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Informació general de l’assignatura 

Denominació LA MEMÒRIA HUMANA 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació NOEMÍ VERDÚ SURROCA 

Departament/s PEDAGOGIA I PSICOLOGIA 

Idioma d’impartició CATALÀ 

Professorat VERDÚ SURROCA, NOEMÍ 

 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Conèixer com funciona la memòria. 
2. Saber els tipus de memòria que existeixen en la ment 

humana. 
3. Aprendre com fomentar la memòria i així millorar i 

potenciar-la. 
4. Ser conscients de la importància de la memòria en la vida i 

la història de l'ésser humà. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

1. Què és la memòria? Com es desenvolupa i funciona? 
2. Els tipus de memòria. 
3. Els tipus d’oblits més freqüents i causes generals. 
4. Com podem millorar la memòria? Normes mnemotècniques. 
5. El paper de la memòria en la nostra vida quotidiana.  

 

Eixos metodològics de l’assignatura 

Es faran activitats individuals i en grup, a l’aula i al campus virtual. 
Es combinarà la part teòrica amb la pràctica i es procurarà en tot 
moment que els estudiants participin en el procés d’aprenentatge de 
forma activa. 

- Treball en grup sobre el tema i exposició a l’aula. 

- Debats. 

- Jocs de rol. 

- Estudi de cas o resolució de problemes. 

 

 

 



Sistema d’avaluació 

Es farà avaluació continuada tenint en compte totes les activitats 
tant individuals com en grup que es faran a l’aula o al campus 
virtual. 
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