
TÍTOL de DIPLOMAT/DA SÈNIOR EN CULTURA, CIÈNCIA I 
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PROGRAMA ASSIGNATURA 

ASSIGNATURA LA MEMÒRIA HUMANA 

TIPUS Optativa 

CURS 4t 

QUADRIMESTRE 1r 

HORARI Dilluns i dimecres de 16:30h a 17:30h 

AULA Veure l’apartat HORARIS de la pàgina web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris.pdf  

PROFESSOR/A RESPONSABLE  Noemí Verdú Surroca 

DEPARTAMENT Pedagogia i Psicologia (PIP) 

ADREÇA ELECTRÒNICA nverdu@ice.udl.cat 

OBJECTIUS − Conèixer com funciona la memòria. 

− Saber els tipus de memòria que existeixen en la 
ment humana. 

− Aprendre com fomentar la memòria i així 
millorar i potenciar-la. 

− Ser conscients de la importància de la memòria 
en la vida i la història de l’ésser humà. 

CONTINGUTS Unitat 1: Què és la memòria? Com es desenvolupa 
i funciona? 

Unitat 2: Els tipus de memòria. 

Unitat 3: Els tipus d’oblits més freqüents i causes 
generals. 

Unitat 4: Com podem millorar la memòria? 
Normes mnemotècniques. 

Unitat 5: Memòria i vellesa. Psicopatologia de la 
memòria. 

METODOLOGIA 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 estu-
diants 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. 

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. 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 
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