fàstic-rebuig
Tristesa-reintegració
Ira-autodefensa


Socials


— Facilitar la 
interacció social, 
controlar la conducta dels
altres.
—Permetre la 
comunicació dels 
estats afectius
Per exemple, emocions 
com la felicitat 
afavoreixen els vincles 
socials i les relacions
interpersonals, mentre 
que la ira pot generar 
respostes d’evitació o de
confrontació.
Efecte principal:
“Comunicar el nostre 
estat d'ànim”.


Motivacionals
—Tota conducta
motivada produeix una reacció 
emocional i al mateix temps 
l’emoció facilita l’aparició 
d’unes conductes motivades 
i no unes altres.


Per exemple:
—La còlera: reaccions 
defensives.
—L'alegria: l’atracció 
interpersonal.
—La sorpresa: l’atenció 
davant d’estímuls nous, etc.
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Components de l'emoció
Lang (1968)


Les emocions es 
plasmen en tres 
sistemes: 


(1) neurofisiològic o 
bioquímic (fisiològic)


(2) el motor o conductual 
(expressiu) 


(3) el cognitiu o 
experiencial (subjectiu).
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Sistema fisiològic (I)


Respostes psicofisiològiques


Autonòmiques > activitat elèctrica de la pell, activitat cardiovascular, 
activitat salival... 


Somàtiques > activitat respiratòria, activitat electromiogràfica... 


Endocrines > segregació d'adrenalina, endorfines... 


Centrals > neurotransmissors, activitat electroencefalogràfica...


Perifèriques > el cor batega amb força,
la respiració s'accelera, 
es dilata la pupil·la,
ens suen les mans,
la musculatura es tiba,
es produeix segregació d'adrenalina, 
augmenta la glucosa...
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Sistema fisiològic (II)


Respostes fisiològiques com a manifestacions de les emocions 
(variable dependent) o com a correlats... 


Les respostes fisiològiques són relativament incontrolables.


No sempre el mateix subjecte o altres persones les perceben. 


Mesurament


Tècniques de registre psicofisiològiques (p.e. polígraf)


Tècniques d’autoinforme > analitzar alguns dels canvis 
corporals que pot percebre el subjecte.
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Sistema conductual


Conjunt de conductes externes:


expressions facials
moviments corporals
conducta d'aproximació-evitació
conducta verbal (entonació de la veu, intensitat...)
...


Influït per factors socioculturals i educatius > modulen l'expressió 
emocional. 


Faciliten o inhibeixen la manifestació d'acord amb el context en el qual 
té lloc l'experiència emocional.


L'expressió emocional varia al llarg del desenvolupament 
ontogenètic.


Els adults exerceixen un major control emocional.
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Component cognitivo-experiencial de l'emoció (I)


 conducta encoberta o no observable directament


Dos aspectes fonamentals :


L’experiencial


Vivència afectiva > sentir i experimentar pròpiament l'emoció. 


To hedònic o estat subjectiu > agradables o desagradables, positius 
o negatius...


El cognitiu


Processos valoratius de la situació –apreciació. 


L'etiqueta verbal > expressa l'estat emocional (sempre que siguem 
conscients). 


Pensaments produïts en un determinat estat emocional.
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Component cognitivo-experiencial de l'emoció (II)


La intensitat de l'experiència emocional depèn de:


 la importància de la valoració de la situació que dóna lloc a 
l'emoció


 la proximitat temporal relacionada amb l'inici de l'emoció


 la proximitat psicològica dels esdeveniments


 l'activació fisiològica desencadenada


 la controlabilitat o predictibilitat dels esdeveniments que 
originen l'emoció


 l'estat emocional o afectiu previ del subjecte
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Funció social: Comunicació i interacció social


Paper de les emocions en l'adaptació de l'individu a l'entorn social:


 Constitueixen formes de comunicació  i interacció social.


 Indiquen l'estat i les intencions del subjecte als altres.


 Afecten el comportament o les accions dels altres. 


Principals mitjans de comunicació de l'estat emocional: 


- l'expressió facial 
- els moviments i la postura 
- l'expressió verbal


Ex.: interacció mare-fill. 


Els nadons utilitzen patrons de comunicació emocional (expressions facials, 
vocals i posturals) per a comunicar a la mare les seues necessitats.


Facilita la seua pròpia supervivència.
Els progenitors els han de reconèixer i interpretar.
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Emocions socials 







Qüestions a tractar
 Per què parlem d’emocions bàsiques i 


emocions socials? 


 Quines són les característiques de les 
emocions socials?


 Què sent un anglès quan diu que sent 
embarrassement? I què sent un 
espanyol?


Organització d'emocions secundàries
Hostilitat
Humor
Felicitat
Culpa
Vergonya
Orgull
Gelosia
Enveja
...







Hostilitat


 Ira, hostilitat i agressió (Izard, 
1977):


 Ira (juntament amb menyspreu i fàstic):


 subjau a hostilitat i agressió


 Hostilitat:


 atribució hostil


 desconfiança


 denigració


 Agressió:


 conducta oberta a causar dany en altres 
persones


Ira
afecte


Agressió
conducta


Hostilitat
cognició







Hostilitat
 Antecedents:


 Detecció de condicions aversives. 
 Anticipació o atribució d’hostilitat per part 


d’altres.
 Anticipacions més o menys reals 


d’estímuls amenaçadors. 
 Dolor intens.


Hostilitat
 Processament (Scherer, 2003):


Avaluació afectiva
—Poc sorprenent i bastant predictible.
—Desagradable.


Valoració cognitiva
—Rellevant.
—Obstrueix els plans previstos.
—Relatiu grau d’urgència per a afrontar el cas.


—Intenció o negligència d’una altra persona.
—Conseqüències controlables.
—Capacitat per a adaptar-se a la situació.


—En desacord amb les normes socials i personals. 







Hostilitat


 Funció
 Inhibeix conductes indesitjades 


d’altres persones.
Evita la situació d’enfrontament.
L’hostilitat pot motivar conductes 


agressives i de venjança.


Hostilitat
 Correlats neurobiològics:


 Les persones hostils presenten nivells 
disminuïts de serotonina (> hiperreacitivitat 
cardiovascular).


 Correlats psicofisiològics:
 Elevació de la freqüència cardíaca, pressió 


arterial i força contracció cor (< volum 
sanguini).


 < temperatura perifèrica
 > conductància de la pell
 > to muscular
 > freqüència de respiració







Expressió facial:
No hi ha una expressió específica
similar a l’emoció d’ira:
Celles baixes, contretes i en 
disposició obliqua.
Arpella inferior tibant.
Llavis tibants o en posició de cridar.
Mirada prominent.


Hostilitat


Hostilitat
 Conseqüències:


 Risc de trastorns cardiovasculars (malaltia 
coronària) (Kop, 1999). 


 Generen rebuig (Hardy i Smith, 1988).


 Relacionat amb l’absència de conductes 
saludables.


 Davant d’estressors psicosocials presenten 


> responsivitat psicofisiològica (Guyll i Contrada, 
1998).







L’humor o emoció «hilarant»


 Instigadors
 Presència d’alguna cosa divertida, graciosa, 


còmica, enginyosa: caricatures, acudits...
 Alguna cosa absurda inesperada, però amb 


sentit.
 Pessigolles.
 Jocs, ruptura de tabús, fer alguna cosa que 


estiga prohibida o que siga secreta.
 Claus contextuals: riure contagiós, qui explica 


l’acudit, existència d’una altra persona rient…







L’humor


 Funció
 Provoca una actitud general d’afiliació, 


pertinença, cooperació i comunicació (prosocial).


 Esmorteeix l’estrès i el malestar.


 Beneficiós per a la salut mental (relaxació).


Conseqüències de l’humor
 N. orgànic:


 Redueix producció d’hormones de l’estrès i perill d’infart.
 Facilita la regeneració de l’organisme.
 Relaxa la musculatura.
 Afavoreix la producció d’endorfines. 
 Regula la pressió sanguínia. 
 Activa i afavoreix el sistema immunològic.


 N. psicològic/cognitiu:
 Permet canviar flexiblement de punt de vista. 
 Permet desprendre’s d’antigues creences.
 Activa els processos de decisió.
 Antídot contra la rigidesa. 


 N. relacions socials:
 Afavoreix el desenvolupament de relacions igualitàries i 


constructives. 







L'humor


 Correlats psicofisiològics
 Relaxació < to muscular.


 Alteració del patró de respiració habitual.


 Contracció del diafragma i els músculs abdominals.


 Acceleració de la taxa cardíaca. 


 Fluctuacions en l’activitat electrodèrmica.


L'humor


 Expressió facial
 Elevació de les galtes.


 Comissura labial retreta i elevada.


 Arrugues en la pell sota la parpella inferior.







La felicitat


 Instigadors
 És subjectiu.
 Quan aconseguim una meta 


que ens hem marcat.
 Èxit en el «pla de vida».
 Coherència entre el que tenim i 


el que volem.
 Convergència meta-interès.
 Percepció de competència i 


autoeficàcia.
 Relacions interpersonals 


càlides i segures.
 Disponibilitat de béns i 


recursos.


Enfocament 
hedonista:


consecució
plaer.


Enfocament 
eudaimònic:


desenvolupament
d’activitats
congruents 
amb valors.







La felicitat


 Conseqüències
 > seguretat en un mateix > la 


tolerància a la frustració.
 > disposició per a implicar-se en 


l’activitat.
 > flexibilitat dels processos cognitius.
 > record d’informació de valència 


positiva.
 Afavoreix la interacció social i la 


conducta d’ajuda.


La felicitat


 Correlats neuroanatòmics
 Activació del lòbul prefrontal esquerre 


(Davidson, 1993).


 > dopamina (Yavich i Tiihonen, 2000).


 Correlats psicofisiològics
 > tensió muscular.


 > freqüència respiratòria.


 > freqüència cardíaca, moderada elevació 
de la pressió sanguínia.


 > vasoconstricció perifèrica.


 > conductància de la pell.







La felicitat


Expressió facial
Elevació lleugera pòmuls.
Elevació i retraïment bilateral 


de la comissura labial.
Lleu plegament de la pell sota 


la parpella inferior.


Humor


Felicitat


Quan ens sentim de bon 
humor, sentim una bona 
disposició per a fer alguna 
cosa, segurs de nosaltres 
mateixos, satisfets...


Quan ens sentim feliços,
sentim que anem pel bon 
camí, fent progressos 
raonables cap a 
l’assoliment d’un objectiu, 
ens pot envair un 
sentiment de goig, pau 
interior, gran satisfacció.







Culpa


 S’experimenta com un atac a un aspecte específic del jo.
 Experimenta dolor per un fet concret.
 El desplaer i la confusió són menors que en la vergonya.
 No interromp accions. Facilita dur a terme conductes 


restauradores i canviar de conducta en el futur.
 Si és possible la restitució del dany, es resol la culpa. Si no, 


s’incrementa el desgrat.
 Presència de moviments inquiets, no rubor facial.
 Menys autodestructiva que la vergonya.


Vergonya «terra engoleix-me»


 Avaluació negativa del jo de caràcter global, difícil 
de superar mitjançant accions concretes. 


 Predomina un desig de «desaparèixer» de 
l’escena. 


 Experiència desplaent que provoca reaccions de 
fugida.


 Provoca confusió mental i atordiment, malaptesa, 
interromp l’acció.


 Pot aparèixer rubor facial, encongiment corporal.







 Experiència privada. 


 Sorgeix en transgredir 
normes, o regles 
morals, que afecten 
drets dels altres.


 Es desaprova una 
conducta específica.


 Promou una 
conducta prosocial, 
reparar la falta.


Vergonya


Culpa
 Experiència pública. 
 Sorgeix quan no 


s’aconsegueixen certes 
metes socials.


 El focus de desaprovació 
és un mateix.


 Indueix conductes 
d’evitació.


Stadtarchiv Degendorf, Germany. 


Implicació de la culpa vs vergonya
en l’àmbit interpersonal


 Afavoreix la fugida de la 
situació interpersonal.


 Afavoreixen el malestar 
personal.


 Relacionada amb ira, 
hostilitat o suspicàcia.


 Negativa en el pla 
interpersonal.


 Manté la persona en la 
situació interpersonal.


 Afavoreixen l’empatia, 
restaurar el dany.


 Regulació constructiva de 
la ira.


 Pot provocar culpabilització 
o submissió als altres.


Culpa
Vergonya







Diferències semàntiques entre cultures
Què sent un anglès quan diu que sent vergonya? 
I què sent un espanyol?


 «El lèxic conté una teoria completa de l’ésser humà, 
del seu comportament, els seus motius, les seues 
esperances, fins i tot de la seua pròpia estructura 
mental.»


 Hi ha diferències semàntiques en diverses cultures. 
No hi ha una correspondència entre els termes 
emocionals anglesos i valencians.
 Anglès: shame i embarrassment = vergonya


 Valencià: culpa/vergonya


Orgull


 Sorgeix com a conseqüència de 
l’avaluació positiva d’una acció pròpia: 
afavoreix l’autoestima.


 Experiència fenomenològica de 
satisfacció, que facilita que en 
condicions similars es repetisquen les 
mateixes pautes de conducta que van 
produir orgull.







Hubris 
«Està pagat de si mateix»


 Orgull exagerat. Avaluació positiva global, no 
associat a cap acció concreta. Tret de 
personalitat.


 Solen provocar rebuig en els altres pel seu 
sentiment de superioritat, desdeny i accions 
humiliants.


Gelosia


 Combinació d’unes altres emocions: por, ira i tristesa.
 Amenaça la qualitat de relació que es pretén 


mantenir.
 Tipus de gelosia:


 Romàntics.
 De les relacions d’amistat.
 Sospitosos.
 Consumats.
 Patològics.







Enveja
 El que la defineix:


 Desig o aspiració per alguna cosa que posseeix una 
altra persona.


 Desig que aquell qui posseeix allò que s’anhela, ho perda 
o es veja perjudicat.


 I caracteritza:


 Emoció social.
 Valoració moral pejorativa.


 Processos implicats:


 Comparació social com a criteri d’autoconcepte i 
autoestima.


 Factors implicats en la propensió a l’enveja: freqüència 
d’experiències d’enveja, sentiments d’inferioritat, ressentiments.


Enveja


 Enveja dolenta vs. enveja sana?


 Episodis emocionals de l’enveja:
 Anhel per les possessions dels altres. Frustració.


 Hostilitat cap a l’altra persona.


 Admiració per ella.


 Ressentiment global.


 Sentiments d’inferioritat, distress, tristesa o ansietat.


 Culpabilitat.







Gelosia i enveja
 Gelosia:


 Més intensitat.
 Por per la pèrdua d’alguna cosa que ja es posseeix.
 Implicació de tres agents.
 Por de ser rebutjat.
 Relativament  normals i acceptats socialment.
 La gelosia implica enveja.


 Enveja:
 Anhel per alguna cosa que no es posseeix.
 Dos agents implicats.
 Comparació social de característiques personals 


rellevants per a un mateix i sobre les quals s’està en 
inferioritat.


 Censurada moralment i socialment. 
 Pot ocórrer sense gelosia.
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Emocions i processament de la informació
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Emocions i processament de la informació


El cervell modifica, per a cada estat emocional, la seua manera de 
processar la informació entrant.


Les emocions es caracteritzen per dos grans efectes:


 priorització:  biaixos atencionals, perceptuals i de memòria


 compensació: variacions en el nivell d’activació (arousal) central i 


perifèric
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Biaixos atencionals


Stroop emocional: es prioritza aquella informació associada a 
l’emoció predominant en un instant determinat en l’individu.


Ex.: Experiment: compara la mitjana de temps requerida per a... 


Estudiants: dates a prop dels exàmens.
Tasca: anomenar el color en què estan escrites paraules emocionals 
i neutres.


Tardaven més temps a anomenar el color en què estaven escrites 
paraules relacionades amb l’entorn acadèmic (examen, suspens, 
apunts, suspendre...) que a fer-ho amb paraules neutres (taula, 
cadira, porta...). 


Aquesta demora és més acusada en persones d’alta ansietat.
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Stroop emocional > interferència entre dos processaments 
concurrents: 


1) tasca controlada: anomenar un color > prestar atenció selectiva a 
una propietat simple (color) d’un estímul (paraula) i emetre una 
resposta. 


2) processament automàtic (no voluntari) del significat de la paraula. 


Si evoca una representació mental que resulta rellevant, es 
transfereixen part dels recursos de processament per a aquell estímul.


↑ impacte afectiu la paraula, ↑ capacitat de processament s’hi destina. 


La tasca controlada (anomenar colors) queda interferida de manera 
proporcional a la valència afectiva de les paraules.
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Biaixos perceptuals/interpretatius


Té a veure amb l’assignació de significats a l’entrada sensorial.


Sovint la informació sensorial que rebem és ambigua.


La resposta perceptual és fortament regulada per mecanismes d’alt 
nivell cognitiu anomenats processos de dalt cap avall o top-down. 


El procés perceptual –fonamentalment d’informació ambigua–
suposa comparar-la amb la que tenim disponible a la memòria. 


Cada estat emocional facilita un accés selectiu a la memòria de les 
imatges mentals d’estímuls (anomenats esquemes anticipatoris) o 
fets que van ser codificats i guardats en aquest estat emocional.
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Introducció a les Ciències del Comportament
Grau en Informació i Documentació


Universitat de València


Maurici Chisvert Perales


(Materials docents de suport per a les classes presencials)


Unitat temàtica I. Introducció a la psicologia


Tema 1. Introducció a la psicologia: concepte, àrees i àmbits aplicats d'actuació. 
Psicologia aplicada a les ciències de la informació i documentació.


Unitat temàtica II. Fonaments de cognició humana.


Tema 2. Percepció i atenció
Tema 3. Memòria
Tema 4. Aprenentatge
Tema 5. Pensament, llenguatge i intel∙ligència
Tema 6. Motivació, emoció i comunicació
Tema 7. Aplicació dels processos psicològics a les noves tecnologies i 
l’ergonomia: interacció persona‐ordinador (IPO)


Unitat temàtica III. Psicologia social i cognició social


Tema 8. Introducció a la cognició social
Tema 9. Psicologia social i de les organitzacions 


TEMARI





