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ANTECEDENTS  


David Mc Clelland  
Destaca la importància d’aptituds com l’empatia, l’autodisciplina i la iniciativa. 
 
Howard Gardner 
Estableix la diferència entre coeficient intel·lectual i intel·ligència emocional, i proposa un 
model d’intel·ligència múltiple. 
 
Peter Salovey, J. Mayer i Reueven 
Defineixen la IE en funció de la capacitat de monitorejar i regular els sentiments propis i els 
dels altres i d’utilitzar els sentiments per guiar el pensament i l’acció. 
 
Daniel Goleman 
Destaca la importància de les intel·ligències múltiples més en l’àmbit laboral. 







DEFINICIONS D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 


 
• La intel·ligència emocional (IE) és un  concepte nou, que no sorgeix del no-res i que està 


relacionat amb la recerca sobre intel·ligència social (IS) iniciada per Thorndike (1920) i 
continuada per psicòlegs com Wechsler (1939/1958) i definida com la facilitat d’algú per 
tractar amb éssers humans.  


 
Segons Goleman (1995), la intel·ligència emocional és la capacitat de comprendre 


emocions i conduir-les, de tal manera que puguem utilitzar-les per guiar la nostra 
conducta i els nostres processos de pensament, per produir millors resultats. 


 
Inclou les habilitats de: percebre, jutjar i expressar l’emoció amb precisió; 
contactar amb els sentiments o generar-los per facilitar la comprensió d’un mateix 
o d’una altra persona; entendre les emocions i el coneixement que se’n deriva i 
regular-les per promoure el propi creixement emocional i intel·lectual. 


 







MODELS D’INTEL·LIGÈNCIA  
EMOCIONAL 


DEFINICIÓ DE MAYER I 
SALOVEY (1997) 


DEFINICIÓ DE GOLEMAN 
(1995) I BAR-ON (1997) 


• Es correspon amb un model 


d’intel·ligència emocional basat en les 
habilitats. 


 
• Model d’habilitats. 


• Es correspon amb un model 


d’intel·ligència on es combinen 
dimensions de personalitat amb 


habilitats emocionals. 
 


• Model mixt. 







MODEL MIXT (GOLEMAN, 1995) 


 


FACTORS BÀSICS 
 


 


DEFINICIÓ 


 


Autoconsciència 
 


 


Habilitat per adonar-se i prendre 


consciència (self-awareness). 


 


Auto-direcció 


 


Capacitat d’acte-maneig, control i 


autorregulació (self-management). 


 


Consciència social 
 


 


Facultat d’adonar-se dels altres, del seu 


comportament i de l’impacte del nostre 


sobre ells (social-awareness). 


 


Maneig social 
 


 


 


Destresa per influir i manejar les relacions 


amb els altres (relationship management). 







Emociona’t  
  Autoconeixement  Autoregulació 


  Empatia 


  Automotivació 


  Habilitats 
socials 


Intel·ligència emocional 







I.I.: AUTOCONEIXEMENT 


• L’autoconeixement consisteix a conèixer els 
propis estats interns, les preferències, els 
recursos i les intuïcions. Aquest autoconeixement 
comprèn, al seu torn, tres aptituds emocionals:  


• 1. Consciència emocional: Reconeixement de les 
pròpies emocions i dels efectes d’aquestes; 


• 2. Autoavaluació precisa: Coneixement dels 
propis recursos interiors, habilitats i límits; i  


• 3. Confiança en un mateix: Certesa sobre la pròpi 
vàlua i les facultats. 







Autoregulació: manejar els propis estats interns, impulsos i recursos  


   Regulació emocional capacitat de regular els impulsos i les emocions desagradables, de 
tolerar la frustració i de saber esperar les gratificacions. Consisteix a donar la resposta apropiada a 
cada estat emocional, a exercir un control de les pròpies emocions. També es defineix com la 
capacitat innata o adquirida d’aconseguir, davant de qualsevol esdeveniment, pensament o situació, 
mantenir les emocions dins dels límits adaptatius. Consta de 5 aptituds emocionals: Autodomini, 
Escrupolositat, Confiabilitat, Adaptabilitat e Innovació.  


•Estratègies de regulació emocional 
•Internes:  
•Regular el pensament: 
•Reavaluació positiva (reestructuració cognitiva). 


•Confrontació. 
•Distanciament temporal. 
•Acceptar la responsabilitat. 
•Divertir-se (distreure’s), optimisme, tornar a abordar el problema. 
•Regulació física o corporal:  
•Realitzar exercici físic, meditació o relaxació. 
•Externes: 
•Cerca de reforç social (buscar ajuda o escolta). 
•Buscar ajuda professional. 
 
 
 
 







Controlar els impulsos i les emocions 
negatives amb la finalitat de 
disminuir el malestar emocional. 


Provocar deliberadament 
emocions positives per 
potenciar el benestar. 


És necessari per a: 


Tolerar la frustració 


Relacionar-se adequadament amb els altres 


Pensar amb claredat malgrat les pressions 


(concentració) 


Estar obert a idees noves (innovació) 


Retardar la recompensa 


Mantenir un adequat nivell d’equilibri i optimisme 


Afrontar els canvis i nous reptes amb flexibilitat 


(adaptabilitat) 


Complir de manera responsable amb les pròpies 


obligacions (integritat) 


Estratègies d’autoregulació 


emocional: diàleg intern, 


relaxació, reestructuració 


cognitiva, assertivitat, avaluació 


de la intensitat de les 


emocions, etc. 


I.I.: Autocontrol 


Pas 1: Descobrir les creences irracionals 
Pas 2: Debat combatre-les 


Pas 3: Establir la creença racional   







HABILITATS 


SOCIOEMOCIO


NALS 


EMPATIA: Posar-se en el lloc 


de l’altre, comprendre les seues 


emocions. 


HABILITATS DE RELACIÓ 


INTERPERSONAL: 


Expressivitat, escolta activa, 


comunicació afectiva, 


comunicació assertiva, 


cooperació i col·laboració 


social, etc. 


ESTRATÈGIES PER A LA 


RESOLUCIÓ DE 


CONFLICTES: Estratègies 


de negociació i identificació 


d’alternatives creatives 


d’acció. 


ESTABLIR 


RELACIONS 


POSITIVES AMB 


ELS ALTRES 


ESTABLIR BONES 


RELACIONS DE 


GRUP 







I.E: Empatia  


 —Aquesta impressió intuïtiva i ràpida que ens pensem de la vida interior 


d'altres individus (S. Freud). 


   —Capacitat d'apreciar els sentiments i les emocions que està sentint el 
nostre interlocutor en un procés d'interacció o comunicació amb 
ell/ella. (Ortega, 2000). 


    —Identificació mental i afectiva d’una persona amb l’estat d’ànim d’una 
altra. 


 


 És la captació de sentiments, necessitats i interessos. 
Aquesta empatia comprèn, al seu torn, cinc aptituds 
emocionals: 1. Comprendre els altres: Percebre els 
sentiments i les perspectives alienes, i interessar-se 
activament per les seues preocupacions; 
 2. Ajudar els altres a desenvolupar-se: Percebre les 
necessitats de desenvolupament dels altres i fomentar la 
seua capacitat; 
 3. Orientació cap al servei: Preveure, reconèixer i 
satisfer les necessitats del client; 
 4. Aprofitar la diversitat: Conrear les oportunitats a 
través de persones diverses; i  
5. Consciència política: Interpretar els corrents socials i 
les polítiques. 


Actualment es treballa el concepte de 
“més enllà de l’empatia”, no només 
n’hi ha prou a identificar les emocions 
dels altres i comprendre-les, sinó que 
requereix una actitud de saber-se i 
sentir-se com l’altre però sense 
confondre-s’hi. 
Importància d’una escolta activa (C. 
Rogers) i distància relativa. 
 
Només així es pot donar motiu a una 
consciència social basada en el 
compromís, l’afecte i la sensibilitat.  







Bases neurològiques de l’empatia 


Dues xarxes cerebrals implicades: 
—Sistema de neurones espill 
—Són un sistema de cèl·lules nervioses 
situades en algunes zones del cervell i 
s’activen quan un individu n’imita un altre. 
 
 


—La xarxa neuronal social  
—Els components d’aquesta xarxa s’activen 
quan atribuïm un estat d’ànim a una altra 
persona sense que participe cap component 
corporal o espacial per a això, és a dir sense 
necessitat de veure’l a ell o a la seua mímica. 


Evidència de desenvolupament de conductes 
empàtiques des dels primers estadis del 
desenvolupament: 


 10 mesos: Reacció al plor d’uns altres bebès. 


 2 anys i mitjà: Respostes empàtiques 
orientades a l’altre/a. 


- Respostes adequades davant l’expressió facial 
del/de la company/a. 


- Capacitat de “posar-se en el lloc del/de la 
seu/a company/a”. 


Tres dimensions de l’empatia: 
—Referència personal (xarxa neuronal 
social). 
—Referència mundana (neurones espill). 
—Intercanvi propi i aliè. 







Variables importants de l’empatia: la comunicació no verbal 


  Les expressions no verbals solen acompanyar al discurs oral o escrit i enriqueixen (o 
dificulten) l’acte de comunicació i ens ajuden a entendre els senyals de l’altre, 
importància dels indicis i els símbols: 


• INDICIS que emetem els éssers humans amb el nostre cos per comunicar-nos, o 


• SÍMBOLS o representacions de la realitat, creats per al mateix fi. 


 
Funcions:  


1. Repetir 


2. Substituir 


3. Contradir 


4. Complementar 


5. Accentuar 


6. Regular o controlar 


Tipus:  


CINÈSICA (GESTOS, POSATS, POSTURES) 


PROXÈMICA (ÚS DE L’ESPAI, DISTÀNCIA) 


PARALINGÜÍSTICA (MATISOS DE LA VEU) 


SIMBOLICOICÒNICA (IMATGES, ICONES, INDICIS, 


SENYALS, SÍMBOLS) 


—Dos terços de la comunicació es du a terme 
mitjançant senyals no verbals, com mímica, gestualitat, 
melodia del llenguatge i conducta visual. 
—Recerques recents apunten que la durada de la 
mirada transmet més informació sobre les preferències 
i aversions d’una persona que la seua mera direcció. 







Ressalten els aspectes positius per damunt dels negatius. 


Reconeixen els propis sentiments i emocions. 


Expressen adequadament sentiments i emocions. 


Controlen els seus sentiments i les seues emocions. 


Manifiesten empatia. 


Són capaces de prendre decisions adequades. 


Són capaços també de motivar-se, il·lusionar-se, interessar-se en les persones i 


en la realitat que els envolta. 


Mantenen un adequat nivell d’autoestima. 


Saben donar i rebre (no sols elements materials, sinó també valors personals). 


Són capaces de superar dificultats i frustracions. 


¿Quines característiques tenen les persones 
emocionalment intel·ligents? 








EMOCIONS SOCIALS  


TEMA 7. Emocions socials 
1. De les emocions primàries a les secundàries 


2. Emocions socials I : hostilitat, humor i felicitat 


3. Emocions socials II (emocions autoconscients): culpa, vergonya i orgull  


4. Emocions socials III: Gelosia, Enveja i Amor  
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Organització d'emocions secundàries 


Emocions secundàries, 
 socials 


• Es desenvolupen a partir  
 de les primàries. 
• Actituds cognitives. 


Hostilitat, humor, felicitat 


• Emocions autoconscients: 
  hi subjau algun tipus d’avaluació relativa  
al propi jo. 


• Fruit de socialització. 
• Desenvolupament de capacitats  
  cognitives. 


Culpa, vergonya, orgull 











Hostilitat 


 Ira, hostilitat i agressió (Izard, 1977): 


 Ira (juntament amb menyspreu i fàstic): 


subjau a hostilitat i agressió 


 Hostilitat: 


cinisme 


desconfiança 


denigració 


atribució hostil 


 Agressió: 


Conducta oberta a causar dany en uns altres. 


Ira 
afecte 


Agressió 
conducta 


Hostilitat 
cognició 







Antecedents: 
Detecció condicions aversives.  


Anticipació o atribució d’hostilitat per part d’uns altres. 


Anticipacions més o menys reals d’estímuls amenaçadors.  


Dolor intens. 


 Processament (Scherer, 2003): 


 


Avaluació afectiva 


—Poc sorprenent i bastant predictible. 


—Desagradable. 


Valoració cognitiva 


—Rellevant. 


—Obstrueix els plans previstos. 


—Relatiu grau d’urgència per afrontar el cas. 


—Intenció o negligència d’una altra persona. 


—Conseqüències controlables. 


—Capacitat per adaptar-se a la situació. 


—En desacord amb les normes socials i personals.  







Hostilitat 


 Funció 


 Inhibeix conductes indesitjades d’altres persones. 


 Evitar 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 respiració. 







Expressió facial: 
No hi ha una expressió específica 
Similar a l’emoció d’ira: 
Celles baixes, contretes i en disposició obliqua. 
Parpella inferior tibant. 
Llavis tibants o en posat de cridar. 
Mirada prominent. 


Hostilitat 


 Conseqüències: 


 Risc dels trastorns cardiovasculars (malaltia coronària) (Kop, 


1999).  


 Generen rebuig (Hardy i Smith, 1988). 


 Relacionat amb absència 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 està prohibida 


o que siga secreta. 


 Claus contextuals: riure contagiós, qui explica l’acudit, 


existència d’una altra persona rient,… 


 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 musculatura. 


 Afavoreix producció d’endorfines.  


 Regula 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 


 Expressió facial 


 Elevació de les galtes. 


 Comissura labial retreta i elevada. 


 Arrugues en la pell sota la parpella inferior. 


 Correlats psicofisiològics 


 Relaxació < to muscular. 


 Disrupció del patró de respiració habitual. 


 Contracció diafragma i músculs abdominals. 


 Acceleració taxa cardíaca.  


 Fluctuacions en activitat electrodèrmica. 











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. 


 







 Correlats neuroanatòmics 
 Activació del lòbul prefrontal esquerre (Davidson, 1993). 


 > dopamina (Yavich i Tiihonen, 2000). 


 Correlats psicofisiològics 
 > tensió muscular. 


 > freqüència respiratòria. 


 > freqüència cardíaca, moderada elevació pressió 


sanguínia. 


 > vasoconstricció perifèrica. 


 > conductància de la pell. 


Conseqüències 
> seguretat en un mateix > la tolerància a la frustració. 


> disposició per implicar-se en l’activitat. 


> flexibilitat dels processos cognitius (Isen, 1987). 


> record d’informació de valència positiva (Tulving i 
Thompson, 1973). 


Afavoreix la interacció social i la conducta d’ajuda. 


 







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 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. 


 
 
Experiència de Flux de Csikszentmihalyi (1990). La més implicada en el component 
subjectiu. Donen lloc a vivències enriquidores que mereixen la pena per sí mateixa 
mitjançant diverses activitats, creatives, musicals, d´ esport, de jocs, rituals religiosos, 
etc. que condueixen a vivències gratificants, sorgint un benestar subjectiu que quan 
ocorre amb relativa freqüència pot conduir a un estat de felicitat ¡¡ 







Organització d'emocions secundàries 


Emocions secundàries 
AUTOCONSCIENTS 
METAEMOCIONS 


Hostilitat, humor, felicitat 


• Emocions autoconscients. 
• Fruit de socialització. 
• Desenvolupament de 
  capacitats cognitives. 


Culpa, vergonya, orgull 







Característiques de les emocions autoconscients 


Avaluació relativa al propi jo, + o -. 


Es compara el jo amb un criteri. Diferències culturals. 


Importància en el control i direcció de la conducta. 


Són emocions socials, morals. 


Requereixen el desenvolupament previ de certes habilitats.  







Representació de la seqüència temporal de desenvolupament de 


les emocions primàries i secundàries en els tres primers anys de 


vida (Lewis, 2000) 


 


Emocions primàries: 
sorpresa, fàstic, por, 
 alegria, tristesa i ira 


 
 


Consciència identitat personal 


Adquisició i retenció de normes i regles 


Temps 


6 mesos 


2 ½ anys 


3 anys 


azoramiento 
 enveja, empatia 


Culpa, 
vergonya 


orgull 







Trets específics de les diferents emocions 


autoconscients (Lewis, 2000) 


Avaluació en relació amb 


estàndards, regles i metes 


Èxit Fracàs 


HUBRIS VERGONYA Global  Atribució 


interna 
ORGULL CULPA Específica 







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 els catalans. 


 Inglés: shame i embarrassment = vergonya 


 Català: culpa/vergonya 







Culpa 


 S’experimenta com un atac a un aspecte específic del jo. 


 Experimenta dolor per un fet concret. 


 El displaer 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 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 displaent que provoca reaccions de fugida. 


 Provoca confusió mental i atordiment, malaptesa, interromp l’acció. 


 Pot aparèixer rubor facial, encongiment corporal. 


 







El debat obert entorn de la 


diferenciació (Tangney, 1999). 


 


 Experiència privada.  


 Sorgeix en transgredir normes, 


o regles morals, que atenen a 


drets dels altres. 


 Es desaprova una conducta 


específica. 


 Promou conducta prosocial, 


reparar la falta. 


Vergonya 


Culpa 


 Experiència pública.  


 Sorgeix en no aconseguir 
certes metes socials. 


 El focus de desaprovació és un 
mateix. 


 Indueix conductes d’evitació. 


Stadtarchiv Degendorf, Germany.  


Els trés riches heures du Duc de Berry 







Consideracions sobre la culpa 


culpa 


+ - 


Culpa empàtica: 
 
• sent empatia, dolor per l’altre   
• es percep agent causal 
 
 Reparació acció 
 Restabliment relació 
 
Si no va unida a vergonya, 
 no efectes negatius per a 
 salut mental 


 
Culpa freudiana 
 ansietat davant la transgressió  
 naturalesa inhibitòria  
 associada a càstig  
 
 inclou: ansietat, ràbia,  
enuig amb un mateix 
 
 mecanismes de defensa 
 símptomes desadaptatius 
 submissió 
 







Consideracions al voltant de la vergonya 


Afavoreix anàlisi del jo 
Funció autoreguladora 
 
 
Evitar transgressions 
Evitar R inadequades 


+ vergonya 


Fugir del problema  
Ira i hostilitat  
 
No restableix relació 
Relacionat amb desajustament 
 


- 







Orgull 


 Sorgeix com a conseqüència d’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. 







“El enamorado celoso soporta mejor la 
enfermedad de su amante que su libertad” 
       Stendhal 


Gelosia, Enveja i Amor 







Gelosia 


 Combinació d’unes altres emocions: por, ira i 
tristesa. 


 Amenaça de la qualitat de relació que es pretén 
mantenir. 


 Tipus de gelosia: 


 Romàntics. 


 De les relacions d’amistat. 


 Sospitosos. 


 Consumats. 


 Patològics. 







Dimensions de la gelosia 
 Dimensió cognitiva 


 Amenaça de pèrdua: 
Qualitat d’una relació significativa. 


Autoconcepte, self. 


 Inseguretat ansiosa per aquesta amenaça 
(experiència d’“estrès”). 


 Atribució de causalitat d’aquesta. 


 Manifestacions conductuals variades: 
 Condicions socioculturals. 


 Emoció dominant. 


 Habilitats d’afrontament, personalitat, etc. 


 Sexe. 


 
Manifestacions conductuals en homes: 


Accions actives, de confrontació. 


Conductes variades, manifestes i explícites. 


Accions destinades a impedir al rival l’establiment de la 
relació. 


Comportaments de submissió o degradació. 


Expressió d’amenaces. 


Violència manifesta 







Funcionalitat de la gelosia 


 Hipòtesis sociobiològiques. 


 Restabliment de relació deteriorada. 


 Estratègies d’afrontament: 


 Directes (atribució de causalitat externa, baixa intensitat, 
locus intern de restabliment de relació). 


 Indirectes (baixa autoestima, pèrdua irremeiable). 


 Variables implicades: 


 Grau de compromís adquirit. 


 Incertesa. 


 Emocionalitat (intensitat de l’afecte). 


 







Enveja 
 El que la defineix: 


 Desig o aspiració per alguna cosa que posseeix una 
altra persona. 


 Desig que qui posseeix el 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 propensió a 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. 







Emoció secundària que sorgeix d’una valoració 
positiva cognitiva sobre l’altra persona. 


Afecte 
* Atracció 
* Adoració 
* Sentimentalisme 
* Cura 


Excitació 
* Desig 
* Passió 
* Enamorament 
* Obssessió 


Amor 








-Qüestions a tractar:  


-¿Què ens aporta la psicologia de la motivació i emoció a la nostra 


comprensió de l'ésser humà? 


- Aproximació a una definició consensuada de la  motivació  


- ¿Quines són les principals variables i teories implicades en l’estudi 


científic de la motivació?  


 


T. 1 Introducció als processos motivacionals 


Psicologia de la Motivació i Emoció 
Grau Psicologia: Universitat de València 


 
Mª José Monteagudo Soto 


Materials docents de suport a l’alumne  


Referéncies Bibliogràfiques: 


Fernández-Abascal, I. y cols  (2003) Motivació. Editorial: 


Madrid: Centre d'Estudis Ramón Areces 


Villamarin, L (2005) La motivació. Editorial UOC  
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1.1Definició de motivació 


 Un concepte aparentment senzill, però difícil de consensuar una definició... 


Kleininnga i Kleininnga (1981) seleccionen 102 definicions de motivació de diferents procedències i 


proposen una classificació en deu categories:  


 definicions fenomenológicas, fisiològiques, energètiques, direccionals, funcionals, vectorials, 


restrictives temporals, restrictives de procés, d'espectre ampli, etc 1 


 


Les definicions globalitzadores o d'espectre ampli són probablement les mes completes Morgan, 


King i Robinson (1979):  


"La motivació inclou tres aspectes:  


1) un estat impulsor dins de l'organisme que s'activa per necessitats corporals, estímuls ambientals o 


esdeveniments mentals (cognicions) com a pensaments o records;  


2) la conducta activada i dirigida per aquest estat; i  


3) la meta cap a la qual es dirigeix aquesta conducta".  


P.i cta de gana, d'estudi, d'ajuda… 


 


Una proposta final, 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 seva execució fins que s'aconsegueixen –o no- les metes 


que un s'ha proposat. 


 


I per tant (2)... 


 


 La psicologia de la motivació es pot concebre com l'estudi de les relacions entre les variables 


esmentades (determinants motivacionals) i certes característiques de la conducta: l'elecció, l'inici, 


l'esforç i la persistència 
 


- Aproximació a una definició consensuada de  la motivació  
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Models explicatius i categories d’anàlisis de la motivació 


Determinants  
conductuals 


Determinants 
cognitius 


Conducta motivada 


Determinants 
personalitat 


Determinants  
biològics 
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PERSPECTIVA BIOLÒGICA  


• Localitzar mecanismes i estructures neurobiològiques que 


controlen l’activació en l’organisme i que regulen la conducta 


motivada.  


• Localitzar les bases neurobiològiques i el funcionament cerebral 


implicats en la motivació per aproximar-se a un objecte i en la 


motivació per allunyar-se d’un objecte concret.  


• Anàlisi de l’estat de necessitat biològica generat en l’organisme i amb 


la reducció d’aquesta disfunció.  


• Determinar les estructures genètiques de la conducta motivada. 


Variables biològiques 


• Instint 


• Homeòstasi  


• Impuls  


• Activació 







01/28/11 


Instints principals: desencadenants innats, emocions, tendències d’acció i funció biològica segons  
McDougall (1908) 


instint Desencadenant 


innat 


Emoció Impuls d’acció Funció 


biològica 


fugida Soroll fort 


inesperat,  


abisme… 


por Córrer, 


Separar-se de 


la situació 


Evitar ser 


ferit o la 


mort 


rebuig Olor podrida, mal 


sabor, contacte amb 


substàncies viscoses 


fàstic Escopir, 


vomitar 


Amenaça a 


la vida i 


a la salut 


lluita Frustració en la 


realització d’una 


conducta 


ira Destruir barreres, 


Superar dificultats 


Aconseguir 


metes 


dominà


ncia 


Individus que es 


consideren inferiors o 


subordinats 


superiorita


t 


Mostrar dominància, 


dirigir, 


 


Posició 


dominància 


en el grup 


instint 


patern 


Dolor, por o 


pena dels xiquets 
afecte Cuidar, alimentar 


protegir 


Assegurar 


descendència 


Uns altres instints: curiositat, submissió, 


recerca d’aliment, sexual, afiliació, recerca 


d’ajuda, tranquil·litat, emigració, 


pertinença, necessitat de riure, necessitat 


de produir,… 


Crítiques:  


—Discussió sobre universalitat instints 


—Des de la Psicologia de l’aprenentatge, falta 
considerar els efectes de l’ambient sobre la 
conducta. 
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L’homeòstasi: característiques 


Homeòstasi: Propietat dels éssers vius per mantenir les constants 


biològiques dins d’uns límits, malgrat les alteracions que 


puguen exercir agents externs o interns. 


 La conducta motivada es desencadena per un desequilibri intern 


que resulta desagradable. Aquesta conducta sorgeix per posar fi 


a l’estat de desequilibri. 


 Els organismes poden no solament reaccionar i mantenir les 


funcions en un nivell constant, també anticipen. 


 L’al·lòstasi: procés de regulació dinàmic. Els organismes 


anticipen demandes i s’ajusten activament al context. 







IMPULS  ESTÍMUL 
(incentiu) 


“Tant els estímuls com els impulsos responen 


 a les necessitats dels individus.” 


Impuls:  Mecanisme que indueix o activa a executar les conductes apropiades per a  la 
reducció de la necessitat.  


La relació positiva entre impuls i acció està mediatitzada per unes altres variables: tendència 
d’acció o hàbits, incentius. 


 


 
  


• Crítiques a les teories de l’homeòstasi i de l’impuls 
L’homeòstasi resulta irrellevant per a alguns motius humans. Exemple: set de coneixement. 
Pot haver-hi motivació, encara que no hi haja un impuls d’activació. Exemple: No sempre mengem per gana.  
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Activació o arousal   
 —Constructe motivacional de caràcter més estrictament fisiològic. 


 —És resultat de factors fisiològics, cognitius o conductuals i és el procés que mobilitza 
els recursos perquè es produïsca la conducta desitjada. 


 —Equival a la intensitat de l’activitat bioelèctrica global del sistema nerviós, podem 
distingir-ne dos tipus: central i perifèrica o autònoma. 


 


 Considerada de múltiples maneres: font d’estimulació, estat o tret, resposta a 
l’estimulació, variació endògena, intensitat de l’acció. 


 Ús en contextos psicològics amplis: diferències individuals, psicopatologia, 
ritmes biològics, estrès, conducta social i organitzacional, motivació i emoció. 


 Mesures múltiples: psicofisiològiques, bioquímiques, conductuals i 
autoinforme. 


 







L'activació central: SNC: Grau de alerta de la C. Cerebral, intensitat mesurat per EEG 
L'activació perifèrica/autonòmica: SNA Grau d'activitat del sistema nerviós autònom (regulador 
de les constants vitals), sobretot en la seva branca simpàtica, Mesurat forma indirecta 
Mecanisme Responsable de mantenir l'activació: La formació reticular 
En les investigacions de psicología de la motivación s'estudia la activació com a variable 
independent, p.e la relació entre diferents intensitats d'activació ‐induïdes experimentalment 
de vegades mitjançant la ingesta de substàncies com la cafeïna‐, i el rendiment. 


L'activació, per se, també és un factor motivacional 
Els nivells ‘moderats' d'activació coincideixen amb estats agradables. 
Nivells baixos es relacionen amb avorriment, inacció, malestar emocional i deterioració cognitiva 
(p.i. estudis sobre efectes de la deprivació sensorial) 
Nivells excessius solen produir estrès, tensió i malestar. 
Mantenir un nivell d'equilibri per a cada persona i/o evitar nivells extrems pot ser un element 
que motiva conductes per aconseguir aquest objectiu.. 
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Models explicatius i categories d’anàlisi de la motivació 


Determinants  
conductuals 


Determinants 
cognitius 


Conducta motivada 


Determinants 
personalitat 


Determinants  
biològics 
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PERSPECTIVA CONDUCTUAL  


• Aquelles conductes associades a la sensació de plaer (hedonisme) tenen més 


probabilitat d’ocurrència.  


• La conducta que permet la reducció de l’estat de necessitat és la que és 


reforçada i té més probabilitat d’aparèixer en condicions similars. La conducta 


apresa no es manifesta mentre no hi haja un incentiu adequat.  


• La conducta motivada és considerada com una reacció a les condicions de 


l’ambient.  


• Les variables ambientals exerceixen un paper determinant com a instigadors o 


incentius de la conducta.   


• Els motius s’adquireixen. No són universals. 


  
—Teoria de la motivació de Hull. 


—Incentiu. 







01/28/11 


Impuls Hàbit = X 


Aporta vigor o intensitat 


La reducció de l’impuls  


és l’element crític perquè 


es puga produir 


l’aprenentatge  


Dirigeix la conducta 


cap a metes específiques 


que redueixen l’impuls 


L’IMPULS i L’INCENTIU teoria motivacional de Hull 


sEr = sHr x D x K 


sEr – la força de la conducta cap a un estímul específic.  
sHr – la força de l’hàbit  
D – impuls 
K – valor d’incentiu  
 


X Incentiu 


Característiques 


d’objecte-meta 


(qualitat i quantitat) 



http://images.google.de/imgres?imgurl=www.redeemer.on.ca/~psychist/behavioral_psych/Biographies/Hull.jpg&imgrefurl=http://www.redeemer.on.ca/~psychist/behavioral_psych/Biographies/Biographies.htm&h=292&w=200&prev=/images?q=Clark+Hull&svnum=10&hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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La concepció central de Hull 


Aspectes més importants del concepte d’impuls de Hull: 
Les condicions antecedents de l’impuls són les necessitats biològiques, per 


exemple, la privació de menjar. 
 
L’impuls dóna energia o activa la conducta, però no la dirigeix.  
 
L’efecte energitzant de l’impuls es manifesta a nivells diferents: en 


l’execució de les conductes instrumentals, en l’execució de les 
conductes consumatives i en l’increment de l’activitat general. 


 
La reducció d’aquest impuls representa el reforç suficient perquè es 


produïsca l’aprenentatge. 
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Consisteixen en objectes o esdeveniments, en general externs al subjecte i que activen o 
inhibeixen l’execució d’aquesta conducta 


 


En la majoria dels casos, 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.  Per exemple: el salari per la realització d’un treball, els aplaudiments 
per una bona actuació artística o la bona nota en un examen ocorren després de la 


realització de la conducta corresponent. 


Incentius 


La força de la tendència d’acció estarà determinada per: 


 


•Els hàbits apresos. Quantitat de vegades que ha estat 
reforçada una conducta. 


 


•L’impuls. Necessitats amb una base biològica. 


 


•La motivació és més gran com més gran és l’INCENTIU 
i/o com millor s’ajusta a les necessitats del subjecte. 
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                        Classificació dels incentius (atenent a diferents criteris) 
• Caràcter innat o après 
• Naturalesa o característiques intrínseques 
-Incentius lligats a les necessitats fisiològiques corporals. . 
-Incentius sensorials. Estimulacions extereoceptivas, (de caràcter olfactori, visual i auditiu, 
tàctil o gustatiu) que poden actuar com a motivadors de la conducta. . 
-Incentius d'activitat: Conductes l'execució de les quals pot funcionar com un incentiu per a la 
realització d'altres conductes. 
-Incentius socials. Aprovació o desaprovació social expressada per les persones de l'entorn 
mitjançant paraules o gestos. 
-Incentius monetaris. 
-Incentius d'estatus i de poder 
• Paper inhibidor o activador de la conducta (Positius o Negatius) 
• Relació amb el subjecte actuant (Directes o Vicaris) 
Els criteris de classificació dels incentius que veurem no són dimensions excloents entre si, sinó 
combinables.  


Incentius 
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Models explicatius i categories d’anàlisis de la motivació 


Determinants  
conductuals 


Determinants 
cognitius 


Conducta motivada 


Determinants 
personalitat 


Determinants  
biològics 
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Variables motivacionals cognitives 
Grups de variables motivacionals de caràcter cognitiu: 


 


 * Les expectatives 


 * Les atribucions causals 


 * Les intencions de meta 


      * La congruència i consistència 


   En general són:  


Determinants acció, processos mentals o pensaments d’ordre superior, 
interpretacions que fa la persona de la realitat. 


 


• —Gran part dels models cognitius assumeixen i reprodueixen l’esquema 
general característic de la concepció homeostàtica.  


 


• —Motivacions que esdevenen activitats específicament humanes:  conscients, 
volitives, voluntàries i propositives.  







Antecedents històrics  


Tolman (1935)  


Mapa cognitiu: constituït per unitats de coneixement denominades “expectatives”.  


Expectatives: unitats d’informació sobre la relació entre estímuls, conducta i l’objecte meta (“coneixement 


sobre què és el que condueix a què”). 


 


Lewin (1938)  TEMA CONFLICTES 


Teoria del camp psicològic. La persona es desplaça en un camp psicològic constituït per objectes meta 


i per forces d’atracció i evitació de diferent intensitat. El sentit (atracció o evitació) de les forces del 


camp psicològic és determinat precisament per la valència (positiva o negativa) dels objectes meta. 


 


La valència consisteix en el valor que un objecte meta concret té per a una persona concreta en un 


moment concret i depèn de la capacitat de l’esmentat objecte meta per satisfer les necessitats 


fisiològiques i psicològiques de l’individu.  


 
Bandura (1977)  


Expectatives de resultats  


Expectatives d’eficàcia 


La idea compartida per totes aquestes teories és que la 


motivació per fer una conducta (M) és el producte de 


l’expectativa que la conducta produiria determinades 


conseqüències (I) i del valor atorgat a aquestes 


conseqüències (V).  


LES EXPECTATIVES: ANTECEDENTS 
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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 
exitosament un determinat 
comportament requerit per 
obtenir uns determinats 
resultats. 


Expectatives d’autoeficàcia,  
*Autoeficàcia percebuda, *autoeficàcia,…  


Expectatives d’acció-resultats. Expectatives 
de conducta-resultats. 


Resultats: 
diferents tipus de 
conseqüències —
positives o 
negatives— 
d’una conducta. 


Unes altres 
dimensions 
importants: 


La valència: importància o valor dels resultats 


La probabilitat 


La naturalesa de les conseqüències 


Concepte i classificació de les expectatives 
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Bandura distingeix quatre fonts d’informació:  


1. Els èxits d’execució,  


2. L’experiència vicaria,  


3. La persuasió verbal  


4. Els estats fisiològics 


Com valorem les persones la nostra autoeficàcia i les expectatives de resultat? 


Èxits d’execució 
(experiència directa)  


Experiència vicària 


Persuasió verbal 


Estats fisiològics i 
estats d’ànim 


Autoeficàcia: Experiències anteriors. Els èxits enforteixen l’autoeficàcia, mentre que els 


fracassos l’afebleixen. 


Expectatives de resulta:t Les conseqüències anticipades actuals depenen en gran 


mesura de les conseqüències obtingudes en el passat. 


Autoeficàcia: El fet de veure com uns  


altres fan amb èxit determinades tasques pot enfortir l’autoeficàcia dels observadors, 


“Expectatives de resultat: Podem formar-nos expectatives sobre les conseqüències de 


la conducta observant el que els ocorre als altres. 


Autoeficàcia: Mitjançant el llenguatge oral i escrit es pot transmetre informació sobre 


les capacitats,  


Autoeficàcia: Importància dels indicadors fisiològics, relacionats amb l’activació 


autonòmica, la fatiga, la debilitat/fortalesa física i el dolor.  


 


Els estats d’ànim influeixen sobre l’autoeficàcia i les expectatives de resultats. 
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Importància relativa de les quatre fonts, segons la teoria de Bandura: 


Èxits d’execució 


Experiència vicaria 


Persuasió verbal 


Estats fisiològics i estats d’ànim 


Actualment, la posició més acceptada és que els efectes 
motivacionals i emocionals de l’autoeficàcia i les 
expectatives de resultats es poden predir millor 
considerant la interacció entre les dues variables. 
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ATRIBUCIONS I MOTIVACIÓ.  


Teoria atribucional de Weiner (1978). Llegiu material UOC pdf  


habilitat innata dificultat tasca 


esforç sort 


Extern Intern 


Estable 


(constant)  


Inestable 


(variable)  


Weiner, B. (1986): An Attributional Theory of Motivation and Emotion. Nova York: Springer-Verlag. 


“Explicacions donades per les persones sobre factors personals i/o 
situacionals, externs o interns que els ajuden a explicar els seus èxits i 
els seus fracassos, especialment en situacions típiques d’èxit.” 







Expectatives vs Metes 
 


Expectatives: Més properes a les creences sobre el que creiem que podem fer 
i el que ens pot repercutir l’execució d’una determinada conducta. 
 
• Metes: Són proposicions cognitives anticipatòries més detallades sobre el 


que volem aconseguir amb una conducta o les conseqüències que esperem 
que ens reporte.  


• Nivell de rendiment o el tipus de conseqüències que una persona es 
proposa aconseguir en la 


• realització d'una determinada conducta. 
• D'aquesta definició, es deriva el següent: 
• a) Les metes, d'una manera semblant a les expectatives, formen part del 


pensament prospectivo o 
• anticipatori: són representacions mentals (anticipacions) d'estats futurs. 
• b) A diferència de les expectatives, les metes inclouen un component 


volitiu: són futurs èxits 
• anticipats i desitjats. 
• c) Les metes es poden referir a la conducta (un determinat nivell de 


rendiment) o als resultats 
• (determinades conseqüències). 
• Característiques importants de les metes:  
• Especificitat, Asequibilitat, Proximitat en el temps, Feedback 
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Expectatives, atribucions i metes: prelació temporal i influència recíproca 


Les tres variables cognitives (expectatives, atribucions i metes) actuen a diferent nivell quant 
a la determinació de la motivació per fer una tasca.  
 
Les atribucions causals: intervenen en la formació d’expectatives a partir dels èxits passats. 
Les expectatives, al costat de la valència dels resultats, influeixen en les intencions de meta 
que un es proposa i les metes regulen l’esforç i la persistència (motivació) en la tasca.  
Les atribucions actuen com a determinants llunyans de la motivació; les expectatives, com a 
determinants intermedis, i les intencions de meta, com a determinants propers. 







Altres models que destaquen les expectatives 
MODELS EXPECTATIVA X VALOR (ROTTER I ATKINSON) 
Motivació = Expectativa x Valor 
Models expectativa x valor: elements que intervenen en el motiu d’assoliment 
(Atkinson i Birch, 1978) 
Motiu d’exit=Em-Mef 


CONGRUÈNCIA I CONSISTÈNCIA 


Homeòstasi cognitiva: 
• El sistema cognitiu es troba en un procés 
constant d'integració d'informació nova. 
•Tendim a l'harmonia i congruència. 
• Informació incongruent genera la necessitat 
d'organització. 
• Les persones intenten minimitzar o reduir les 
discrepàncies internes. 
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Models explicatius i categories d’anàlisi de la motivació 


Determinants  
conductuals 


Determinants 
cognitius 


Conducta motivada 


D
et


er
m
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ts
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Ressalten el paper de les tendències personals o internes 
d'acció. 
• variables personals (mental o emocional) en l'explicació de la 
conducta motivada. 
• variables personals amb estabilitat temporal i consistència 
trans-situacional. 
• Destacan el valor de la motivació intrinseca i els diferents 
tipus de motius. 
• Els motius resulten disposicions apreses, 
relativament estables que determinen la conducta i 
caracteritzen la conducta de l'individu. 
• Resulten en predisposicions de la persona a percebre determinats objectes, a 
experimentar determinada activació emocional davant aquests objectes i a 
actuar de determinada forma (exemple: motiu poder, exit,…). 


APORTACIONS DES DE LA PERSPECTIVA DE LA PERSONALITAT 







-Maslow: Piramide motivacional 
-Freud: Importancia de les pulsions 
-Murray(1938): 


 Diferències individuals en la disposició motivacional. 
 Disposicions motivacionals: 
 es refereixen a necessitats psicològiques bàsiques. 
 es troben en estat latent 
 són activats pels estímuls apropiats. 
 no conscient. 
 Desenvolupa el TAT (Test de Apercepción Temàtica). Prova proyectiva. 


-McClelland va proposar l'existència de dos sistemes motivacionals: 
– motius implícits (inconscients) 
– motius explícits (conscients) 
• Es desenvolupen al llarg de la ontogénesis i es posen de manifest en la seva relació 
amb el context. 
Tipus principals: 
- Motiu d‘exit, d‘assoliment... 
- Motiu de poder 
- Motiu d‘afiliació 
- Motiu d‘intimitat: amor... 


Aportacions des de la psicologia de la personalitat 
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 2.1. Dels conflictes motivacionals, la 


frustració i l’autorealització 
—Conflictes motivacionals  


—Frustració  


—Conseqüències comportamentals i emocionals de la 


frustració 


—Autorealització 
 


Referéncies Bibliogràfiques 
Villamarin, L (2005) La motivació. Editorial UOC  


Psicologia de la Motivació i Emoció 
Grau Psicologia: Universitat de València 


 
Mª José Monteagudo Soto 


Materials docents de suport a l’alumne  







 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, la fatiga, l’absència 


temporal de resposta o el bloqueig. 


 


Donades les conseqüències negatives del conflicte, en 


algunes ocasions s’evita i no s’intenta resoldre.  







Lewin (1935). Presenta un model d’anàlisi del conflicte en termes de valències i forces contradictòries, 
basant-se en la seua teoria de camp. 


 


L’anàlisi del conflicte dut a terme per Lewin es fonamenta en la proximitat de l’individu respecte a les 
valències de cada una de les alternatives, així com del sentit de la càrrega d’aquestes valències 
(positiva en aproximació, negativa en evitació). 


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 produeix un desequilibri entre les forces, la qual cosa fa que l’individu es desplace en la 
direcció de la força més gran (per exemple, dos postres que ens agraden). 


 


b)  Aproximació-evitació. Un mateix objecte meta exerceix atracció —valència positiva— i evitació o rebuig 
—valència negativa— . Produeix moviments constants d’aproximació i allunyament. És el conflicte amb 
més fluctuacions i vacil·lacions (per exemple, viatge amb avió-lloc desitjat). 


 


c) Evitació-evitació. Escollir entre dos objectes amb valència negativa. Dos objectes igualment aversius. 
Quan es pren la decisió d’un objecte en aproximar-se a la meta, augmenta el seu poder repulsiu i es 
torna a una situació d’indecisió. Pot provocar bloqueig conductual i augment de tensió emocional. 
Situació d’equilibri estable (per exemple, anar al dentista o mal de dents).  


d) Doble conflicte d’atracció evitació: Escollir entre dues alternatives amb elements + i - , més freqüent 
(decisions del dia a dia) Hovlan i Sears (1935).  


 


 







Miller, basant-se en el model de Lewin, afegeix algunes característiques rellevants 


com són: la distinció entre equilibri estable i inestable i el concepte de gradient de 


reforçament. 


Equilibri inestable: Una vegada que l’individu s’ha decidit per una alternativa 


augmenta la força d’aquesta elecció fins aconseguir la meta escollida (A_A). 


Equilibri estable: Una vegada que l’individu es dirigeix cap a un dels objectius, 


disminueix la força de l’alternativa escollida i retrocedeix a la primera etapa 


d’indecisió (E_E). 


Supòsits del gradient de reforçament. 


a) Gradients d’acostament: la tendència d’aproximació a una meta augmenta amb la proximitat 


del subjecte a aquesta (per exemple, triar entre dos menjars que ens agraden). 


b) Gradients d’evitació: la tendència d’evitació a una meta es més forta com més prop està el 


subjecte d’aquesta (per exemple, conflicte d’evitació “traure sang”). 


c) El gradient d’evitació té un pendent més pronunciat “més repulsió com més a prop de la meta 


repulsiva, mentre que els efectes d’atracció s’observen des de més allunyats de la meta 


atractiva. 







Arkoff (1957).  


 


Estudis amb estudiants universitaris. 


 


Va crear conflictes aparellant sistemàticament, 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 d’escollir la resposta i classificar, segons la dificultat, les 
quaranta-dues respostes 


 


ACTIVITAT D’AULA 
EXPERIMENT ARKOFF 







• Frustració  
• “aquell comportament motivat que està bloquejat per algun obstacle”. La persona no pot 


aconseguir el seu objectiu desitjat i això genera un estat emocional negatiu, que va des de la 


confusió, la tensió o inquietud, fins a l’enuigi fins i tot l’agressió i, en última instància, la 


desorganització de la conducta (Pinillos, 1991) . 


—Bloqueig de la persona  


—Físic: Impedir físicament 


la realització de la conducta 


que condueix a l’objectiu 


(per exemple, quedar-nos 


atrapats en un embús de 


trànsit). 


 


—De tipus social o moral: 


Les normes socials o l’ètica 


impedeixen fer alguna cosa 


perquè està prohibit (per 


exemple, fumar en els 


espais públics tancats). 


 


Factors que generen frustració: 


—Les deficiències 


—En aquest cas la 


frustració es produeix 


per no tenir alguna 


cosa que un creu que 


hauria de tenir i que 


uns altres tenen (per 


exemple, nivells 


d’aspiració alts però 


falta de competències). 


—Per exemple, motivació 


per aconseguir una beca 


d’estudisqueescreu


merèixer però no obtenir la 


nota necessària. 


 


Els conflictes motivacionals 


La persona es troba immersa 


entre diferents motius 


incompatibles entre si i és 


forçada a triar entre un d’ells (per 


exemple, un ascens en el treball 


obliga a canviar de casa, 


d’horaris,…). 


 


 


 


 







Conseqüències comportamentals i emocionals de la frustració 


Agressió  


—Física o verbal 


Pot dirigir-se cap a la font que ha 


generat la frustració o en ocasions 


es pot desplaçar, la majoria de les 


vegades de manera inconscient, 


cap a altres objectes o persones. 


—En altres ocasions, la persona 


trasllada de manera conscient 


aquesta agressivitat de manera 


conscient cap a un altre element 


de l’entorn davant la impossibilitat 


de descarregar-la sobre la font de 


la frustració (per exemple, enfront 


del cap davant un problema 


laboral). 


—Unes altres vegades la persona 


frustrada dirigeix l’agressivitat cap 


a si mateixa (autoagressivitat,  


sentiments de culpabilitat, 


menyspreu). 


Regressió 


—Conductes típiques 


d’estadis evolutius 


anteriors, és una tornada 


a les etapes primàries del 


desenvolupament (per 


exemple, cas enuresi, 


xuplareldit,…). 


 


 


 


 


 


Fixació 


Repetició de 


seqüències 


conductuals que en 


el passat eren 


adaptatives però que 


ara no ho són (per 


exemple, una enrabiada 


percridarl’atencióque


ja no funciona). 


 


 


 


 


 


 







• Autorealització: 
•  Desenvolupament de les pròpies capacitats 


Inclou la necessitat d’arribar a ser el que un 
pretén, desenvolupar les potencialitats pròpies 
segons un pla establert prèviament o la realització 
d’un projecte vital. 


Principal autor que treballarà el tema: Maslow. 


 







La piràmide motivacional de Maslow (1968).  
• Taxonomia reduïda  


• Proposa una ordenació o estructuració jeràrquica dels motius,  


• Relaciona motius primaris i secundaris 


• L'ésser humà té la capacitat inherent d'autorrealizació que li condueix a desenvolupar totes les seves potencialitats 
(realització plena de la persona): tendència a l'autorealizació i creixement personal  


• La tendència a l'autorealizació governa i organitza totes les altres necessitats 


 


 Fisiològiques  


 regulació de la temperatura, gana, 
sigueu, somni, etc., (supervivència de 
l'individu, homeòstasi).  


 el sexe no és essencial per a la 
supervivència de l'individu, però sí per la 
de l'espècie.  


 no obstant el sexe s'una motivació 
important en la vida de l'ésser humà. 


 Seguretat.  


 necessitat de sentir-se segur i 
còmode (protecció),  


 relació familiar i laboral, social 


 salut  


 absència de dolor, de perill,... 


 estabilitat de l'entorn/mitjà social i 
simbòlic del subjecte 


 Afiliació (també renombrada d'afecte i de pertinença).  


 


 necessitat de pertinença a grups socials i afecte. Estimar 
i ser benvolgut, 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 fan els altres -estima 
aliena-.  


 Comprèn també la necessitat d'afirmació personal o de 
prestigi o reconeixement.  


 


 Autorealització.  


 Desenvolupament de les pròpies capacitats 


 Inclou la necessitat d'arribar a ser el que un pretén, 
desenvolupar les potencialitats pròpies segons un pla 
establert prèviament o la realització d'un projecte vital 








Tema 5: L’EMOCIÓ. Aproximacions teòriques a 


l’estudi de l’emoció 
CONTINGUTS 


0. Concepte i processos emoció 


1. Funcions i dimensions Emoció 


2. Perspectives fisiològiques de l’emoció 
3. Perspectives cognitives de l’emoció 
4. Perspectiva conductual social i cultural de l’emoció 
5. Procediments d’investigació de l’emoció 
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Concepte i estudi de l’emoció: fragmentari 
Cada model teòric defineix l’emoció en funció de les variables que creu que hi intervenen. 


Wundt (1896): teoria tridimensional del sentiment que defensa que aquests es poden analitzar en funció 
de tres dimensions: grat-desgrat; tensió-relaxació i excitació-calma.. 


La categoria afectiva: importància de percepció nivell d’activació y el de grat-desgrat 


James (1884)  


 


 


La categoria expressiva: Importància respostes emocionals externament observables 


Darwin (1872) 


 
La categoria afectiva-cognitiva. p. perceptius valoració situació i etiquetatge d’emocions.  


 


 


La categoria multidimensional importància dels diversos components de l’emoció: afectius, 
cognitius, fisiològics i expressius, 


Shachter (1964) 


Izard (1977) 







Emoció 


Respostes  
fisiològiques 


 


 
 


Experiència subjectiu 
-fenomenològica 


Conducta,  
expressió, veu 


 


Emoció: experiència multidimensional amb almenys tres sistemes de resposta: 
cognitiu/subjectiu; conductual/expressiu i fisiològic/adaptatiu. 


 
“Aquesta multidimensionalitat 
ens porta a entendre avui les 
emocions com un procés que 
implica una sèrie de condicions 
desencadenants, l’existència 
d’experiències subjectives, 
diversos nivells de processament 
cognitiu, canvis fisiològics 
(activació), patrons expressius i de 
comunicació (expressió 
emocional), que té uns efectes 
motivadors (mobilització per a 
l’acció) i una finalitat que és 
l’adaptació a un entorn en continu 
canvi.” 
 







Les emocions s’infereixen a partir de les dades de 
l’emoció 


Emoció 


Autoinforme 


Sistema de registre: 
• SNC 
• S perifèric 
 


Sistema de codificació: 
• Facial 
• Registre poligràfic  
de musculatura facial 
• Anàlisi espectre vocal 
• Observació 
comportamental 
 


Són vàlids? 
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Procés emocional: 
Inici: Percepció canvis interns i externs. 
Exemples desencadenants: per exemple, estímuls perillosos: por. 
Desenvolupament: avaluació valorativa: 
—Avaluació: 
 Automàtica i baix nivell de consciència 
—Novetat, grat intrínsec 
—Valoració:  
Major nivell de consciència i experiència subjectiva 
—Significació: rellevant o no/congruent o no 


—Afrontament: Puc fer alguna cosa per controlar la situació o no (Teoria Atribucions Weiner) 


—Normes: Valorem reacció segons normes, importància emocions secundàries, importància 
biaixos 
—Estils de processament: des de més repressius (evitar o retirar atenció al E-) a més sensibles (supervisar, 
tractar de fer front al E-) 


—Actituds emocionals cognitives: biaixos que actuen en valorar situació preparant  recursos psicològics 
per a un tipus de situació emocional específica (per exemple, traure sang; no por, però si proacció ansiosa)  


—Activació: Una vegada activada l’emoció, aquesta resposta és de caràcter multifactorial 


—Experiència subjectiva: sentiments que produeix la resposta emocional (plaer/displaer) 


—Expressió corporal: comunicació emocions (expressió facial, postures, entonació) 


—Afrontament: canvis comportamentals per a l'acció: (per exemple, por: fugida o fuita) 


—Suport fisiològic: canvis en SNC, S Perifèric, i S endocrí 


—Manifestació emocional: Com manifestar una emoció: Influencia aprenentatge i cultura 


—Podem observar manifestacions mdt: autoinformes, comunicació no verbal, r. fisiològiques 







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 


per a això, així com dirigint la 


conducta (apropant 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. 


 
Plutchik (1980) 


Alegria-reproducció 
Sorpresa-exploració 
Por-proteccíó 
Fàstic-rebuig 
Tristesa-reintegració 
Ira-autodefensa 
 


 


Socials 
 


Facilitar la interacció 


social, controlar la 


conducta dels 


altres. 


—Permetre la 


comunicació dels 


estats afectius o 


promoure la conducta 


prosocial. 
Per exemple, emocions 


com la felicitat 


afavoreixen els vincles 


socials i les relacions 


interpersonals, mentre 


que la ira pot generar 


repostes d’evitació o de 


confrontació. 


Efecte principal: 


“Comunicar el nostre 


estat d'ànim”. 


 


Motivacionals 
—Tota conducta 


motivada produeix una reacció 


emocional i a la vegada 


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 
estímuls nous, etc. 
 
 
 







—Dos enfocaments en l’estudi d’emocions 


Estudi dimensional: Defensa 
l’existència de dimensions generals 
que defineixen el mapa de totes 
les possibles emocions que poden 
ser desplegades. 
 
Tres dimensions: 
 
—València afectiva (agradable-
desagradable) segons valor 
hedònic +/-. 
-Activació:   
-(Calma a l'entusiasme), segons 
intensitat de canvis fisiològics. 
—Control: (controlador de la 
situació o controlat per la situació) 
(segons ansietat). 


Estudi discret: 
Algunes emocions, per exemple les 
primàries, tenen característiques 
distintives en algun o diversos dels 
seus elements.  
Cº distintius: 
Tipus afrontament 
Expressió facial 
Processament cognitiu propi 
Relació amb els instints 
Caràcter innat  
Adaptació biològica 
Descàrrega nerviosa 
Independència atribucional 
Caràcter primitiu/innat o secundari i 
social 







Emocions bàsiques? 


Segons Ekman (1999), requisits: 


—Presència en altres primats. 


—Posseir senyals universals distintives. 


—Situacions desencadenants particulars. 


—R. fisiològica distintiva. 


—Processament cognitiu automàtic. 


—Aparició ràpida, durada breu, ocurrència 


inesperada, i experiència subjectiva 


característica. 


—Antecedent plantejaments de Darwin.  


—Es tractaria de reaccions afectives 


innates, diferents entre elles, presents 


en tots els éssers humans i que 


s’expressen de manera característica. 


Emocions secundàries: socials, morals o autoconscients  
—Aparició a partir dels 2-3 anys 
—Requisits: 
—Aparició identitat personal 
—Desenvolupament procés internalització de normes/imp. aprenentatge 
—Capacitat per avaluar la identitat personal d’acord amb aquestes normes 


Més consens: alegria, tristesa, ira, 
sorpresa, por i fàstic 







Aproximacions teòriques a l’estudi de les emocions 


Emoció 


Aproximació biològica 


 


 
 


Aproximació cognitiva 


Aproximació conductual 


 







Aproximació biològica quadre 1.1., pàg. 29 


• Correlats biològics de l’emoció:  
– sistema nerviós autònom 


– sistema endocrí 


– circuits cerebrals neuronals 


– taxa d’impuls neuronal  


– retroalimentació facial  


Aportacions des de: 
Les teories evolucionistes: exemple teoria feedback facial 


 
Les teories “fisiològiques” de l’emoció: exemple teoria James Lange; Teoria Cannon 


 


La neurobiologia: Funcions SNC i S Límbic: exemple cas Phineas Gage 







Aportacions relacionades amb els principis evolucionistes 


• L’interès pels aspectes expressius de l’emoció. 
• L’interès pel valor adaptatiu de l’emoció. 
• La qüestió de la universalitat de les expressions emocionals. 
• El feedback o retroalimentació facial: «és l'expressió facial d'una emoció el que 


indueix l'experiència subjectiva d'aquesta emoció».pre 
 


• La teoria de el “feedback facial”: hi ha dues connexions entre músculs facials i estructures 
cerebrals. 


• 1a connexió: Transmet impulsos cerebrals als músculs de la cara i provoca les expressions 
facials. 


• 2a connexió: Informa retroactivament al cervell sobre l’activació dels músculs facials. La 
informació retroactiva d’aquests músculs es processa en el cervell i dóna lloc a part de 
l’experiència emocional.  
 


 


 


 







Principis 
fisiologicistes 


• James “Què és una emoció?” (1884)  


• Teoria perifèrica de l’emoció 
• Ambdós autors suggereixen que basem la nostra experiència de 


l’emoció en la consciència de les respostes fisiològiques o 
sensacions físiques als estímuls que provoquen l’emoció, tals com 
l’augment del nostre ritme cardíac i els espasmes musculars. 


 “Estem tristos perquè plorem i tenim por perquè tremolem.” 


Supòsits:  


 
1. Cada experiència emocional té un patró fisiològic específic de 


respostes somatoviscerals i motoricoexpressives: crítica especificitat 
emocional, els mateixos canvis viscerals es produeixen en emocions 
diverses. 


2. Activació fisiològica necessària per a resposta emocional. Crítica 
necessària activació cerebral a través del tàlem fins a l'escorça. 


3. Elicitació de patrons d’activació característics podria reproduir 
experiència emocional. Crítica inducció artificial, per exemple, una 
injecció d’adrenalina no provoca veritables emocions.(G.Marañon) 


4. Hi hauria un patró idiosincràtic propi de respostes somatoviscerals de 
les emocions. Crítica les visceres tenen  poques terminacions 
nervioses, per tant, són incapaces de proporcionar una diferenciació 
precisa dels processos fisiològics. 


  


 


Estímul emocional 


Activació 


fisiològica 
Conducta 


Percepció de 
l’activació 


Interpretació 
conducta 


Experiència emocional 


Teoria James- Lange 







Principis  
fisiologicistes 


“Teoria neural central de l’emoció”: Hi ha centres 
específics en el SNC responsables de l’experiència 
emocional. 


 Aquests autors destaquen que l’activació que 
ocorre en l’emoció depèn d’una cadena 
d’esdeveniments que s’inicia amb: 


 la detecció d’un estímul, la informació del qual és 
transmesa a través del tàlem fins a l’escorça. 


 L’escorça per la seua banda estimula de nou el 


tàlem per adonar-se de l’experiència subjectiva de 
l’emoció i d’altra banda mana impulsos al SN perifèric 


per posar en marxa  l’energia necessària per a 
l’acció.   


 Conclusió: Allò rellevant en la gènesi de l’emoció és 
l’activitat del sistema nerviós central, en concret la 
regulació que estableix el tàlem, tant sobre l’escorça en la 
gènesi de l’experiència qualitativa de l’emoció com sobre el 
sistema nerviós perifèric, per a la mobilització d’energia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Estímul emocional 


Activació 


fisiològica 
Conducta 


Activació cerebral-processament (tàlem) 


Teoria Cannon-Bard 


Experiència 
emocional 


Cannon, W. B. (1927): “The James-Lange theory of emotion: A critical examination and an alternative theory”,  
American Journal of Psychology; núm. 39: pàg. 10-124. 







Paper de l’activació en l’emoció:  
 
Teoria activació general (Cannon, Lindsley,…)  
—Aquests autors considerarien l’activació inespecífica, unidimensional. 
—Segons aquestes aproximacions teòriques, la relació entre activació i emoció 


estaria definida per l’existència d’un procés únic d’activació en el qual els 


sistemes cortical, autonòmic i somàtic estarien perfectament coordinats i que 


seria el responsable de la qualitat de les diferents reaccions afectives. 
—Hi hauria, per tant, un únic estat d’activació general que caracteritzaria totes les 
emocions. Les diferències entre unes i unes altres seria qüestió de grau. 
 
Teories d’activació multidimensional: reconeixement existència d’almenys dos sistemes 


d’activació; 1r sistema: còrtex cerebral, 2n sistema: est. subcorticals.  
 
—Reconeixement de l’activitat de les diferents estructures nervioses implicades en les 


emocions a través de diferents tècniques de registre: per exemple, registre elèctric 
d’àrees corticals mitjançant EEG, potencials evocats o magnetoencefalografia, l’aplicació 


de les tècniques de neuroimatge (tomografia axial computeritzada, tomografia per 


emissió de positrons i ressonància magnètica nuclear). 







Principis neurofisiològics: 


  


Funció del sistema límbic::  
• Vivència inconscient de l’emoció 
• Produeix i controla l’expressió de les emocions. 
• Integra els components de l’emoció. 
 


Funció de l’escorça orbital frontal: 
Emotivitat produïda per les situacions socials. 
 


Funció de l'escorça cingulada anterior: 
• Intervé en les interaccions cognició-emoció. 
 


Operacions 


mentals 


Substrat 
neurobiològic 







El paper de l’amígdala en el processament de la informació 
emocional 


• Està associada a l’expressió i regulació emocional, du a terme una funció 
integradora dels processos cognitius i els processos emocionals. 


•A l’amígdala arriben senyals nerviosos procedents dels receptors olfactoris, de 
la neoescorça sensitiva, de les àrees d’associació visual i auditiva, etc. 


•De l’amígdala parteixen impulsos nerviosos que arriben a regions cerebrals 
que guarden relació amb funcions vinculades a les emocions: expressions 
facials de por, secreció d’algunes hormones, augment de les freqüències 
cardíaca i respiratòria, etc. 


• Davant d’aquesta informació, organitza una resposta immediata i apropiada 
per a la situació. 


•LeDoux va descobrir l’existència d’una estructura neuronal que comunica 
directament el tàlem amb l’amígdala. Aquesta via secundària permet que 
l’amígdala reba alguns senyals directament dels sentits i emeta una resposta 
abans que siguen registrades pel neocòrtex (perexemple, especialment la 
resposta emocional de por). 







Principis neurofisiològics: lesió cerebral cas Phineas Gage 


  


Dany causat en els lòbuls frontals del seu cervell. Es va produir un 
canvi en la seua personalitat i emocionalitat.  
 
1848 J. Harlow: algunes parts del cervell controlen certs tipus de 
conducta. La lesió no va afectar la capacitat de processar informació 
del cervell, ni els moviments o la parla, però sí la personalitat. 
“L’equilibri o balanç entre la seua facultat intel·lectual i les seues 
propensions animals s’havia destruït.” 
Implicacions: pràctiques de lobotomies per a control emocional. 


1990 La Dra. Hanna Damasio va dur a terme una “autòpsia virtual” 
del cervell.  


 Hi ha una relació entre els lòbuls frontals, l’emoció i la presa de 
decisions. 


  “Sense emocions no és possible una conducta racional” 
(Damasio, 1997). 


 Investigacions sobre la importància de l’amígdala i l’hipocamp en 
el processament afectiu, en destaca el paper de l’amígdala en el 
condicionament emocional. 


 







La funció de l’escorça prefrontal en la preparació de la 
resposta motivacional (aproximació-evitació) 


Davidson (2003): Asimetria de l’escorça prefrontal 


 
 
 
Esquerre: 
Aspectes emocionals que es  
transmeten a través del llenguatge. 
 
Responsable del  
sistema d’aproximació 
 
Relacionat amb  
metes apetitives 
 
Afecte positiu 
 


Dret: 
Relacionat amb característiques 


 gestuals i expressives. 
 


Reconeixement expressió facial 
 


Responsable sistema d’evitació 
 


Relacionat amb metes 
 que requereixen inhibició conductual 


 
Afecte negatiu 


 
 
 


Davidson, R. J.; Scherer, K. R. i Goldsmith, H. H. (2003): Handbook of affective sciences. Nova York: Oxford University Press.  
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L’anàlisi de la dimensió biològica 
• Tècniques químiques: per a la determinació 


d’índexs hormonals i de neurotransmissors en 
els processos emocionals. 


 
• Tècniques de registre psicofisiològic: 


cardiovasculars, EMG de la musculatura facial, 
ECG, temperatura, conductància de la pell.  


  Establir quines són les R fisiològiques que 


presentem davant d’emocions distintives.. 
 


Tècniques de neuroimatge: estructures 
neuronals implicades en la realització 
d’activitat 


 







Aproximació cognitiva 


Estímul emocional 


Processos cognitius 


• Potencialitat de les cognicions per explicar els matisos emocionals. 
• Metodologia experimental rigorosa. 
• La construcció de significat, l’aprenentatge i l’experiència tenen un   paper 
important en l’explicació de la qualitat emocional. 


 
 


Resposta emocional 


Aproximació cognitiva 


Teoria bifactorial 
Schachter i Singer 


Valoració 
appraisal 


Arnold i Lazarus 


Teoria atribució 
Weiner   







Schachter i Singer (1964): clàssica teoria 


Dos factors: 
• Activació fisiològica: 
És inespecífica i indiferenciada, i només determina la intensitat de l’emoció. No es 


requereixen diferents patrons de canvis fisiològics perifèrics per justificar els variats 
matisos emocionals que sentim.  


 


• Cognició: Importància:  
– Avaluació dels elements rellevants. 
– Atribució de les causes de l’activació fisiològica. 


Determina la qualitat. Perquè es produïsca l’emoció són necessaris processos cognitius que 
interpreten i retolen el que està ocorrent. 


• Una mateixa situació pot provocar reaccions emocionals diferents en dos subjectes, o 
fins i tot en una mateixa persona: l’aprenentatge, l’experiència prèvia, els processos de 
memòria o pensament, etc. poden explicar aquestes diferències. 


 
 


Estímul Percepció 


Avaluació cognitiva 
 


Activació fisiològica 
 


Emoció 







Experiment Schachter i Singer (1962) 


Participants amb  
injecció placebo 


Participants amb  
injecció adrenalina 


Sense informació 
 reaccions fisiològiques 


 


Informat  
correctament 
 reaccions fisiològiques 


Sense 
informació 
reaccions fisiològiques 
 


Informat no 
correctament 
 reaccions fisiològiques 


L’estat emocional del  participant no es  veu 
afectat pel patró de conducta alegre/irat de 
l’experimentador/actor.. 


L’estat emocional del  participant es veu 
afectat pel patró de conducta alegre/irat de 
l’experimentador/actor.. 


Experiment: Tots els participants creien estar participant en un estudi per conèixer els efectes d’un 


complex vitamínic per a la visió, però ningú pren el complex sinó que es creen diverses 
condicions segons es prenga o no adrenalina (activació simpàtica) i segons s’informe o no 
correctament sobre les reaccions que el fàrmac produirà. 
 


Conclusió principal: importància de la interpretació cognitiva en les reaccions emocionals. En 
condicions d’activació fisiològica i absència d’explicació de la seua causa tendim a interpretar el que 
esdevé de manera negativa, més com a ansietat o malestar que com a alegria o excitació. 


Schachter, S. i Singer, J. E. (1962): ”Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state”, 
Psychological Review, núm. 69, pàg. 379-399.  







El paradigma de transferència d'excitació:  


A I 


 E
xc


it
ac


ió
 


1 2 3 4 5 


L’excitació residual d’una situació prèvia A s’uneix a l’activació produïda per la situació present 
I. La zona ombrejada mostra l’increment d’excitació que es produeix en I com a conseqüència 
de la transferència d’excitació residual de A. Per exemple, disputa esportiva (situació I), a un «xoc amb 
el contrari» se suma l’activació anterior per altres situacions del partit i pot provocar reaccions 
desmesurades. 


Aquest paradigma prova la «no especificitat de l’activació fisiològica», ja que si l’arousal 
present en cada situació o estat emocional fos distintiu d’elles, els anomenats residuals 
d'excitació no podrien col·laborar en les vivències emocionals subsegüents ni afavorir la seua 
intensitat. 


Ex
ci


ta
ci


ó
 


2 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 5 
4 


5 1 2 1 
3 2 


(Zillmann, 1978, 1983)). 







Teòrics de la valoració (appraisal) 
L’emoció no se segueix directament del canvi físic/fisiològic sinó de la «valoració». 


Estímul emocional 


Conducta 


Processos cognitius 


Interpretacions, valoracions,  
atribucions causals,... 


Objectiu: trobar configuracions de patrons de valoració específics per als estats d’ànim 
distintius.  
 
Quines són les dimensions de valoració rellevants per explicar els diferents estats 
emocionals que sentim?  
 
Metodologia: autoinformes. 
 


Vivència 
emocional 


Activació 
fisiològica 







Lazarus (1991)  


 


Significat molar 


Valoració primària 
Primary appraisal 


Valoració secundària 
Secondary appraisal 


Resum dels elements de valoració contemplats per Lazarus (1991) en  
la seua teoria sobre les emocions. 


Rellevància vs. irrellevància:  
En quina mesura afecta els meus interessos? 


Congruència vs. incongruència:  
La situació és perillosa o agradable? 


Implicació de l’ego: 
En quina mesura afecta la meua autoestima, 


 la meua imatge social, els meus valors, les meues creences,  
el benestar dels altres,...? 


Atribució causal:  
Qui té la culpa de la situació? 


Potencial afrontament:  
Puc millorar la situació?, com? 


Expectatives futures:  
Tindrà conseqüències positives o negatives? 







Weiner (1985): L’anàlisi de les atribucions 


Evaluación primaria Emoción dependiente
del resultado del resultado


Resultado positivo    Felicidad
Resultado negativo   Disgusto, frustración


Evaluación secundaria
del resultado


Atribución causal    Emociones específicas
y características


Resultado


positivo


Atribución   Emoción


Externa      Gratitud
Interna      Orgullo
Estable      Esperanza


Resultado


negativo


Atribución   Emoción


Interna, incontrolable      Vergüenza
Interna, controlable         Rabia
Externa, incontrolable      Compasión
Estable            Indefenso


Resultado


Per exemple, mala nota en un examen: segons atribucions, diferent reacció emocional 







Les qüestions introduïdes per Zajonc: 
És tan important la cognició per donar  lloc a l’emoció? 


 
• Defensa la independència de l’emoció. 
• Algunes reaccions afectives tenen lloc en moments molt primerencs; abans de 


l’elaboració del seu significat. 
• Algunes reaccions afectives podrien tenir lloc fora de la consciència (no conscient) i fins i 


tot podrien influenciar el processament cognitiu ateix per vies independents. 
• Emocions  relació amb processos com pensament, memòria, atenció,… 


L’interès per la relació entre cognició i emoció  







L’anàlisi de l’experiència subjectiu-fenomenològica 


• Qüestionaris de valoració, acte-informes, llistes d’adjectius, les escales 
Likert, escales pictogràfiques,... 


 


 Proves de “llapis i paper”. 


valència 


activació 


dominància 


“em sent…” 
 “jo sóc…” 
“agradable-desagradable” 
“grau de tensió” “emocionis 
que et caracteritzen…” 
“en l’última setmana…” 
… 


Escala self-assessment manikin 







Qüestionaris 
• Escala de sensibilitat al fàstic (The disgust scale) de Haidt, McCauley i Rozin, 


1994. 
 
• Inventari de jovialitat estat-tret (Ruch, 1997), articula tres constructes 


afectius: jovialitat, serietat i mal humor. 
 
• Escales d’afecte positiu i negatiu (Watson, Clark i Tellegen, 1988). 
• Qüestionari d’estil  atribucional (Abramson, Seligman i Teasdale, 1978). 
• Inventari de depressió de Beck (Beck, Rush, Shaw i Emery, 1979). 
 
• Inventari d’ira (Novaco, 1975). 
• State-Trait Anger-Scale-STAS (Spielberg, Gorsuch i Lushene, 1970). 
• Inventari multidimensional d’ira (Siegel, 1985). 







• Tenim certa facilitat per a  
respondre amb por davant  de 
determinats estímuls. 


• Alguns estímuls ens provoquen por a 
partir d’experiències d’aprenentatge. 


El petit Albert 
(Watson). 


-Un patró de reacció observable inter-subjetivament davant la presència de determinades 
condicions ambientals. 
 
-Un estat caòtic de l’organisme que el limita. 
 
-No fa falta parlar d’emoció, Emoció═Activació. 



http://images.google.es/imgres?imgurl=http://static.flickr.com/9/74732587_074a24f9a1_o.jpg&imgrefurl=http://bereni-c.blogspot.com/2005_12_01_archive.html&h=249&w=200&sz=10&hl=es&start=14&tbnid=U8DnAJGSPwoZWM:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images?q=condicionamiento+al+miedo&gbv=2&svnum=10&hl=es&sa=G

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/pistolas-gamo/pistola-gamo-pt90.jpg&imgrefurl=http://www.aceros-de-hispania.com/infer.asp?ac=12&trabajo=listar&pa=a_pistolas&sg=a_pistolas&h=310&w=440&sz=20&hl=es&start=3&tbnid=AzVIh674TwCpSM:&tbnh=89&tbnw=127&prev=/images?q=pistola&gbv=2&svnum=10&hl=es

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.arrakis.es/~lallave/nuclear/grable.jpg&imgrefurl=http://www.arrakis.es/~lallave/nuclear/prac.htm&h=400&w=313&sz=61&hl=es&start=2&tbnid=eHDlocukCRhcbM:&tbnh=124&tbnw=97&prev=/images?q=bomba+nuclear&gbv=2&svnum=10&hl=es

http://www.tomatesafull.com.ar/imagenes/231006.jpg

http://www.cepymeweb.com/sanicosta/imagenes/cucaracha-asiatica.jpg





 Des d'una tradició més del condicionament operant:  


 Les persones aprenen a diferenciar unes emocions d’unes altres, a determinar quines 
situacions o estímuls provoquen quines emocions i quines conductes segueixen o estan 
associades a cada emoció. 


 Importància de les tècniques de biofeedback. 


 Les denominades tècniques de biofeedback utilitzen un condicionament operant per 
registrar i amplificar una funció fisiològica de l’individu de manera immediata i 
continuada. L’individu aprèn a controlar determinades funcions fisiològiques i també 
determinades reaccions emocionals. 


 El biofeedback ajuda a la persona a ser conscient de com reacciona el seu cos davant 
de determinades circumstàncies. A través d’aquest procés s’aprèn a reaccionar davant 
de determinades situacions i a alterar les respostes de l’organisme per trobar-se més 
relaxat i saludable. Per exemple, si en controlar la respiració disminueix l'ansietat, 
aquesta conseqüència positiva afavoreix el tractament. 


 Principals tècniques de bioofeedback i aplicacions: 


 Tècniques: biofeedback de relaxació, respiració, control cognitiu, control conductual, 
etc.  


 Usos: trastorns d’ansietat i estrès, migranyes, bruxismes,... 


L’emoció des de l’aproximació conductual:  







Problemes del model conductual 


• No qualsevol estímul serveix per condicionar qualsevol emoció.  


• No sempre és possible adquirir i extingir pors.  


• No es té en compte l’experiència subjectiva. 


• Hi ha molts experiments sobre condicionament d’E aversius i por, fàstic i 
ira, però no d’unes altres emocions complexes (amor, enveja,…). 


• No queda clar l’efecte dels processos cognitius. 


• Emocions = patrons definits de com expressar i experimentar l’emoció. Resultat 
d’un consens social.  


 


• La construcció social de l’emoció es manifesta en forma de scripts, esquemes o “rol 
social”. 


 


• Les diferències culturals en relació amb la interpretació i expressió de les 
emocions. 


 


• L’anàlisi de les diferències de gènere quant a l’expressivitat i l’emocionalitat.  








EMOCIONS BÀSIQUES  


Característiques de les emocions bàsiques 


1. La sorpresa, el fàstic i la por 


2. L’alegria, la tristesa i la ira 


Referències Bibliogràfiques:  


 


Chóliz , M (2005): Psicología de la emoción: el proceso 


emocional www.uv.es/=choliz  


Fernández-Abascal y cols  (2003) Editorial: Madrid: 


Centre d'Estudis Ramón Areces. 


Palmero , F; Chóliz , M y Abascal F ( 2002) Psicologia 


de la Motivació i Emoció . Editorial: Mèxic: McGrawHill 


Psicologia de la Motivació i Emoció 


Grau Psicologia: Universitat de València 


 


Mª José Monteagudo Soto 


Materials docents de suport a l’alumne  







¿Quantes emocions hi ha? 


Perspectiva biologicista 


 
 


 Les emocions primàries són innates, 
universals i transculturals. 


 


 Mitjana de 6 emocions primàries, però 
aquesta quantitat pot variar entre  
dues (Solomon, 1980) i deu (Izard, 
1991). 


 


 Especificitat psicofisiològica. 


 


 Adaptació segons criteris filogenètics. 


Perspectiva cognitiva i social-
constructivista 


 
 Hi ha un nombre il·limitat 


d’emocions i matisos emocionals. 


 


 Inespecificitat psicofisiològica. 


 


 La subjectivitat de les emocions. 


 


 Adaptació segons criteris 
socioculturals. 


 







Tipus d’emocions 


Emocions dimensionals Emocions discretes 


 
 S’activen davant EE 


específics 


 Experiència emocional 
específica 


 Manifestació fisiològica 
específica 


 Circuit neuronal específic 


 Expressió facial específica 


 Motiva una tendència 
d’acció amb una funció 
adaptativa 


Hi ha tres grans dimensions 


 que organitzen totes les emocions: 


 


valència (agradable-desagradable)  


arousal (actiu-calmat)  


dominància (controlador-controlat) 











Sorpresa 


 Instigadors: 


 Estímuls nous moderadament 


intensos 


 Esdeveniments inesperats 


 Interrupció de l’activitat que s’està 


realitzant 


 


És la més breu de totes les emocions 


És neutra 







Funció: facilitar la reacció emocional apropiada a 


la nova situació 


Eliminar activitat nerviosa residual que puga 


interferir amb les noves exigències  


Facilitar processos d’atenció i conductes 


d’exploració  


Dirigir processos cognitius a la nova situació 
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Sorpresa 
 Resposta fisiològica: 


 Descens de freqüència cardíaca 


 Vasoconstricció perifèrica 


 Increment conductància pell 


 Increment d’activitat muscular 


 Interrupció puntual de respiració 


 Dilatació pupil·lar 


 Activació neuronal: 


 Activació amígdala i còrtex occipital 







Gestos facials: 
 


—Elevació de les celles, disposades 


circularment. 


—Estirament de la pell davall de les 


celles.  


—Parpelles obertes (superior elevat, 


inferior descendit).  


—Descens de la mandíbula. 


Instruments mesura expressió facial emocions primàries.  


—FACS: Sistema de codificació de l'acció facial. 


—MAX: Sistema codificació màxima discriminació moviment facial. 











Por 


 Instigadors: 


 Situacions perilloses 


 Situacions estranyes o noves 


 Abisme visual 


 EC condicionats a por 


 Dolor i anticipació de dolor 


 Interpretació de la situació com a amenaçadora 







Por 


 Funció: 


 Facilitar respostes de fuita o evitació 


 Focalitzar atenció en l’objecte temut i facilitar 


reacció ràpida 


 Mobilitzar energia 


 Valor per a la supervivència de l’organisme 







Por 
 


 Activitat fisiològica: 
 Acceleració freqüència cardíaca 


 Alteració freqüència respiratòria 


 Tensió muscular 


 Trastorns gàstrics 


 Sequedat de boca 


 Activitat neural: 
 Via curta: amígdala “via directa tàlem-amígdala de 


processament ràpid, ens permet actuar primer i 
pensar després”. 


 Via llarga: escorça cerebral + amígdala. 







Gestos facials: 
 


—Elevació i contracció de les celles.  


—Elevació de les parpelles superiors i 


inferiors. 


—Llavis tensos. 


—Boca entreoberta. 


Por 







Por i ansietat 
Por Ansietat 


 Davant presència 


d’estímul. 


 Causa concreta i 


identificable. 


 Resposta d’afrontament 


de fuita i evitació. 


 Dos possibles patrons de 


resposta:  


—immobilitat defensiva 


(bloqueig) 


—acció defensiva (atac o 


fugida) 


 Anticipació d’un perill 


futur, indefinible i 


imprevisible. 


 La causa és vaga. 


 Intents d’afrontament 


fracassen. Situació  


incontrolable. 


trastorns d’ansietat, atacs de pànic, trastorns obsessivocompulsius, 


trastorn estrès posttraumàtic 











Alegria 
 Instigadors: 


 


 Assoliment, consecució dels objectius que es pretenen. 


 Congruència entre el que es té i el que es vol. 


 Situacions i relacions interpersonals plaents. 


 







Alegria 
 Funció: 


 Contribueix a la regulació del sistema biològic. 


 Contribueix a la regulació psicològica. 


 Contribueix a la regulació social. 


 Indueix sensació de vigorositat, competència, 
transcendència i llibertat. 


 Afavoreix processos cognitius, aprenentatge, curiositat 
i flexibilitat mental. 







Alegria 


 Reacció fisiològica 


 No existeix patró psicofisiològic característic d’alegria. 


 Disminució de freqüència cardíaca en felicitat assossegada. 


 Increment en freqüència cardíaca, tensió muscular en goig. 


 Riure: disminució d’adrenalina, colesterol i hormona de 


creixement. 







Alegria 


Gestos facials:  
Elevació de les galtes.  


Comissura labial retreta i elevada. 


Arrugues en la pell davall de la parpella 


inferior. 







El somriure sentit, genuí o de Duchenne:  


Somriure que acompanya al sentiment d’una emoció 


positiva. 


Tipus de sonrisa 


El somriure fals o fingit: aparentar un 


sentiment positiu. 


El somriure emmascarat o miserable: 


ocultar una emoció negativa aparentant 


una emoció positiva. 







Característiques del somriure emocional i no emocional 


Emocional 


(Duchenne) 


Zigomàtic 


major i 


orbicular 


de la parpella 


—Elements 


propis 


—Degradació 


progressiva 


del gest 


Còrtex 


cingulat, 


c. límbic, 


Ganglis 


basals 


Automàtic 


No emocional 


(falsa 


o 


emmascarada) 


Zigomàtic 


major 


—Barreja 


elements 


—Més  


durada, 


degradació, 


ràpida. 


Còrtex motor Voluntari 











Tristesa 
 Instigadors: 


 Separació, pèrdua o fracàs 


 Decepció 


 Indefensió, absència de predicció i control 


 Absència d’activitats reforçades 


 Dolor crònic 







Tristesa 
 Funció: 


 Cohesió amb unes altres persones 


 Disminució d’activitat 


 Valoració d’altres experiències vitals 


 







Tristesa 


 Resposta fisiològica: 
 Increment conductància pell 


 Elevació to muscular 


 Increment freqüència cardíaca i disminució volum sagni 


 Augment cortisol en sang 


 


 Resposta neuronal 
 Còrtex prefrontal medial  


 Còrtex cingulat subcallós 







Gestos facials:  
—Angles inferiors d'ulls cap avall.  


—Pell de les celles en forma de triangle. 


—Descens de les comissures dels llavis 


ocasionalment tremolosos. 


Tristesa 







Tristesa 


 Tristesa i depressió: 


 Humor depressiu durant més de dues setmanes 
caracteritzat per: 


 Pèrdua d’interès per activitats plaents 


 Baixa autoestima 


 Sentiments de culpa 


 Pensaments i/o idees de suïcidi 


 Disminució d’energia o agitació 


 Problemes de son 


 Canvis en l’apetit 


 Problemes de concentració 


 Indefensió apresa 











Ira 


 Instigadors: 


 Frustració:  


 Interrupció d’una conducta motivada.  


 Transgressió de normes, valors, principis ètics. 


 Extinció de contingències. 


 Negació d’una font de gratificació. 


 Situacions aversives: 


 Dolor. 


 Soroll, amuntegament, calor,… 


 







Ira 


 Funció: 


 Mobilització d’energia per dur a terme 


accions intenses. 


 Facilitar conductes de fugida o atac. 


 Eliminació d’obstacles que impedeixen 


consecució d’objectius. 


 Restablir el control perdut. 


 


 







Ira 
Resposta fisiològica: 


 Increment del to muscular. 


 Ritme respiratori agitat i freqüent. 


 Activitat cardiovascular: més pressió sanguínia. 


 Augmenta conductància de la pell. 


 Adrenalina en sang. 


 


Resposta neuronal 
 Nucli anteromedial de l’hipotàlem.  


 Nucli basolateral de l’amígdala.  


 Sistema límbic.  


 Còrtex prefrontal.  







Gestos facials:  
—Celles baixes contretes i en 


disposició obliqua.  


—Parpella inferior tensa. 


—Llavis tensos o en gest de cridar. 


—Mirada prominent. 


Ira 







Estat i tret de la ira 


 Ira, hostilitat i agressió: 


 


 Ira: estat emocional psicobiològic 
que consisteix en sentiments 
d’intensitat variable. 


 


 Hostilitat: actitud d’animadversió, 
desconfiança i rancor. 


 


 Agressió: conducta dirigida a causar 
dany a persones o objectes. 


Ira 


afectiu 


Agressió 


conductual 


Hostilitat 


cognitiu 







Experiència, expressió i control de la ira 


 Ira i hostilitat contribueixen a la patogènesi de 


trastorn mèdic: 


 Hipertensió 


 Malaltia coronària 


 Càncer 


“ira interna” Suprimir el sentiment i dirigir l’expressió cap a 
 un mateix. Dóna lloc a sentiments de culpa i depressió.  


“ira externa” 
Expressar la ira cap a altres persones o objectes,  


directament o indirectament. 


Obstrucció 


de la meta 


Valoració 


puc fer alguna cosa? 


Tristesa Ira 


si no 











Fàstic 


 Instigadors: 


 Estímuls desagradables potencialment perillosos o 


molests (aliments, secrecions, “bestioles”, contacte 


amb cossos morts, trossos corporals, falta 


d’higiene). 


 EC condicionats aversivament (gustatius o 


olfactoris). 


 Creences “màgiques” (llei contagi i llei similitud). 







Funció: 


Respostes fuga o evitació.  


Potenciar hàbits saludables i higiènics. 


La seua reacció no es limita a E 


digestius, també a successos que ens 


fastiguegen. 







Fàstic 


 Reacció fisiològica: 
 Reactivitat gastrointestinal. 


 Increments moderats de freqüència cardíaca i 


conductància pell. 


 Activitat neuronal 
 Activació amígdala. 


 Activació frontal i temporal anterior d’H. 


 Activació dels ganglis basals.  







Gestos facials: 
—Arrugues en el nas. 


—Elevació asimètrica de la comissura del llavi. 


—Descens del llavi inferior. 


 


Fàstic 







Emocions i respiració 


Relació de les diferents emocions amb la freqüència i intensitat de la respiració 


(Bloch, 1991). 


Tristesa 


alegria 


por 


ira 


Amor-erotisme 


Carícies plaure 







Canvis en  


el sistema vegetatiu 







La sorpresa: breu i neutra causada per alguna cosa que es valora com a sobtat, 


nou i rellevant. Prepara l’individu per a afrontar els esdeveniments. 


 


El fàstic: complexa que implica un rebuig a un objecte deteriorat, un 


esdeveniment psicològic o valors morals. Té unes conseqüències fisiològiques 


molt clares.  


 


La por: té funcions motivadores relacionades amb la supervivència. Produeix 


una activació molt elevada que incita a l’evitació. La via tàlem-amígdala gestiona 


la por de manera ràpida i imprecisa. 


 


L'alegria: es desencadena davant l’assoliment. Actua com a atenuador de 


l’emoció negativa, facilita i regula la interacció social, afavoreix el processament 


d’informació… Es manifesta en el somriure (tipus). 


La tristesa: pèrdua i dolor. Disminueix 


funcionament de la persona i potencia 


introspecció, anàlisi i cerca suport social.  


La ira es produeix davant la frustració i 


mobilitza el subjecte a l’acció. 


 


Conclusions 
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Tema 3. Dels Motius primaris als socials 


Motius biològics: 
Gana i conducta de menjar 


Set i conducta de beure 
Son i conducta de dormir 


Sexe i conducta sexual 
 


Motius adaptació ambiental: 
Conducta exploratòria   
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Motius primaris i motius secundaris 
Motius primaris 
 Innats o no apresos.  
 Fonamentalment biològics. 
 Determinats genèticament.  
 Entren en funcionament des del naixement. 
 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. 


a) Motius biològics 
  regulació de la temperatura 
  gana, set 
  descans/son 
  Sexe 


b) Motius d’adaptació ambiental 
Evitació del dolor 
Evitació del perill (por) 
Exploració (visual)/manipulació 
(d’objectes) 


 Motius secundaris o motius socials 
   
•Adquirits o apresos.  
No tenen com a objectiu satisfer unanecessitat 
fisiològica.  
Determinats pel medi ambient i perla cultura
   
Determinats per la interacció que els subjectes 
estableixen amb els membres del grup al qual 
pertanyen. 
Els motius socials poden exercir una gran influència i 


control sobre els motius primaris.    







La gana com a estat motivacional 
Gana designa aquell estat motivacional que impulsa o activa l’organisme per buscar aliments o ingerir-los. 
Està regulat a curt i a llarg termini: 


Curt  termini  control homeostàtic (controlen la ingesta d’un menjar a un altre). 
 
Llarg  termini  regulació metabòlica (controlen el manteniment del pes corporal). 
 


És un motiu complex en el qual intervenen factors neurofisiològics i ambientals, cognitius, socials i culturals. 


Mecanismes biològics de regulació de la gana  
Quant al SNC, la gana està regulada per: 
l’hipotàlem, que estimula certes zones corticals 
i origina la gana.  
 
Hipotàlem lateral::Centre de la gana, regula el 
control de la ingesta, la seua estimulació 
produeix la sensació de gana i la conducta 
motivada de «recerca de menjar».  
Lesió síndrome hipotalàmic lateral: «absència 
crònica de gana».  
 
Hipotàlem ventrolateral: Centre de la sacietat, 
intervé en la inhibició de la ingesta una vegada 
que s’ha ingerit bastant menjar. 
 
 
Hipotàlem ventromedial: Regula la gana, la 
incrementa o disminueix  segons els nivells de 
glucosa en la sang.  
 


La informació que reben els centres hipotalàmics 
procedeix de: 
Nivells de glucosa en sang, teoria glucostàtica: 
nivells baixos glucosa estimulen la ingesta de 
menjar. . 
Contraccions estomacals:paper menor en indicar 
la gana.  
 Aquests dos són mecanismes homeostàtics de 
control de la ingesta a curt termini. 
 
Nivells de lípids corporals: 
Teoria lipostàtica: disminució lípids corporals 
activa centres hipotàlem.  
Teoria punt fix o ajust: cada individu té un pes 
bàsic determinat durant la primera infància i una 
quantitat determinada de cèl·lules greixoses.  
Els canvis de grandària de les cèl·lules greixoses 
determinen la gana mitjançant l’estimulació de 
l’hipotàlem ventromedial. 
 
Mecanisme de regulació metabòlica a llarg 
termini. 
 







Regulació de la conducta de menjar 


Factors psicològics 
Factors fisiològics 


Mecanismes de control 


centrals: 
-Hipotàlem 


 
Mecanismes de control 


perifèrics 


-glucosa, lípids, 


contraccions estomacals 


Hàbits, aprenentatge i anticipació  


de la necessitat real d'aliments 


 


Circumstàncies personals: 
ansietat, estrès, desitjos d'acceptació, 


règim, creençes sobre les dietes.. 


Posibilitat d’alteracions:anorexia..obesitat 


Davant senyals deficiència real d'energia 


Absència assenyalis deficiència energia 


Factors socials: estil vida, 


expectativa de menjar, aprenentatge, 


presencia  altres persones, horaris… 


Característiques dels 


aliments: sabor, olor, novetat-familiaritat,  


varietat, plaure, grases, palatibilidad (valor 


hedónic del menjar) aversió del sabor  



http://images.google.es/imgres?imgurl=http://centros3.pntic.mec.es/cp.cuevas.del.castillo/Marco1/Imagenes1/Servicios/comiendo.jpg&imgrefurl=http://centros3.pntic.mec.es/cp.cuevas.del.castillo/Marco1/servicios.htm&h=450&w=402&sz=28&tbnid=5AgZY_35E6QQNM:&tbnh=127&tbnw=113&prev=/images?q=Fotos+comiendo&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1





Obesitat    quan el pes supera el 20% o el 30% del pes 


que correspon segons altura, constitució, edat i sexe 


Ingesta excessiva 


Metabolisme: Fa que les 


persones acumulen greix amb 


facilitat. 


 


Balanç energètic: El consum 


d’energies excedeix la despesa. 


 


Teoria del punt fix: cada individu 


té un pes ideal genèticament 


determinat i una sèrie de 


processos reguladors per 


mantenir el pes, ajustant ingesta i 


despesa energètica.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Conseqüències a curt i llarg termini 


de la sobreingesta i el sedentarisme. 


 


Hipòtesi de l’externalitat: En aquest 


cas la ingesta està controlada 


principalment per senyals ambientals. 


 


Hipòtesi psicosomàtica: Sobreingesta 


per reduir l’ansietat. 


 


Error de discriminació entre  


indicadors de gana i emocionals.  


 


Factors genètics 







Bulímia 
Consisteix en ingesta de gran 


quantitat de menjar, seguida de 


provocació de vòmits o laxants 


per a buidar l’estómac. 


Causes: s’associa a la 


depressió encara que podria 


tenir una base fisiològica, 


encara que en un alt 


percentatge els factors socials i 


culturals estan en la base 


d’aquesta malaltia (el culte al 


cos).  


 


Signes: pèrdua del cabell o 


alteracions gàstriques. 


Perfil: Dones joves, resulta més 


comú que l'anorèxia. 


Anorèxia nerviosa 
Consisteix en una negativa prolongada i severa a 


menjar que provoca la pèrdua d’almenys un 25% del 


pes inicial. 


Perfil pacient anorèctic: dona, molt jove amb 


estudis i físicament agraciada, d’una família 


aparentment estable, s’interessa pel menjar i insisteix 


en el fet que els altres mengen, però ella mateixa no 


menja, posseex una imatge totalment distorsionada 


del seu cos.  


Signes: Extremada «primesa», desaparició de la 


menstruació, creixement d’una capa espessa de 


borrissol corporal i intensa hiperactivitat. 


Causes: S’associa a la depressió i podria tenir una 


base fisiològica, ser una malaltia física causada per 


un trastorn hipotalàmic, encara que els factors socials 


i culturals tenen un clar pes (ènfasi de la societat en 


la primesa com a ideal de bellesa). 


Variants 
Ortorèxia: La persona menja aliments que ella considera saludables, però que en realitat no ho són.  
Diabulímia: Persones amb diabetis que manipulen dosis per aprimar-se o compensar afartaments. 
Permarèxia: Persones obsessionades pel que mengen, nutrients, calories, fibra,… 
Vigorèxia: Persones obsessionades per augmentar la massa muscular amb l’alimentació i l’exercici. 







  Conducta secundària de beure 
 Ausencia señals deficiencia energía 


 Influències ambientals 
  


 Aprenentatge i anticipació de la 
necessitat real d'aigua. 


 Disponibilitat de líquid. 
 Temps transcorregut des de l'última 


beguda 
 Creences sobre els efectes  + o – sobre 


l'aparença i salut. 
 Accés a varietat de begudes. 
 Poder d'incentiu: vista, sabor, olor p.i el 


sabor dolç té un fort poder d'incentiu. 
 Estats emocionals condicionar la 


ingesta  licor, cafè.. «sentir-se bé» 
 
 
 


 
 
 
 


 


 Conducta primària de beure 
 Ante señals deficiencia real de energía 


 
 Distribució desigual de l'aigua en 


l'organisme dóna lloc a dos tipus de 
set: 


 
 Set volémica: Conseqüència d'una 


disminució del nivell d‘ aigua 
extracelular, necessari reposar fluid 
extracelular. Detecció a nivell de cor i 
renyons de la disminució de pressió i 
volum sanguini. 


 
 Set osmòtica Conseqüència d'un 


increment en la concentració de sal en 
els fluids extracelulares, necessari 
reposar fluid intracel·lular. Detecció a 
nivell de SNC per l'Hipotàlem lateral  


 
 
 
 


 


La set és l'estat motivacional que incita a l'organisme a buscar líquid-aigua-  i a preparar el cos per realitzar 
les conductes necessàries per reposar el dèficit d'aigua. Model Homeostátic 
 
Funció del líquid corporal: eliminar substàncies  rebutjo, regular  temperatura, permetre  solubilitat  
nutrients i altres substàncies, responsable del manteniment de les propietats dels teixits i cèl·lules de 
l'organisme. 


Set i conducta de beure 







Regulació de la son 


Factors 


psicològics 
Factors fisiològics 


Ritme biològic: 


 ritmes circadiaris de son i 


vigília. 


 


Ritme ambiental 


Períodes de llum i 


foscor. 


 


Privació de son 


Experiments de privació 


selectiva o total. 


Correlats motivacionals 


Teories que destaquen el 


paper clau de la son MOR en 


el procés de maduració de 


l’individu. 


 


Correlats cognitius. 
—La son com un intent de la  


consciència per transformar  


activacions espontànies  


i inconnexes en històries  


comprensibles. 


—Importància de la son en el 


desenvolupament de la 


personalitat, la creativitat, els 


processos de memòria, 


l’aprenentatge. 


 


Possibles transtorns 
Insomni 
Narcolèpsia 
Apnea de la son 







¿Per què somniem?  Teoria de l’activació-síntesi 
 


McCarley i Hobson (1977) 
• Reconeix els aspectes biològics i 


cognitius. 


• Un intent de la consciència de transformar 


activacions espontànies i inconnexes en 


històries coherents.  
 


1a fase: activació-desactivació de la son MOR 


 


En MOR es treballa a nivell de tronc encèfal i 


l’activitat del cervell no té correlats motors, 


açò impedeix que correguem perill posant en 


pràctica els guions dels nostres somni. 


 


 2a fase: síntesi a nivell de prosencèfal, es 


dota de significat les visions oníriques, els 


pensaments i les emocions,... a través d’un 


“guió oníric”.  
  


Psicoanálisis 
Freud (1899) “La interpretación de los sueños” 


 


• Els somnis es basen en 


fenómens      psicológics 


•Els somnis camuflen desitgos 


reprimits. 


•Els somnis expresen desitgos de 


realització. 


 


•Contingut manifiest: lo que 


aparenta significar 


 


•Contingunt latent: lo que realmente 


significa 
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La motivació sexual humana 


Animals > la motivació sexual és purament primària 
  


La conducta sexual, en els animals (no primats), solament es   
produeix durant el període d’ovulació.  
El sexe atén al procés cíclic de l’homeòstasi o regulació. 
Si pugem en l’escala filogenètica > -forces fisiològiques.  


 
Motivació sexual humana > motiu bàsicament secundari perquè: 
 
 Depèn poc de l’activitat hormonal.  
 Depèn molt de la presència de determinats estímuls (externs com la 
vista, l’olor o el tacte d’un estímul sexualment atractiu).  
 Depèn molt d’estímuls interns com les imatges, les fantasies i els guions 
sexuals adquirits durant el desenvolupament i a través de les interaccions 
amb l’entorn). 







Motivació sexual primària per: base biològica i fisiològica important és 
necessària per a la supervivència de l’espècie. 
 
Però fonamentalment és secundària per: 
Activitat plaent: conducta sexual una de les principals fonts de 
gratificació i reforç. 
 
Important per reforçar llaços afectius: relació sexual ajuda a 
l’establiment del vincle íntim en la parella. 
 
Reafirma la identitat de gènere: La manifestació de la nostra sexualitat 
ens permet reafirmar el sentiment de masculinitat o femineïtat que 
tenim de nosaltres mateixos. 
Mitiga l’ansietat 
Funció instrumental: Sexualitat per a consecució metes.  
Ascendència o domini: Controlar l’accés o forma de la interacció sexual, 
també donar sortida a sentiment d’hostilitat, per exemple violació.  







Regulació 
Factors socioculturals 


Factors fisiològics 


Factors 


psicològics Identitat de gènere 


•Bases neurofisiològiques 


•Bases endocrines 


•Resposta sexual 


•Factors cognitius 


•Aprenentatge de la interacció sexual 


•Sexe, personalitat i estat emocional. 


La sexualitat i la conducta sexual 







• William Masters i Virginia 
Johnson (1966)  estudi de la 
conducta sexual humana en el 
laboratori i a gran escala. 


Patró uniforme i cíclic de 
reaccions fisiològiques 
davant l’excitació sexual.  


Quatre fases en la resposta 
sexual:  


—Fase d’excitació 


—Meseta 


—Orgasme 


—Resolució 


 


Components biològics 
 


A = excitació,  B = manteniment C = orgasme, D = resolució  


 


La R sexual segueix un mateix patró bàsic en homes i 


dones. Possibles variacions en la dona: orgasmes 


múltiples. 







 Homes 
• Atenen + a efectes visuals. 


• > activació sexual quan es fixa en 
I’estimul eròtic i en les R que 
aquest instiga.  


• > atenció a continguts eròtics.  


• Els homes avantatgen en la 
realització de tasques 
visioespacials.  


 


 Dones 
 Atenen + a estímuls i auditius. 


 > activació sexual per l’avaluació 
de la situació.  


 > atenció a continguts romàntics. 


 Les dones fan millor activitats que 
impliquen el concurs d’aptituds 
verbals. 


Factors psicològics: Components cognitius 


 







Factors Psicològics:   Aprenentatge conducta sexual 


 
• Vies principals de l'aprenentatge sexual són: 


– Formals: pares, amics, capdavanters…  
– Informals: experiències peculiars mitjançant l'observació i el condicionament 


operant o clàssic, influència mass, p.e tv, xarxa.. 


• Guions cognitius: representació mental de com s'han de desenvolupar els 
episodis sexuals interpersonals,. 


• és la trama d'un individu sobre com ha de ser una trobada sexual, incloent els 
actors, els motius i sentiments d'aquests, les conductes verbals i no verbals 
apropiades, perquè la conducta sexual tingui èxit. 


 
 
 F.P. Sexe, Personalitat i Estat Emocional:  


• Un tret de  neuroticisme baix afavoreix la conducta sexual adaptada 
• Extroversió > satisfacció vida sexual  
• Qualsevol forma d'activació (ira, por, ansietat) pot incrementar la  R sexual davant 


un I eròtic.  
• Inhibició de R sexual quan el subjecte vincula l'ansietat a l'I eròtic.(p.i temor de no 


estar a l'altura de les expectatives de la parella) 
• La pèrdua d'interès pel sexe relacionat amb quadre depressiu.  







 Factors Socioculturals 
Totes les cultures imposen limitacions a les activitats sexuals. 
Principal normativa: regular la funció reproductora del sexe, veto a relacions 
prematrimonials, proscripció de l'adulteri.. amb l'objectiu de mantenir l'estabilitat del 
nucli familiar encarregat de la criança 
Aquesta pressió cultural s'acusa en la pubertat i es caracteritza pel seu acusat sesge de 
genere. 


• Identitat de Genere:  
• És la convicció que té un persona de pertànyer a un sexe o un altre 


(sentiment de masculinitat o feminitat).  
 
• Aquest sentiment no sempre coincideix amb el nostre sexe genètic, 


donant lloc així a l'aparició de diversos trastorns d'identitat de genero 
(transsexualitat). 


 
• La identitat de gènere s'associa a un patró de comportament sexual 


afí, que inclou una orientació cap als individus del sexe oposat 
(heterosexual) o del mateix sexe (homosexual). 
 


• Diferents factors biològics, d'aprenentatge i cognitius incideixen en la 
identitat de genero i en la determinació de les preferències sexuals 
de cada persona. 







¿Què determina l’orientació sexual? 


Aprenentatge 


Diferenciació estructural del cervell: 


LeVay (1991) nucli de l’hipotàlem. 


Resultats molt poc fonamentats. 


Determinació genètica: 30 - 70% de la 


variància en l’orientació sexual. 


Assignació sexual: xics i xiques.   


Reberen un tracte diferent per a mantenir 


conductes que es consideren pròpies del seu 


sexe.  


Factors biològics 


Determinants  


cognitius 
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 Motius d’adaptació ambiental  
Conducta exploratòria: distintes investigacions demostraren que els animals 
objecte d’estudi eren capaços de dur a terme determinades activitats no per a 


satisfer cap necessitat fisiològica sinó per curiositat o plaer d’experimentar una 
estimulació nova. 


Dues finalitats principals: 


Aprendre sobre el nostre entorn. 


L’increment de l’estimulació externa o la recerca d’estimulació nova. 


La varietat, la novetat i la complexitat són elements clau en la conducta exploratòria. 


Dels motius primaris als secundaris 








Tema 4. Motius secundaris o socials  
Motius de:  


—Assoliment 


—Afiliació 


—Poder  


—Agressivitat 


—Ajuda/altruisme 


 


 


 


 


 


 


 


Referències Bibliogràfiques:  


Villamarin i Limonero (2005) La motivació. Barcelona: 


Editorial. UOC 


Fernández-Abascal y cols  (2003) Editorial: Madrid: Centre 


d'Estudis Ramón Areces. 


Palmero , F; Chóliz , M y Abascal ( 2002) Psicologia de la 


Motivació i Emoció . Editorial: Mèxic: McGrawHill 


 
Martínez Sánchez, F; Palmero, F (2008).  Motivación y 
Emoción Ed.McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A. 


Psicologia de la Motivació i Emoció 
Grau Psicologia: Universitat de València 


 
Mª José Monteagudo Soto 


Materials docents de suport a l’alumne  







Dels motius primaris als motius secundaris 
→ Els motius primaris (gana, set i son) estan directament involucrats en  la preservació 
de l’individu, per la qual cosa tenen un component biològic destacable. 
 
→ Els motius secundaris són apresos i no són directament necessaris per a la 
conservació de l’individu. Deriven d’emocions i motius primaris, però una vegada 
establerts poden modificar-los. Els motius secundaris poden ser personals o socials. 


• Disposicions internes relativament estables, encara que no totalment independents de l’ambient 
(paper d’incentius potencials). 
 


• L’activació d’un motiu secundari comporta un aprenentatge.  
 


• Els motius socials estan vinculats als estats afectius.  
 


• Tradicionalment han estat considerades formes de motivació no conscient. És a dir, se suposa que 
satisfem aquestes necessitats sense ser-ne plenament conscients. 


• És important avaluar les fantasies i l’activitat imaginativa espontània de les persones (per 
exemple, TAT). 


• Schmalt i cols. (2000) proposen l’ús combinat del TAT i el MMG (Multi Motivi Grid) que avalua 
mitjançant l’elecció de frases les tendències motivacionals d’assoliment, afiliació i poder. 


Persona 
(motiu) 


Situació 
(incentiu potencial) 


Motivació actual Conducta 







Necessitats socials segons McClelland 


Necessitats apreses 


Necessitat de poder 


(need for power) 
es manifesta en l’intent d’una 


persona per ocupar una 


posició superior als altres. 


Necessitat d’assoliment 


(need for achievement) 


 
es manifesta quan algú 


s’imposa metes, en la 


satisfacció dels criteris 


d’eficiència i efectivitat. 


Necessitat d’afiliació 


(need for affiliation) 


 
es manifesta en el desig per ser 


membre d’un grup i trobar-hi 


seguretat. Les persones amb un 


alt motiu d’afiliació eviten 


situacions conflictives i es 


mostren poc competitives amb 


les altres persones. 







La motivació d’assoliment: processos cognitius i models 
integradors en l’explicació de la conducta d’assoliment 


 
 







¿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...? 
 


El motiu d’assoliment es defineix com... 
—Disposició a aconseguir l’èxit en aquelles activitats que impliquen 
l’avaluació de l’execució en relació amb un criteri d’excel·lència 
establert. 
—Tendència a superar-se o a competir amb un mateix o amb els 
altres en relació amb un criteri d’excel·lència establert. 
 


Es caracteritza per:  
—Desenvolupar-se durant la infància. 
—Influència patrons educatius i pautes de socialització: 
autoconfiança, autonomia, reforçadores socials,... 
—Ser relativament estable. 
—Comportar l’avaluació de la competència personal.  
—Estar associat a correlats emocionals: orgull/vergonya. 







• Dècada del 1950: Models clàssics (Atkinson i McClelland), els processos afectius 
estan en la base de les diferències motivacionals entre individus. 
 


• Anys 1980-2000: Models cognitius, els processos cognitius (atribucions, metes 
i raons) estan en la base de les diferències motivacionals entre individus.  


• —Anàlisi atribucional de les situacions d’assoliment (Weiner, 1985). 
• —Metes d’assoliment (Dweck, 2000). 


 
• Anys 2000-: Models integradors, importància d’aspectes energètics i 


direccionals. 
• —Model jeràrquic d’Elliot i Trash (2001).  
• —Teoria de l’autovàlua de Covington (1998/2000). 


 
 


 


Etapes en l’estudi de la motivació d’assoliment 







El motiu d’assoliment com: 
L’èxit en la competició per un criteri d’excel·lència, 
un impuls de superació en situacions d’assoliment o 
rendiment.  
 
El criteri d’excel·lència és definit per: 
Tasca: superar un nivell de dificultat. 
Un mateix: fer-ho millor que unes altres vegades. 
Uns altres: fer-ho millor que uns altres. 


1a  etapa: teoria de la motivació d’Atkinson i McClelland 


Teoria de referència: teoria d’Atkinson.  







Tendència d’assoliment: teoria d’assumpció del risc (Atkinson, 1957) 


Conflicte entre tendències d’aproximació a l’èxit i evitació del fracàs. 


Te                       - Tef 
Tendència aproximació èxit: 


t e= Ms x Pe x Ie 
—comporta emoció d’alegria, satisfacció 


o orgull...  


Ms: Puntuació obtinguda per la persona 
en el TAT i que representa la força del 
motiu d’assoliment.   


Pe: Percepció de la dificultat de la tasca 
que indica la probabilitat de dur a 
terme una determinada tasca que 
conduïsca a l’èxit. 


Ie: Incentiu d’èxit, varia segons la 
probabilitat d’èxit 1-Pe. 


 


 


 


Tendència evitació fracàs: 


 Tef = Maf x Pf x If 
—comporta emoció d’insatisfacció o 
vergonya 


Maf: puntuació obtinguda en test per 


mesurar ansietat, per exemple, Mandler-
Sarason 


 


Pf (Probabilitat de fracàs) ═ 


           1- probabilitat exit  P exit 


 


If (Incentiu de fracàs): 1-P fracàs 


 


 


 


 


Tendència  
assoliment 
o èxit: 


Segons la tendència que s’impose, el sto durà a terme activitats orientades a l’èxit quan 
la tendència a l’èxit siga major que la tendència a evitar el fracàs te ≥Tf; o al contrari, 
desenvoluparà activitats dirigides a evitar el fracàs Tf ≥ te. 


TL 







M èxit>M evitació 
fracàs 


 


Preferència major 


• Tasques dificultat intermèdia 


 


Després del fracàs: 


• Persisteixen més en tasques 
fàcils. 


 


• > èxit empresarial, mostren un 
alt grau d’iniciativa i de conductes 
d’exploració.  


 


M èxit<M evitació 
fracàs 


 
Preferència menor 


 


• Depenen més de la presència 
d’incentius extrínsecs. 


 


Després del fracàs: 


• Abandonen tasques fàcils. 


Diferències entre persones amb: 







Característiques de les persones amb motivació de l’assoliment alta 
 


Prefereixen tasques de dificultat moderada. Davant d’aquestes tasques posen a prova les 
seues capacitats i habilitats: es converteixen en tasques atractives. 
 
Les persones amb un temor alt al fracàs triaran, en general, tasques fàcils o difícils.  
Fàcils: la probabilitat de fracàs és baixa; difícils: la probabilitat de fracàs és alta, però no 
portaria associada l’emoció de vergonya, a causa de la dificultat pròpia de la tasca. 
 
El rendiment és més alt en tasques que impliquen desafiament personal: 
 
Atribueixen l’èxit a l’esforç personal perllongat: persisteixen durant més temps en els seus 
esforços en la tasca proposada fins que aconsegueixen l’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 busquen l’èxit en les activitats professionals que es proposen. 


 
Necessiten tenir retroalimentació o informació sobre la seua execució o rendiment en una 
tasca determinada. 
 
Aporten innovacions per aconseguir els seus objectius. En ocasions poden ser poc justes o 
honrades... 


 







ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


habilidad innata dificultad tarea 


esfuerzo suerte 


Externo Interno 


Estable 


(constante) 


Inestable 


(variable) 


Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion. New York: Springer-Verlag. 


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


El efecto del éxito o del fracaso depende de las atribuciones de causalidad 
que realice la persona (Heider, 1958; Weiner, 1971). 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


dificultad tarea habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


suerte 


dificultad tarea habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


esfuerzo suerte 


dificultad tarea habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


Inestable 


(variable) esfuerzo suerte 


dificultad tarea habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


El efecto del éxito o del fracaso depende de las atribuciones de causalidad 
que realice la persona (Heider, 1958; Weiner, 1971). 


Inestable 


(variable) esfuerzo suerte 


dificultad tarea habilidad innata 


Estable 


(constante) 


Interno Externo 


ATRIBUCIONES Y MOTIVACIÓN. Teoría atribucional de 


Weiner (1978)  


2ª Etapa: Modelos cognitivos de la motivación de logro 


Weiner, B. (1986): An Attributional Theory of Motivation and Emotion. Nova York: Springer-Verlag. 


L’efecte de l’èxit o del fracàs depèn de les atribucions de causalitat que duga a terme la persona (Heider, 1958; Weiner, 1971). 


Inestable 


(variable) esforç sort 


dificultat tasca habilitat innata 


Estable 


(constant) 


Intern Extern 


ATRIBUCIONS I MOTIVACIÓ. Teoria atribucional de Weiner (1978)  


2a etapa: models cognitius de la motivació d’assoliment 


Alta motivació èxit Alta motivació evitació 


fracàs 


Tipus 


atribucions 


Èxit  Fracàs Èxit Fracàs 


interna X X 


inestables X X 







• Metes d’execució 
(centrades en el jo):  


 


—L’estudiant tracta de superar als 


seus companys i obtenir 


reconeixement públic com a criteris 


externs per 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. 


 
 
 


 


 


2ªa etapa: 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 i 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. 


—Més ambició i autoregulació.  


—Més automotivació: > comprensió, 


record i gaudi... 


Dweck (2000): hi ha dos tipus de metes d’assoliment: 







Teoria de la Motivació de Dweck i Leggett.  


Model cognitiu de la motivació d’assoliment  


Percepció de  
tenir baixa  


habilitat 


Percepció de  
tenir alta  
habilitat 


Orientació 
 cap a l’avaluació 


L’habilitat  
està  


predefinida 


Orientació 
a l’aprenentatge 


L’habilitat 
 pot canviar 


Sentiment  
desvalgut: 


(necessitat d’ocultar 
que no s’és  


capaç d’aprendre) 


Compliment 
com a fi: 


(preocupació per  
treure qualificacions 


altes) 


Consciència 
d’augmentar 


esforç: (disposició 
per estudiar 


 més 


Millora  
contínua: (cerca- 
domini matèria) 


Creences sobre 


 la naturalesa de 


 les habilitats 


Orientació 


en estudiar 


Percepció sobre nivell  


d’habilitats presents 


Dweck, C. I. i Leggett, I. L. (1988): “A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality”,  
Psychological Review, núm. 95, pàg. 256-273.  







Teoria implícita de  


la intel·ligència 


Metes d’assoliment Reacció davant  


del fracàs 


Entitat modificable 


Entitat fixa 


aprenentatge  


execució  


domini  


indefensió 


Capacitat percebuda  


Segons el model de Dweck i altres (2001). 


Partint de teories  implícites  d’intel·ligència  com antecedents de metes d’assoliment i aquestes en 


interacció amb les percepcions de capacitat done lloc a dos patrons de resposta davant del fracàs. 







 
 
 


3a etapa: models integradors 


Ni els models de metes per si sols ni els models basats en motius interns per si sols 


poden descriure completament tots els aspectes de l’assoliment, en concret per a 


l’assoliment acadèmic noves teories incorporen elements emocionals  


(1) Model jeràrquic d’Elliot i Trash (2001).  


 Proposen un model que integra els aspectes energètics de la motivació 
(aproximació vs evitació) i els aspectes directius de la motivació (domini 
o rendiment). 


 


(2) Teoria de l’autovàlua  de Covington (1998/2000). 


 Ressalta el paper dels motius interns i en concret el motiu  d’autovàlua. 
 
Autovàlua: tendència a establir i mantenir una autoimatge  positiva o un 


sentit d’autovàlua. 







—Aquest motiu empeny els xiquets en l’escola a protegir la seua percepció de 
competència acadèmica, els xiquets necessiten creure que són acadèmicament 
competents per pensar que tenen «valor» com a persones en el context escolar.  
 


Desenvolupar estratègies per protegir l’autovàlua: estratègies a curt termini  


—Ocultar esforç: Per deixar ambigües, en cas de produir-se, les causes del fracàs (per 


exemple, només havia fet pegat una ullada a l’informe).  


—Autoperjudici: La persona col·loca algun impediment a la seua pròpia execució amb 


vista al fet que servisca d’excusa davant el fracàs (per exemple, tirar aigua en el dibuix).  


—Dilació en l’esforç: Marcar-se metes molt altes o, al contrari, metes molt baixes 


(pessimisme defensiu).  


Importància a llarg termini protegir autovàlua:  


—Anar més enllà de les metes relacionades amb competència, per exemple, metes 


socials, cooperació, propiciar més metes d’aprenentatge per evitar la competitivitat 


com a referent d’autovàlua.  


Teoria de l’autovàlua. Covington 


Motiu d’autovàlua: Tendència a establir i mantenir una autoimage 
positiva o un sentit d’autovàlua. 







2. El vincle social: el motiu d’afiliació i el motiu 
d’intimitat  
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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 selectivitat emocional, teoria de 
l’equitat. 







Teories que expliquen l’afiliació: ¿Què activa el motiu d’afiliació?  
 
Enfocament de la selecció natural 
—El grup ha estat fonamental per a la supervivència de l’espècie:  
caçar, protegir-se dels depredadors,... Selecció d’éssers humans amb 
elevada tendència al gregarisme. 
—Diferents estudis han demostrat que la motivació d’afiliació 
s’incrementa quan: 
    —Temem pel nostre benestar 
    —Uns altres experiments ens indiquen com en situacions d’excitació 
emocional semblants tendim al gregarisme (grups de suport) (Exp. 
Schachter), mentre que els estats com la vergonya propicien la solitud. 







                     Teories de l’aprenentatge/evolutives 
 
Desenvolupa necessitat d’afiliació influïda per relació dels pares amb els seus fills.  
—Els xiquets per a la supervivència depenen totalment de cuidadors, aprenen prompte 
que els altres satisfan les seues necessitats primàries, resolen els seus problemes, els 
donen seguretat i protecció. 
 
Adolescència: necessitat d’afiliació 
Aspectes positius:  
—Molt relacionada amb la pertinença a un grup. 
—Ajuda a formar la identitat personal: afavoreix l’autoconcepte i ajuda a definir els 
interessos, les habilitats i la personalitat.  
—Relacionat amb estatus facilita reconeixement i popularitat entre iguals. 
—Ajuda a establir la pròpia identitat i el sentiment d’integració: per exemple, 
adolescents amb característiques similars afavoreix que es duguen a terme activitats 
conjuntes (sobretot aquelles que no podrien fer-se si no estigueren integrats). 
 
Aspectes negatius:  
—Dificulta la individualitat i l’autonomia per a les relacions amb altres persones alienes 
al grup: limita l’extensió de les relacions socials.  
 
—Dificulta o impedeix la realització d’activitats o conductes no tolerades o considerades 
inadequades pel grup.  







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  
 
Necessitat d’afiliació subjecta a les conseqüències reforçadores derivades de la seua 
satisfacció. 
  
Aquests reforços es poden donar de diferents maneres i amb diferents persones al llarg de la 
vida del subjecte.  
  
Des de la infantesa associació clara que la relació amb els altres (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 
pertànyer). 







Quatre tipus de reforços provinents de l’afiliació grupal  
 


* Les emocions agradables obtingudes de la companyia. 


 
* L’atenció i lloança que ens fan sentir-nos competents.  
 
* Una reducció de les emocions negatives. 
 
* El suport emocional afavorit per la comparació social (per exemple, situacions afecten autoestima, estrés, incertesa).  
 
 


El que queda clar és que: 
—Davant de situacions que ens causen temor, solem buscar unes 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. 


Límits a la alta necesitat de afiliació:  


- Importància de la pertinença a grups com a forma de cohesió………..però sense caure en les 
pressions o esclavitut del grup … 


- El nosaltres complementa …..no substituye al JO, correm el risc d'anul·lar-nos  a nosaltres 
mateixos per ser el que els altres volen ….(Teràpies parella) 


- Buscar l'aprovació de l'altre, està ben però no podem agradar a tothom (J.F. K), no ens 
obsessionem …IMPORTÀNCIA RELATIVIZAR  tant els elogis com les crítiques dels altres. 







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 mes 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 satisfactòries les interaccions o el 
contacte amb els altres.  
 
* Fan una comunicació no verbal positiva (somriures, 
riures, contacte visual). 
 


-Carasterístiques de les persones amb 
motivació d’autonomia alta.  
 


-Desig d'independència 
-Desig de llibertat 
-Desig de solitud 
-No normatius 
 
 


-Independència de criteri   
-Coherència argumentativa  
-Alta autoconfiança 
-Resolutius 
-Arriscats   
 


-Inconformistes  
-Autosuficients 
-Obsessió per les aficions  
-Tendència a l'excentricitat 
 


-Alt grau de tolerància a la frustració 







Avaluació de la motivació d’afiliació...  
 
El motiu d’afiliació es pot mesurar mitjançant: 


—El qüestionari de necessitats de Murray (1938). Exemple d’ítems:  
“em sent unit als meus amics”, “estic a gust amb gent que gaudeix de la vida”, 
“m’agrada reunir-me amb gent que em resulta agradable i simpàtica, per 
conversar”, “Ho deixe tot per estar amb els meus amics”. 
 
 
—El  TAT, Shipley i Veroff (1952): van desenvolupar una versió 


del TAT per avaluar la necessitat d’afiliació on s’analitzen les escenes que 
contenen: 
—Imatges relacionades amb l’expressió d’afecte o amistat,  
activitats que indiquen associació, o, per contra, expressió d’emocions 
negatives associades a la separació o a la ruptura d’una relació.  
 
 —Hi ha instruments més recents que mesuren el motiu d’afiliació: L’escala 
d’orientació interpersonal IOS de Hill versió definitiva de 26 ítems i quatre 
factors:  


                  —Suport emocional (6 ítems), atenció (6 ítems), estimulació positiva 
(9 ítems) i comparació social (5 ítems). 


 



http://3.bp.blogspot.com/_rA5gQI4magc/TLHTBZSfBiI/AAAAAAAACA0/GAVBmPY6ZaM/s1600/Laminas_TAT_07_NM.jpg
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Es descriu com el desig recurrent d’experimentar relacions afectuoses, 
íntimes i comunicatives amb unes altres persones.  
 
Les 7 facetes del motiu d’intimitat són: 
 
*Alegria i atractiu mutu (Maslow). 
*Diàleg d’«anada i tornada» (Buber, Sullivan), «Turn taking», «Es parla 
i s'escolta». 
*Obertura, contacte, acceptació de l’altre (Bakan, Maslow). 
*Harmonia percebuda (Buber, Sullivan). 
*Preocupació pel benestar de l’altre (Sullivan). 
*No se sent la necessitat de manipular o mostrar-se superior als altres 
(Bakan, Buber, Maslow). 
*El contacte amb la persona de confiança té un valor en si mateix 
(Bakan, Buber, Maslow). 


La intimitat, l’altra faceta de la necessitat d’afiliació  (McAdams, 1980) 
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Perfil persona amb alta tendència a la intimitat: (McAdams, 1980) 


 


—Pensa freqüentment en amics i relacions. 


—Escriu històries imaginatives sobre relacions que es recolzen en 


l’afecte positiu. 


—Capacitat per escoltar i freqüentar la conversa. 


—L’amor i el diàleg són experiències vitals molt significatives. 


—És considerat càlid, sincer i poc dominant. 


—Tendeix a recordar episodis que impliquen interaccions interpersonals. 


Patrons de conducta de persones amb una alta tendència a la intimitat en el 


desenvolupament de relacions interpersonals: 


—Passen més temps interactuant amb uns altres. 


—Quan estableixen relacions d’amistat són més estables i duradores. 


—Tenen més informació i coneixen millor la història personal dels seus amics. 


—A mesura que les relacions progressen se senten més satisfets. 


—L’amistat no és sufocants per a ells. 







DOMINÀNCIA 


SUBMISSIÓ 


3. La motivació del poder: concepte  i 
manifestacions del poder  


Material audiovisual: Liderazgo   



http://www.photostock.de/picture/19052

http://www.photostock.de/picture/39806

http://www.photostock.de/picture/96743

http://www.photostock.de/picture/39856
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Pª Biològica i Evolutiva:    ¿D'on ve la necessitat d'imposar-se als altres? 


Ja en el regne animal, els animals d'una 
mateixa espècie segueixen un ordre 
jeràrquic que estableix un ordre de 
dominació, sobretot per ordenar l'accés 
als recursos 
 
D'aquesta forma es garanteix la 
supervivència del grup, en reduir la 
probabilitat de lluites  
 
Relació ASIMETRIA  
 
Les abelles són una de les poques espècies 
animals on el poder ho ostenten LA REINA  
 
A nivell bº s'ha trobat relació entre alts 
nivells  Testosterona i agressivitat, però 
també per a les dones, l'ànsia de poder 
implica l'alliberament d'hormones sexuals 
(estrògens) 







Es defineix com 
“La necessitat de tenir impacte, control o influència sobre una una altra persona/es, 
grups o l’entorn en general” (Winter, 1973). 
 
“La necessitat de sentir-se fort, dominant i d’actuar de manera poderosa” 
(McClelland, 1975).  
 
Una tendència motivacional originada pel desig o l’esperança de tenir poder i la por 
de perdre’l una vegada que ja s’ha exercit (Schmalt, 1987). 


Definició motiu de poder 


Motiu de poder 


Expectativa de poder Por de la pèrdua de poder 


Sentiment d’efectivitat Sentiment de menysvaloració 







Motiu de poder 


Connotacions positives 
Connotacions negatives 


• “El poder corromp” (Haffner, 2003). 


Posseir poder porta a (Kipnis, 1999;  


Keltner i Robinson, 1997): 


• > Intents d’influenciar unes 


altres persones. 


• Rebuig, crítica, menyspreu dels 


altres i valoració excessiva d’un 


mateix. 


• S’estereotipa uns altres. 


•“Poder sobre.” 


• Lideratge, autoritat.  


• Persuasió.  


• Educació, criança de xiquets.  


• Mediació entre interessos en       


conflicte. 


• Mantenir cohesió grups.  


• “Poder per a.” 







Diferenciar entre (Heckhausen, 1991):  
 


L’adquisició i possessió de fonts de poder  
 


—Recursos de què disposa la persona per exercir el poder, que poden ser:  
personals (intel·ligència, força física, atractiu personal, etc.) o  
institucionals (materials, econòmics, legals, estatus laboral, estatus social, control 
de la informació, armes, etc.).  
 


Les accions de poder que és possible exercir sobre els altres:  
 
—Mecanismes mitjançant els quals s’exerceix el poder o el control sobre els altres 
(persuasió, amenaces, promeses, recompenses, força, etc.). 
 
El motiu de poder requereix com a mínim dos participants: un que exerceix el 
poder i un altre que el sofreix.  
 


Relació d’asimetria: Una persona influeix en la conducta de l’altra, la 
majoria de les vegades a partir de la «por» que genera en els altres la 
probable conseqüència de l’aplicació del poder.  
 


Exemple: dictadures. 







Lideratge: busquen reconeixement en grups, fer-se visibles als altres, adopten 
més riscos, discuteixen més i intervenen més. No sempre es valoren pel grup 
com les més simpàtiques o les que millor saben fer les coses (McClelland, 
1982).  
Lideratge eficaç: positivitat en la conducta, orientació a la tasca, 
disciplina, autodomini (estils lideratge). 
 
Poder polític: els presidents més orientats al poder feien més ús del poder que 
els atorga el càrrec, se’ls assigna més fama i grandesa, durant el seu mandat es 
produeixen més guerres i agressions a uns altres països (Winter, 1991). 
 
Agressivitat: manifesten més impulsos violents, són més proclius a l’agressió 
verbal i empren un estil de negociació agressiu i explotador.  
 
Carreres influents: ocupen llocs de responsabilitat sobre uns altres com 
professor, psicòleg, periodista, sacerdot i diplomàtic. 
 
Pertinences prestigioses: acumulen objectes símbol de poder com cotxes, 
televisors, quadres, targetes de crèdit,... 
 


Manifestacions conductuals del motiu de poder 







Característiques de persones amb motivació alta de poder 
—Tendeixen a buscar reconeixement en grups petits. 
—Volen ser el líder del grup i fer-se visibles per aconseguir poder o influència (per exemple: 
alumnes amb una alta motivació de poder tenen tendència a discutir amb el professor i fer 
comentaris a classe). 
—Gaudeixen de l’ús de l’autoritat, demostren interès per exercir rols i funcions que els 
permeten tenir el comandament sobre uns altres. 
—S’envolten de persones que els respecten, els adulen i siguen seguidors no competitius. 
«Acompliment grupal»: grups amb un líder amb una alta motivació de poder presenten 
acompliments pitjors. 
—Solen fer aliances de conveniència amb unes altres persones per al seu propi benefici. 
—Poden tenir més tendència a, en cas necessari, mentir i manipular. 
—Intenten convèncer els altres i persuadir-los, i moltes vegades exerceixen professions en 
les quals és més fàcil la possibilitat d’influir (per exemple, professor, psicòleg, sacerdot, 
empresari, advocat o periodista). 
—Manifesten una major tendència a l’agressivitat, fet que no sol tenir manifestació 
conductual: verbal, desiderativa,... o que es manifesta amb unes conductes: alcohol, 
agressivitat en la conducció, abús psíquic sobre uns altres,... 
—Intenten generar l’admiració per mitjà de la possessió i l’exhibició de pertinences 
prestigioses: símbols de poder. 
—La necessitat alta de poder no es generalitza en tots els àmbits de la vida. Es 
restringeixen a determinades àrees: per exemple, la laboral o pública i no familiar. 
—Poden arribar a ser bons líders quan estan orientats a la tasca i no actuen per benefici 
personal. 







 Regulació de la conducta agressiva 


Processos 
sociocognitius 


Explicacions 


evolucionistes 


Factors 


psicològics 
Privació relativa 


Explicacions 


culturals 


Factors 


situacionals 







• Conducta d’agressió. Conducta orientada a 
causar dany físic o psicològic sense que 
l’altre ho consenta. 
—Agressió instrumental. Conducta agressiva que 


es du a terme per obtenir un benefici o evitar 
costos. 


 


—Agressió emocional o colèrica. La conducta 
d’agressió s’activa davant l’emoció d’enuig o 
còlera. 


TIPUS DE CONDUCTA AGRESSIVA:  


 Conducta antisocial. Conducta socialment 
indesitjable. 







Controversia 


Explicacions biologia i evolucionistes 


La lluita i la força com a factors 
determinants que asseguraven l’èxit 
en l’evolució de les espècies? 


Estructures cerebrals implicades: l’amígdala. 
Hormones implicades: la testosterona. 


Explicacions psicoanàlisi: l’impuls d’agressivitat. 
Eros i Tànatos. 







¿Per què la gent agredeix els altres? 


L’agressió com un avantatge per 


obtenir poder, recursos i estatus. 


Justificació moral de l’agressió, 


distanciament psicològic i 


desindividuació dels agressors. 


Quan després d’un període de millora, 


la situació empitjora. 


Determinats valors permeten 


l’agressió. Socialització i 


dessensibilització a l’agressió.  


Possessió d’armes, abús 


d’alcohol i estímuls ambientals 


aversius. 


Explicacions evolucionistes 


Processos sociocognitius 


Privació relativa 


Cultura autoritària, masculina, de 


l’honor: normalització 


Factors situacionals 


Factors psicològics 


 
Personalitat, gènere, aprenentatge, 


afectivitat, cognicions.  


L’agressió com a pulsió natural. Explicacions biologicistes 







Procesos socio-cognitivos 


Processos col·lectius  Processos individuals 


Quan l’organització política es veu amenaçada? La justificació moral de l’agressió: 
l’agressió es percep i s’explica com una obligació. Un orde social que ha de ser restaurat 
(“guerra neta”, “guerra santa”,...). 


Quan es margina i desqualifica ideològicament un grup  Distanciament psicològic: 
deshumanització de l’adversari (deslegitimització cristiana dels jueus,…). 


Aliances de la guerres- Desindividuació dels agressors: Els soldats actuen en grup, 
anònimament, amb impunitat i amb poques possibilitats d’haver de rendir comptes. Els 
grups són més agressius que els individus (Milgram, 1980). 


• Glorificació i legitimació de la violència. 
• Socialització en el combat i agressió. 







Factors psicològics 


Personalitat : 
—Irritabilitat: tendència a reaccionar impulsivament davant de provocacions. 
—Reactivitat emocional: susceptibilitat d’alterar-se afectivament enfront de frustracions. 
—Rumiació: repetició de pensaments negatius sobre provocacions. 


Diferències en funció del gènere: 
—Homes: fan més i són més sovint víctimes d’actes violents. 
—Dones: utilitzen més l’agressió relacional i indirecta (ostracisme social).  


Mecanismes d’aprenentatge: 
—Càstigs i recompenses, condicionament clàssic, habituació, imitació, estils de socialització. 
—M. situacionals: efecte arma, efecte provocació social, efecte context.  
 


Afectivitat: 
—Els sentiments negatius (ira i frustració) quan interactuen amb E condicionats a l’agressió 


(arma), reforcen la violència. Una de les emocions mes relacionades amb l’agressió és la 
ira. 


Cognicions: 
—L’avaluació, explicació i interpretació que fa la persona és clau per a la resposta que 


donarà.  







Experiment de Milgram (1963) 


Objectiu: mesurar la tendència d’un participant a obeir les ordres d’una  
autoritat encara quan aquestes puguen entrar en conflicte amb la seua consciència personal. 


Mètode: L'investigador (E) persuadeix al  
participant (S) perquè done descàrregues 
elèctriques a (A), que és actor. 


Resultats:  
El 65% dels subjectes (S) van administrar  
el voltatge de 450 a (A) perquè s’hi van veure  
obligats, encara que molts se sentien  
molt incòmodes.  
 
La força del voltatge administrat variava en 
funció de la distància entre S i A.  
 
Així, com més proper, menys voltatge: “per 
exemple, despersonalització en conductes 
agressives”. 
 







Regulació de la conducta d’ajuda 


E. normatives o 


socioculturals 


Explicacions 


evolucionistes 


Afectivitat 


Explicacions 


psicològiques 


Malestar i empatia 







CONDUCTA PROSOCIAL: 
      —Conductes valorades positivament 


per la societat. Donen suport al 
benestar social. 


  —No danya, no és agressiva (no 
antisocial). 


 
 Pot ser altruista o no. 
  
Ajuda: Comportaments que es fan 


voluntàriament en favor d’altres. 
 
    Comportaments espontanis: en situacions 


d’emergència.  
 
Comportaments planificats: en situacions de 
voluntariat.  
 


 
 
 


 


Definició de conducta prosocial,  altruisme i..contribució 


ALTRUISME: 
 Motivació per incrementar el 


benestar d’una altra persona.  


 Ajuda voluntària a uns altres 
sense demanar res a canvi. 


 Motivada per reaccions 
emocionals d’empatia i 
simpatia. 


 


S’oposa a l’egoisme: motivació per 
incrementar el propi benestar 
(MacIntyre, 1967). 







¿Per què la gent ajuda els altres? 


Explicacions 


normatives o 


socioculturals 


Tendim a ajudar abans a aquells individus que estan 


més relacionats genèticament amb nosaltres i que 


tenen més capacitat de reproduir-se. 


Explicacions 


evolucionistes 


Explicacions 


individuals o 


psicològiques 


Les normes i els valors culturals estableixen els 


motius d’ajuda. Ajuda per l’interès social. 


Diferències en funció de la història 


d’aprenentatge, personalitat, gènere. 


Afectivitat 


Influència del nostre estat d’ànim sobre la 


conducta d’ajuda. 


Malestar i empatia 


Les situacions problemàtiques donen lloc a 


una activació emocional que pot donar lloc a 


malestar o empatia. 







¿Advierte el 


accidente? 


¿Lo interpreta 
 como emergencia? 


¿Asume 
responsabilidad? 


¡EMERGENCIA! 


Decide cómo 
ayudar 


AYUDA 


Distracción 
Preocupación por sí mismo 


Ambigüedad 
Relación agresor-víctima 
Ignorancia pluralista 


Difusión de 
responsabilidad 


Falta de 
competencia 


Inhibición espectador 
> Costos < beneficios 


(Modelo de Latanè y Darley) 








  
 2.2. Motivació intrínseca i extrínseca 


• Concepte, enfocaments d’estudi, definició i avaluació de la motivació 
intrínseca.  
 


• Les necessitats psicològiques implicades en la motivació intrínseca i 
procediments per fomentar-la. 


• Teories actuals de la motivació intrínseca. 


 


•  El límit entre la motivació extrínseca-intrínseca: “El cost ocult de la 
recompensa. La motivació extrínseca.                                       


Referéncies Bibliogràfiques 
Villamarin, L (2005) La motivació. Editorial UOC  


Psicologia de la Motivació i Emoció 
Grau Psicologia: Universitat de València 


 
Mª José Monteagudo Soto 


Materials docents de suport a l’alumne  







Motivació intrínseca i extrínseca 


MOTIVACIÓ INTERNA 


MOTIVACIÓ EXTERNA 


localització interna de l’incentiu 


necessitats psicològiques: 


autonomia 


autodeterminisme 


locus causalitat intern 


valor informatiu recompensa 


curiositat 


activació  


possibilitat de cooperar 


desafiament òptim 


localització 


externa de l’incentiu 


condicions ambientals 


recompenses tangibles 


expectativa de recompenses 


pressió 
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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 en si mateixa, i no un 


mitjà per a una finalitat, i que no responen a incentius o controls externs. 


 


 Partim del reconeixement d’unes necessitats psicològiques que activen 


maneres de comportament no dirigides a la satisfacció de necessitats 


específiques, sinó que, des d’una concepció de l’ésser humà com a agent 


causal de les seues pròpies accions, aquestes necessitats psicològiques estan 


al servei de l’autonomia, la competència i el desenvolupament personal. Tals 


necessitats dirigeixen el comportament cap a la recerca de desafiaments i 


reptes adequats segons les seues possibilitats i, quan aquests s’aconsegueixen, 


les persones experimenten afectes positius i plaents. A més, les persones se 


senten competents, autodeterminades i en ocasions poden experimentar “flux”. 
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  Teories actuals de la motivació intrínseca 


 


 


• Teoria de l’avaluació cognitiva (Deci, 1975; 


Deci i Ryan, 1985).  


 


• Teoria cognitiva social de Bandura (1986) . 


 


• Teoria de flux (Csikszentmihalyi, 1975).  
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  Teoria de l’avaluació cognitiva. Proposicions  


 


• La conducta motivada intrínsecament (MI): necessitat 


(psicològica) innata.  


   2 elements: 


 sentir-se competent > percepció que té la persona 


respecte a les seues habilitats 


 sentir-se autodeterminat > percepció que té la persona 


de ser la causa de la seua pròpia conducta 


 


Les persones necessitem sentir-nos capaces (competents) pel que fa a 


aquelles tasques que valorem i necessitem percebre’ns com els agents 


causals de les nostres accions 


El medi ambient pot funcionar como mecanisme de CONTROL o INfORMATIU I 


tindran una influencia diferenciada sobre la nosta Motivació Intrinseca I sobre la 


nostra competencia I autodeterminació. 
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 El límit entre la motivació extrínseca-intrínseca: 


“El cost ocult de la recompensa” 


 Si una persona du a terme una activitat en la qual està interessada i 
comença a rebre una recompensa externa per fer-la,  


 


 què li succeeix a la seua motivació intrínseca manifestada per aquesta 
activitat? 


                    Augmenta, disminueix o no és afectada pels incentius? 







El cost ocult de la recompensa 
Deci (1971, 1972), Leeper, Greene i Nisbett (1973)… 


No solament importa què es dóna, sinó com es dóna… 


per exemple, els elogis augmentaren la MI i la sensació 


d’autocompetència. 


Línia base Tasca Lliure elecció 


Sense recompensa 


Amb recompensa 


T
e


m
p
s
 e


m
p
ra


t 
e
n
 t


a
s
c
a
 


Períodes avaluació LA MI 


Elogi: “Molt bé, ningú ha completat el puzle 


tan ràpidament”.  


Les recompenses van disminuir la MI perquè canviaren el LCI a LCE, van  


disminuir la percepció d’autodeterminació dels stos. 



http://shalafi.org/Puzzles/Imagenes/cubo_soma_desmontado.jpg
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 Teoria de l’avaluació cognitiva. Resultats empírics: síntesi i interpretació (I) Contingències de 
recompensa 


 


• Recompensa esperada vs no esperada: es refereix a si l’sto coneix o no l’existència de l’incentiu 
que rebrà. 


 


• Relació de contingència:  


 


 Recompenses no contingents a la tasca. El subjecte rep els incentius per participar 
en l’experiment, independentment del que faça: no afecten la motivació intrínseca 
prèvia. 


 


 Recompenses contingents a la tasca. El subjecte rep els incentius per treballar en la 
tasca o per acabar-la, però sense tenir en compte la qualitat de l’execució: 


  disminueix la motivació intrínseca alta, incrementen la motivació intrínseca 
baixa. 


 


 


 Recompenses contingents a la qualitat de l’execució. Solament es proporcionen els 
incentius si s’aconsegueix un determinat nivell de qualitat. Incrementen la LA MI. 


 


 Recompenses contingents competitives. Els subjectes competeixen els uns amb els 
altres per un nombre limitat de recompenses. Solament s’obté la recompensa si es 
rendeix més que el competidor. Disminueix la motivació intrínseca. 
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  Teoria de l’avaluació cognitiva. Conclusions (Deci i Ryan, 1985)  
 


Retroalimentació informativa (feedback)  


 


Quan es proporciona retroalimentació informativa, si és positiva, potencia la percepció de 
competència i al temps afavoreix la LA MI.  


La retroalimentació negativa disminueix la competència percebuda i la LA MI.  


 


L’ús de recompenses extrínseques perjudica la LA MI perquè disminueix la percepció 
d’autodeterminació i canvia el locus de causalitat d’intern a extern. 


 


 


 


 


• Crítiques a la teoria de l’avaluació cognitiva.  


3 aspectes: 


 


 Inverificabilitat de la influència de les necessitats psicològiques d’autodeterminació i 
competència. 


 Absència de criteris objectius per a la classificació (a priori) dels esdeveniments externs com a 
controladors o informatius. 


 Escassa rellevància social de la investigació empírica. La majoria d’investigacions s’han 
centrat a estudiar de quina manera els esdeveniments externs afecten tasques en els quals les 
persones ja tenen un interès mes o menys alt. 
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Teoria cognitiva social 


 


• Les conductes motivades intrínsecament estan regulades per les 


conseqüències afectivament positives que genera d’una manera 


natural i espontània la seua execució (incentius intrínsecs).  


 


 


Una conducta motivada intrínsecament és aquella l’execució de la qual 


està regulada, principalment, pels incentius intrínsecs que produeix. 
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Dues dimensions o criteris objectius per distingir entre incentius intrínsecs i 
extrínsecs: 


   * La contingència. Tipus de relació entre la conducta i els incentius. 


 —Natural: els incentius són conseqüències naturals de la conducta, p. e. després d’estar discutint per 


fer els deures, el xiquet sap que no jugarà a la Play.  Així, el coneixement és adquirit per l’experiència.  


 —Arbitrària: els incentius són conseqüències lligades a la conducta per criteris o convencionalismes 


socials. 


P. e. fumar en un lloc públic pot comportar una multa.  Així, el coneixement de què ocorrerà és 


adquirit per la informació de la norma.  


   


   * El locus. Lloc o ubicació on es produeixen els incentius.  


—Extern: els incentius són esdeveniments que es produeixen en l’entorn (fora del 
subjecte).  


—Intern: són esdeveniments que es produeixen en el subjecte (p. e. satisfacció). 
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Incentius intrínsecs naturals-externs.  
Canvis en l’entorn conseqüències naturals de la conducta. 
 
Ex.: sons agradables produïts pel maneig hàbil d’un instrument, vistes o paratges que 
pot contemplar un excursionista o viatger, els resultats d’una activitat creativa,... 
 
Incentius intrínsecs naturals-interns.  
Canvis fisiològics i les sensacions propioceptives i interoceptives agradables que es 
deriven de manera natural de l’execució d’algunes activitats.  
 
Ex.: Les sensacions de benestar corporal experimentades després de l’exercici físic, de 
l’activitat sexual, aplicar una tècnica de relaxació,... 
I. i. Endorfines, serotonina,... 
...drogues... 
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Incentius intrínsecs arbitraris-interns.  
Fenòmens psicològics derivats de l’èxit en la realització d’una conducta.  
Per a Bandura són els més importants en la regulació de la motivació. 
 
Ex.: l’enfortiment de l’autoeficàcia i les emocions positives relacionades amb l’èxit o 
la consecució d’objectius. 
 
Incentius extrínsecs.  
Esdeveniments que són per si mateixos de naturalesa social o que es relacionen 
amb la conducta per mitjà de convencions socials.  
 
Ex.: Les felicitacions o la valoració social positiva per una tasca ben feta, els diners 
rebuts per fer un treball, el premi per fer els deures,... 
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Incentius intrínsecs arbitraris-interns.  
 
Contingència entre la conducta i les variables psicològiques esmentades 
 


Caràcter arbitrari  
 


Per què? 
 
“Perquè no depenen de nivells fixos de rendiment (dificultat de la tasca), sinó de 
criteris personals que és formen a partir de la particular història d’aprenentatge 
social de cada individu” (Bandura, 1985).  
 
 
“Una vegada formats aquests criteris personals de rendiment, les emocions 
relacionades amb l’èxit es dedueixen d’aquests de manera quasi automàtica” 
(Bandura, 1985). 
 
 


Ex.: aprovat – excel·lent 







És la combinació de nivell de desafiament (condició de la tasca) i d'habilitats percebudes, les 
que configuren els "canals" responsables de les experiències associades a cada activitat.  


Teoria del flux 


Característiques fenomenológiques 


que defineixen la situació de flux: 


– Una situació de repte o desafiament.  


– Una focalització de l'atenció en l'acció.  


– Unes metes clares.  


– Una retroalimentació sobre l'acció.  


– Uns sentiments de control.  


– Despreocupació d'un mateix. 







Teoria del flux 


• Que sigui una activitat que t'agradi. 


• Que permeti el desenvolupament d'habilitats i 
competències personals. 


• Amistat 


• Competició 


• Comparar-se amb criteris propis. 


• Experimentar emocions positives. 


• Prestigi, atenció, fama. 


Condicions 


“flux” 


Experiència 


“Flux” 
Claredat en l’estructura de 


l’acció, metes clares. 


Sentiment de control sobre 


l’acció i el context. 


Situació de repte o 


desafiament: adequació 


entre l’exigència de la 


tasca i habilitats: 


Focalització de l’atenció sobre 


aspectes concrets de la 


tasca. 


Plena consciència sobre 


l’acció. 


Despreocupació d’un mateix. 


“El que fa agradable una activitat és com es percep i 
interpreta l’activitat i no tant l’activitat en si”  
(Csikszentmihalyi, 1999) 
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Procediments per fomentar la motivació intrínseca 


3. Categories 


 
  Procediments centrats en la presentació i planificació de les tasques 


 Participació en la presa de decisions. 


 Varietat i novetat en el contingut de les tasques (per evitar la rutina i l’avorriment).  


  Tècniques d’establiment d’objectius.  


   —Procurar que la dificultat de les metes s’adeque a les habilitats del subjecte.  


   —Que aquest participe en l’establiment de metes, per potenciar el seu grau de compromís i el 
seu sentit d'autodeterminació personal. 


 


Procediments centrats en l’ensenyament d’habilitats 
 Modelat participant:  


  facilita al màxim l’adquisició d’habilitats noves i l’enfortiment de l’autoeficàcia  


  el subjecte, en primer lloc, observa l’habilitat en qüestió i, després, la pràctica, i rep 
retroalimentació... 


 


  Procediments d’aplicació d’incentius extrínsecs 


 
  fer servir incentius extrínsecs (premis, lloances, etc.) en les etapes inicials 


 facilita al màxim l’adquisició d’habilitats noves i l’enfortiment de l’autoeficàcia  


 que els incentius siguen contingents a la qualitat de l’execució i amb el progrés 
individual; 


 a mesura que el subjecte millora les seues habilitats, es poden anar retirant de 
manera progressiva els incentius extrínsecs,...  


 ... L’actuació hàbil produirà els seus propis incentius intrínsecs. 
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 La motivació extrínseca 


 


Definida per oposició a la motivació intrínseca.  


 


Bandura (1986). Teoria cognitiva social.  


 


 


 


Tota aquella conducta en la qual l’esforç i la persistència estan regulats 
principalment per incentius externs (objectes o esdeveniments que es 
produeixen en l’entorn) i de contingència arbitrària (relacionats amb la 


conducta per una convenció social). 


 


 


 


 Treballar pel salari, però no ens agrada el treball,... 


 Estudiar i fer els deures per obtenir alguna cosa o evitar un càstig,... 


 … 


 


... gran part dels estudis i procediments inclosos sota l’epígraf de 
condicionament instrumental estarien, potser, més aviat situats 


sota l’etiqueta de procediments de motivació extrínseca 
(Heckhausen, 1991) . 





