
PRINCIPALS ESCOLES 
PSICOLÒGIQUES

Els inicis de la Psicologia i les principals escoles 



Primeres teories científiques

Primer laboratori de psicologia (leipzig 1879)

• Estudi dels continguts mentals 
(reflexos, sensacions, sentiments i 
imatges). 
• Mètode introspectiu i experimentació. 
• Estudi de la psicofisiologia de la 
sensació, les relacions psicofísiques 
entre els estímuls externs i la percepció 
interna i la descripció analítica de la 
consciència sensorial.

WILHELM WUNDT

PSICOLOGÍA ESTRUCTURALISTA



Laboratori experimental de Wundt

PSICOLOGÍA ESTRUCTURALISTA



Primeres teories científiques

WILLIAM JAMES

JOHN DEWEY

PSICOLOGÍA FUNCIONALISTA
• La consciència com a conjunt de 
funcions biològiques que augmenten la 
nostra capacitat d'adaptació al medi
• Estudi del funcionament dels processos 
mentals.  
• Anàlisi de les emocions (sensacions 
produïdes per la percepció d'estímuls 
externs)
• Interès per la observacio objectiva i la 
utilització de grups (obre el camí per al 
desenvolupament de la psicologia 
aplicada)



Primeres teories científiques

•El psiquisme no es pot descompondre en 
elements aïllats perquè la ment funciona com 
a totalitat (Gestalt, forma o configuració) 
complexa i organitzada
•Estudi sobre la percepció no com un conjunt 
de sensacions sinó com un conjunt d’estímuls 
que s'integren gràcies a estructures 
psíquiques del sistema nerviós en què el tot 
està en funció de les parts (Lleis de 
percepció)

M. Wertheimer

PSICOLOGÍA DE LA GESTALT

W.KOHLER, K.KOFFKA, K.LEWIN



Primeres teories científiques

PSICOLOGÍA DE LA GESTALT



Primeres teories científiques

 John B. Watson

F. Skinner

•John B. Watson (1878-1958): la conducta 
com a unitat física d'observació i 
quantificació (mètode experimental). E-R
•Condicionament clàssic: processos 
d'aprenentatge des de l'esquema estímul-
resposta (reflex condicionat)
•Condicionament operant: tècniques de 
modificació del comportament a través de 
reforços gratificants o aversius. Anàlisi de 
models de conducta

CONDUCTISME (Behaviorisme)

A.Bandura, E. l.Thorndike



Primeres teories científiques

CONDUCTISME



Primeres teories científiques

Ivan p. Pavlov

CONDUCTISME: Condicionament clàssic



Condicionament clàssic



Condicionament operant



Condicionament operant

http://www.youtube.com/watch?v=2fbfQjeKHFY
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LA PSICOANÀLISI

 Sigmund Freud (1856-1939), metge 
originari de Viena, és el creador de la 
psicoanàlisi, un dels sistemes 
psicològics que més han arrelat en la 
nostra cultura. El seu interès per la 
neuropatologia el portà a estudiar la 
histèria i la neurosi, i a buscar-ne els 
orígens psicològics. Es va oposar a la 
consideració racional de la ment 
humana pel fet d’admetre la realitat de 
l’inconscient  i per considerar que la 
personalitat estava determinada pels 
instints psicològics. 

SIGMUND FREUD



LA PSICOANÀLISI

 Segons Freud les dades conscients són 
insuficients per explicar el comportament 
humà. La realitat fonamental no és la 
consciència sinó l’inconscient, que pot 
ser conegut a través de les seves 
manifestacions: els lapsus (no recordar 
el nom d’una persona), els actes fallits 
(deixar el mòbil a la nevera, o anar al 
menjador sense saber a què), els 
continguts del somni i les fantasies; tot 
això tenia un significat que la 
psicoanàlisi volia descobrir. 



LA PSICOANÀLISI

 La psicoanàlisi freudiana pot enquadrar-
se en la perspectiva mentalista, ja que 
pretén explicar la personalitat i la 
motivació, tenint en compte la història de 
la ment. Fa servir la introspecció, 
l’associació lliure d’idees o paraules i 
la interpretació dels somnis com a 
mètode terapèutic.   

 En vida del mateix Freud, dos 
col·laboradors seus, l'austríac Alfred 
Adler (1879-1937) i el suís Carl Gustav 
Jung  (1875-1961) encapçalaren les 
primeres escissions del moviment 
psicoanalític. 

CARL G. JUNG

ALFRED ADLER



ACTIVITATS PSICOANÀLISI

 Associació lliure d’idees o paraules:
A. Fes un llistat de paraules segons se't vagin acudint. Tant fa que no tinguin 

cap aparent relació ni significat. Després intenta establir una alguna relació 
entre les paraules que has escrit. Ja sigui pensant en les coses que més 
t'agraden o et desagraden, en les que hagis viscut o t'agradaria viure. 
També és molt important mirar les repeticions.

B. Relaciona les següents paraules i forma frases amb sentit:

 aigua mare blau      estufa ordinador
 fusta                    casa       carretera     infància bellesa   

vacances sexe                     Freud      ocell cinema
 lluna fred joc               gerani records 
 escola teclat vent             amor               calor



ACTIVITATS PSICOANÀLISI

Salvador Dalí i la psicoanàlisi



PSICOLOGIA HUMANISTA

 Recerca de la autorealització a través 
d'una jerarquia de valors (motius, 
desitjos, interessos ...).

 L'home és un ésser autònom 
responsable de les seves decisions 
dels pensaments, sentiments i accions 
humanes que formen un tot integrat.

 Anàlisi del context interpersonal, la 
recerca del sentit de l'existència i els 
valors humans.

ABRAHAM MASLOW

G. ALLPORT, C. ROGERS 



PSICOLOGIA HUMANISTA

ABRAHAM MASLOW

Piràmide de  Maslow



PSICOLOGIA HUMANISTA

ABRAHAM MASLOW

Piràmide de  Maslow

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg


COGNOTIVISME

 Estudi del comportament i dels 
processos i estructures mentals que ho 
fan possible (dinàmiques adaptatives).

 L'home no és un executor passiu de 
conductes sinó un processador actiu de 
la informació.

 Metàfora de l'ordinador (inputs que 
generen outputs) les estructures són el 
maquinari o suport físic i els processos 
són les operacions mentals (percepció, 
pensament ...).

G. Miller, A. Ellis, J. Goodnow i G. Austin, K. Pribram, J. Fodor

JEROME BRUNER



CONSTRUCTIVISME

 Més que un corrent psicològic és un sistema de 
pensament pedagògic i psicològic, que es dedica 
a estudiar com el subjecte construeix la realitat. Els 
temes tractats són la intel·ligència i la personalitat i 
utilitza un mètode de construcció de models a partir 
dels quals l’individu configura la realitat. 

 Jean Piaget  es pot considerar com un dels 
iniciadors del constructivisme a través del seu estudi 
del desenvolupament de les capacitats cognitives 
per part dels infants. El desenvolupament de la 
intel·ligència humana depèn de la pròpia experiència 
i intervé en la construcció de la realitat. El 
coneixement és el producte de la interacció entre les 
activitats mentals dels subjectes i les propietats 
objectives de la realitat.  



Activitat

 Identifica les següents frases amb les diferents escoles 
psicològiques: 

1. La finalitat de l’ésser humà en aquesta vida és assolir 
l’autorealització.

2. La nostra conducta està molt determinada pels instints.

3. Els psicòlegs han de tenir una visió holística de l’ésser humà, l’han 
de considerar globalment. 

4. El control i la predicció de la conducta humana s’han d’estudiar 
mitjançant l’experimentació. 

5. El més important és estudiar la funció dels processos mentals.

6. La nostra ment és com un ordinador.  
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