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LA SENSACIÓ I LA PERCEPCIÓ 
 
1.- Començarem referint-nos a la sensibilitat. Immanuel Kant –un filòsof idealista alemà- la definia com 
“la capacitat (receptivitat) de rebre representacions”. Donat que això és una definició filosòfica que ens 
pot resultar difícil d’entendre, se’t demana que tu en donis una altra que siguis capaç d’assimilar i 
d’assumir sense dificultats. Segueix els punts següents: 
 
1.1.- Què és la sensibilitat humana?  
1.2.- Tipus de sensibilitat, sensacions i òrgans sensorials relacionats. 
1.3.- El Sistema Nerviós: què és i com funciona. 
1.4.- Què és un estímul nerviós i com es transmet? (les sinapsis) 
1.5.- Què són els llindars? 
 
 
2.- Centra’t ara en la sensibilitat visual i descriu el procés pel qual les terminals nervioses oculars es 
veuen afectades per cert tipus d’estímul. Aclareix de quina manera els ulls “veuen” la realitat i com i on 
es processa tota aquesta informació. Il·lustra la teva explicació gràficament. 
 
 
Potser ara que ja sabem que sense la sensibilitat no percebríem res, convé plantejar-nos la pregunta 
següent: la percepció, s’acaba en els sentits? Hi ha una manera ingènua i una manera més científica 
d’entendre en què consisteix això que en diem “copsar la realitat”. El món no és ben bé com ens sembla 
que és. Els sentits no ens ho acaben d’explicar. Però, aleshores, si els sentits no ens donen una imatge 
fidel d’allò que ens envolta, com sabem com és allò que ens envolta? 
La percepció de la realitat és un tema molt complex. Filòsofs, psicòlegs i neuròlegs no acaben de posar-
se d’acord sobre el funcionament dels sentits i de la percepció humana. L’escola de psicòlegs que més 
s’ha dedicat a estudiar totes aquestes qüestions és una escola alemanya anomenada Gestalt (o de la 
forma).  
Segons aquesta escola, les percepcions no són estímuls elementals o simples, sinó que són conjunts 
organitzats i totalitzadors. Veiem el món d’acord amb unes estructures determinades que es veuen 
influïdes, a més, pel context, per l’estat anímic de la persona, per l’interès que hi posem, i per molts 
altres elements. Els estudis de la Gestalt sobre la percepció van permetre d’establir certes lleis o 
mecanismes perceptius. 
 
 
3.- T’indiquem quines són aquestes lleis. Tu hauràs d’esbrinar què signifiquen, explicar-les tan clarament 
com puguis i il·lustrar-les gràficament amb imatges i/o dibuixos: 
 
3.1.- Llei de la constància perceptiva. 
3.2.- Percepció de la tercera dimensió. 
3.3.- Distinció fons-figura. 
3.4.- Llei de la continuïtat. 
3.5.- Llei de la semblança. 
3.6.- Llei del tancament. 
3.7.- Llei del contrast. 
3.8.- La percepció és globalitzadora. 
 
 
4.- Quines diferències hi ha, segons el text, entre sensació i percepció? Quantes definicions de percepció 
pots localitzar en el text? Reprodueix-les i comenta-les. 
 
“L’home no percep qualitats sensorials; percep els objectes i processos que s’hi manifesten. La unitat 
psicològica bàsica del coneixement sensible no és la sensació, almenys en l’home, sinó la percepció. 
L’anàlisi sensorial de la realitat culmina, a nivell d’experiència, en una unitat perceptiva que manifesta al 
subjecte alguna cosa més que un mosaic d’impressions sensorials inconexes. Realment, la percepció 
consisteix en un procés d’integració psicofísica, en virtut de la qual l’energia estimulant es manifesta com 
a món al subjecte que percep. 
La percepció és, doncs, una aprehensió de la realitat a través dels sentits; la percepció és un procés 
sensocognitiu en què les coses es fan manifestes com a tals en un acte d’experiència. Tal experiència no 
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és, d’altra banda, un reflex passiu de l’acció estimuladora ni una captació purament figural dels objectes. 
Percebre comporta un determinat saber sobre les coses percebudes i les seves relacions”. 

L. Pinillos 
 
 
5.- Comenta adequadament els textos que tens tot seguit: 
 
“Sembla de sentit comú acceptar que percebre és una manera immediata d'obtenir coneixement de 
moltes coses, de les quals els objectes físics en formen una classe destacada. En tenim prou, per 
exemple, de donar un cop d'ull per a estar totalment segurs que hi ha una taula enfront nostre. 
Amb aquesta creença del sentit comú succeeix, però, allò que passa amb moltes altres, o sigui, ben aviat 
la filosofia i també la ciència semblen desdenyar-la. Sinó, pensem en totes les ocasions, que l'escèptic 
ens recorda de bon grat que per refiar-nos dels nostres sentits arribem a abraçar creences errònies; des 
dels casos més quotidians i pedestres, com aquells en què confonem un reclam amb un ànec de debò o 
prenem per circular la torre de planta octogonal vista en la distància, fins els més sofisticats que ens 
descobreixen els psicòlegs en presentar-nos línies de longitud idèntica disposades de tal manera que ens 
semblen clarament diferents de com estan en realitat. El gaudi de l'escèptic creix quan afegeix per a la 
nostra consideració les experiències al·lucinatòries i es desborda quan finalment ens presenta les 
contradiccions que semblen donar-se entre la nostra imatge ordinària del món i la que la ciència ens 
presenta. 
Efectivament, des del segle XVII la física ens ve dient, per exemple, que no hi ha res en les coses 
semblant al color que hi creiem percebre. I, almenys des del segle XIX, la psicofísica ens mostra que la 
nostra experiència sensorial depèn de manera essencial de l’estructura del nostre sistema nerviós. Un 
cop, posem per cas, pot produir una guspira si el patim en un ull; però [provocarà] un so, si ens és donat 
a l'oïda. 
Totes reunides, aquestes consideracions componen allò que es coneix com "l'argument de la il·lusió", 
amb les seves versions. La tesi escèptica que se'n desprèn sembla clara. No hauríem d'estar segurs que 
les coses tenen les propietats que semblen tenir perquè aquí tenim les il·lusions per a recordar-nos que 
podem estar equivocats. No hauríem d'estar segurs ni tan sols que les coses que creiem percebre 
existeixen perquè aquí tenim les al·lucinacions per a recordar-nos que també podem estar equivocats. 
Hauríem de concloure que allò que s'ofereix a la nostra consciència de manera immediata és l'efecte de 
l'estat dels nostres òrgans sensorials i del nostre cervell -l’estímul pròxim- i no pas els objectes situats en 
l'espai físic que en poden ser parcialment responsables -l'estímul distant-.” 

 
SANFÈLIX, V. Les raons de l’escepticisme 

 
 
"Si mirem des d'una finestra oberta, els nostres sentits són afectats per un determinat nombre de 
sensacions: el soroll del carrer, l'olor de l'aire i gran nombre d'estímuls visuals. Si sentíssim la veu d'un 
amic o si l'aire arribés impregnat d'olor d'algun menjar, o veiéssim una cara desconeguda a la finestra del 
davant, la nostra percepció es faria més penetrant (...) El problema de la percepció i l'atenció suggereix 
certes observacions, una d'elles, sobre l'amplitud de la percepció. ¿Quantes coses es poden percebre al 
mateix temps? Només podem percebre una part de les coses que ens envolten. Hi ha certs graus de 
percepció que depenen de l'estructura de l'objecte. L'atenció depèn del nivell de l'estímul. Si sentim 
constantment el tic-tac d'un rellotge, hi haurà un moment en què ja no l'advertirem... L'atenció està 
relacionada amb l'habituament a una percepció (...) L'atenció no depèn només d'una situació present, 
sinó de la nostra situació pretèrita o futura. La bústia de correus atreu la nostra atenció si hem d'enviar 
una carta (...) L'atenció depèn també de l'expectativa sobre un fet determinat. No ens fixem en una 
criatura quan juga com de costum, però en el moment en què puja a una cadira ens crida l'atenció 
perquè hi intuïm un cert perill. La nostra atenció aïlla una gran quantitat d'elements perceptius. 
L'expectativa i l'anticipació preparen la percepció i prevenen l'observador”.  

 
CH. WOLFF: Introducció a la Psicologia 

 
 
"Tots hem pogut comprovar algun cop que allò que cercàvem és justament el que impedeix que ho 
trobem; de la mateixa manera que era el que ja sabíem, el que no ens deixava veure; o el que 
escoltàvem, el que no ens deixava sentir. Com hem comprovat també que és el raonament que hem 
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endegat el que fa d'obstacle per trobar la solució, o que és el que ja sabem fer, allò que ens impedeix 
millorar. 
(...) A tots us haurà passat de cercar sobre una taula desordenada unes tisores o unes ulleres i no veure-
les, tot i passar-hi un cop i un altre els ulls per sobre. ¿Per què no les veiem? Si reflexioneu, un cop les 
haureu trobades, us adonareu que no les vèieu perquè buscàveu unes tisores obertes i, pel fet de ser 
tancades, no corresponia l'esquema que dúieu al cap amb la sensació que us arribava als ulls. Com que 
ja teníeu una imatge del que cercàveu, heu passat la vista per sobre dels objectes però no els heu vist. I 
no els heu "vist" perquè ja els vèieu dins de vosaltres; perquè en teníeu ja una idea tan precisa que, en 
no casar exactament amb l'estímul visual, literalment us ha "passat per l'ull".  

 
RUBERT DE VENTÓS: Per què filosofia? 

 
 
6.- Intenta donar contingut a les afirmacions següents: 
 
6.1.- La percepció és un acte mental creador i actiu. 
6.2.- Percebem només allò que ens interessa. 
6.3.- L’atenció ens permet optimitzar els recursos perceptius. 
6.4.- No veiem el món tal com és sinó tal com som. 
 
 
7.- Per acabar analitza les imatges que se t’ofereixen: digues què hi veus en un primer moment i 
després, estudia què és el que s’hi mostra realment. Sabries aclarir per què es produeixen aquests 
fenòmens perceptius? 
 


