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1.  Presentació de l’assignatura 

 

Matèria: Desenvolupament humà en el medi social i el cicle vital 

Assignatures que en formen part: 

 - Psicologia del cicle vital 

 - Psicologia social 

 

La Psicologia social és una ciència que dona i ha donat resposta a diferents qüestions 

sobre com les persones es relacionen, com influeixen les unes amb les altres, com 

s’atrauen, quines relacions estableixen i en funció de quins factors. Aquestes i d’altres 

qüestions són les què donarem resposta al llarg del curs de l’assignatura de Psicologia 

social. També podem dir que aquesta disciplina estudia i analitza en l’àmbit de l’acció 

social  els processos psicosocials. Al llarg de l’assignatura podrem identificar i conèixer 

el per què les persones actuen com ho fan, l’atribució serà un aspecte clau de la 

percepció social. Segons com entenguem el comportament dels altres influirà en la 

nostra relació amb ells. Altres temes que seran d’interès per l’estudi seran les relacions 

interpersonals, tant positives com l’altruisme i l’atracció; i de tipus dissocial com 

l’agressivitat. La psicologia social ha estat sempre interessada en veure l’aplicació 

pràctica de la teoria exemplificada en diferents experiments socials i observar en la 

pròpia realitat social quins elements faciliten o distorsionen les relacions entre les 

persones. 

 

 

2. Competències a desenvolupar  

 

Competències de la matèria: 

- Identificar situacions de necessitat i les opcions possibles per iniciar processos de canvi 

- Conèixer els processos i elements fonamentals que configuren el comportament humà 

en el medi social i la relació entre la persona i l’entorn, i les perspectives de les diverses 

ciències socials sobre els mateixos. 

C1 Identificar situacions de necessitat i les opcions possibles per iniciar processos de 
canvi 
 

C.1.1. Saber identificar i entendre les actituds dels altres i els possibles canvis 

d’actitud 

C.1.2. Conèixer i identificar processos d’influència social  
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C2 Conèixer els processos i elements fonamentals que configuren el comportament 

humà en el medi social i la relació entre la persona i l’entorn, i les perspectives de les 

diverses ciències socials sobre els mateixos. 

C.2.1. Conèixer els factors que influeixen en el comportament humà en relació als 

altres i amb un mateix 

C.2.3. Conèixer i identificar comportaments agressius en la societat 

3. Continguts 

 

MODUL 1: La Psicologia social: 

 Definició.  

 Teories i mètodes de recerca de la psicologia social 

  

MÒDUL 2: La persona 

 Unitat 1: La construcció de la identitat 

- Autoconcepte, autoestima i identitat 

Unitat 2: Cognició social 

- Processos de percepció i atribució social 

- Prejudicis i estereotips 

 

MODUL 3: Actituds i canvi actitudinal 

Unitat 1: Què són les actituds i com es formen 

- Organització de les actituds 

Unitat 2: La persuasió: teoria de la dissonància cognitiva 

 

MÒDUL 4: Conducta social interpersonal: 

Unitat 1: Relacions personals positives: 

-    L’atracció interpersonal 

- L’ altruisme i conducta prosocial 

Unitat 2: Comportament dissocial: agressió 

 

MÒDUL 5: Influència social 

- Poder social 

- Lideratge 

- Obediència 
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- Conformitat 

- Teoria de l’impacte social 

 

En el mòdul 1 treballarem i reflexionarem sobre la disciplina de la Psicologia social, 

quins han estat les teories més significatives en el desenvolupament de la Psicologia 

social i quina evolució històrica ha fet que esdevinguin canvis significatius en cadascuna 

de les èpoques. Analitzarem alhora alguns dels estudis socials més significatius de cada 

època i quin significat van tenir segons les teories del moment. 

 

En el mòdul 2 es pretén analitzar i conèixer com es construeix la identitat social de les 

persones, treballarem conceptes com l’autoestima, l’autoconcepte i la identitat pròpia. 

També farem èmfasi en quins processos esdevenen en la persona per fer atribucions 

de les fets que ocorren al seu voltant, i quins elements intervenen en els prejudicis i 

estereotips que tenim enfront als altres.  

 

En el mòdul 3 podrem conèixer i reflexionar sobre l’actitud, com es forma, quines 

funcions tenen les actituds, i quina relació hi ha amb la conducta. També treballarem 

algunes de les teories que donen explicació al sí de les actituds, com la teoria de la 

disonància cognitiva, que donaran resposta a com canviem les nostres actituds. La 

persuasió també serà un tema central en aquest mòdul com a procés de canvi 

actitudinal, analitzarem quins factors afecten i quines funcions de les actituds hi ha en 

aquest canvi. 

 

En el mòdul 4 treballarem sobre les diferents relacions interpersonals que es poden 

establir , de tipus positiu com podrien ser les relacions íntimes, explicar el per què ens 

sentim atrets per algunes persones i no per altres; i també l’altruisme com a conducta 

prosocial d’ajut als altres. Per contra, podrem alhora analitzar l’agressivitat com actitud 

no prosocial, quins determinants socials hi ha sobre l’agressivitat, quines causes i alguns 

exemples. 

 

En el mòdul 5 treballarem i analitzarem la influència social, ens fixarem en processos 

de poder social, què determina el lideratge, quines són les característiques de 

l’obediència i conformitat i algunes teories en relació a aquests processos socials de 

grup. 
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4. Resultats d’aprenentatge 

 

- Entén la importància de la psicologia social aplicada al món de l’acció social 

- Coneix com es desenvolupen les actituds i com es poden canviar 

-  Coneix i identifica i la conducta social interpersonal 

- Identifica i coneix diferents processos psicosocials de influencia social (obediència, 

conformitat, poder, lideratge...) 

- Coneix i identifica la construcció de la identitat (Autoconcepte, autoestima i identitat) 

- Coneix i identifica processos de percepció i atribució social, prejudicis i estereotips 

- Identifica conductes dissocials (agressió) 

 

5. Metodologia 

 

5.1.- Activitats del professor: 
Per seguir l’assignatura es proposen diferents mètodes: 

a) Sessions magistrals i conferències d’experts per part del professor, que 

tindran com a objectiu presentar les idees principals dels temes i establir un espai 

de treball. Cada mòdul anirà acompanyat d’algun document, article o capítol que 

fonamentarà el contingut. 

b) Sessions de treball en grup, on es desenvoluparan activitats de comprensió, 

reflexió i anàlisi dels continguts. Algunes activitats com, anàlisi de textos, visionat 

i anàlisi de documentals, elaboració de petites recerques, activitats concretes al 

temari i exercicis que facilitin la comprensió dels continguts teòrics aplicats a la 

praxi de la professió i dels problemes socials d’ara.  

c) Tutories individualitzades o en petit grup amb la finalitat d’aclarir dubtes i/o 

conceptes teòrics, per ajudar a l’aprenentatge individual. 

d) Campus virtual, serà una eina més que l’alumne podrà fer servir per compartir 

materials, per fer treball individual i grupal, per participar de fòrums i d’altres 

activitats que es proposin al llarg de l’assignatura. També serà un espai on la 

professora desarà els materials que es vagin recomanant en cadascun dels 

mòduls. 

Las classes s’organitzen en dues parts: 

a) Una part teòrica: on hi ha exposició de la teoria per part del professor i l’alumne 

agafa apunts i participa amb preguntes. 
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b) Una part pràctica: on tot seguit de la teoria es plantegen problemes i exercicis on 

l’alumne ha d’aplicar allò que ha après; aquests exercicis es fan en petit grup i 

després es comenten en gran grup. 

Exemple: omplir un quadre-resum d’idees teòriques, posar exemples 

sobre la teoria estudiada, etc.. 

 

5.2. Activitats dels estudiants: 

Per a cada mòdul teòric es presenten unes pautes d’activitat que permet als 

estudiants, tant els d’itinerari presencial com els d’itinerari adaptat, seguir les 

activitats que es desenvoluparan per a cada mòdul a l’aula i que hauran d’anar 

lliurant a la professora. 

A l’assignatura es presenten dos tipus de tasques per promoure un millor i 

continu aprenentatge dels continguts teòrics, les activitats que es fan a l’aula i 

els treballs que es proposen fer de forma:  

a) Activitats a l’aula: són exercicis on s’aplica directament el contingut teòric a 

casos pràctics.  

b) Treballs autònoms:  

 Un treball sobre estereotips (activitat en grup de 3/4 persones).  

 Treball individual sobre el llibre “Intelꞏligència social” de Daniel 

Goleman a partir de contestar una pauta de preguntes.  

 Un treball sobre Conducta social interpersonal (activitat individual o en 

grup de 3/4) 

 Treball sobre Influència social (activitat individual o en grup de 3/4)  

 

Treball a l’aula    50 hores 2 ECTS 

Treball tutoritzat     50 hores 2 ECTS 

Treball autònom    50 hores 2 ECTS 
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6. Sistema d’avaluació 

 

L’avaluació de l’assignatura té per objectiu aconseguir que els alumnes assumeixin els 

objectius i les competències que s’esmenen en aquesta guia. L’alumne podrà acollir-se 

a dos tipus d’avaluació: 

 
6.1.- Activitats o instruments d’avaluació 
 

OPCIÓ 1: Avaluació continuada 

a) L’assistència a classe: encara que és de caire voluntari, es considera obligatori 

assistir a les sessions de treball grupal, a les tutories i a la participació en l’espai 

virtual.  

b) Treballs a l’aula: al llarg de l’assignatura es faran les següents activitats que 

seran de caire obligatori: 

a. Un treball sobre estereotips (activitat en grup de 3/4 persones). Data de 

lliurament: setmana 3-10 de març  

b. Treball individual sobre el llibre “Intelꞏligència social” de Daniel 

Goleman a partir de contestar una pauta de preguntes. Data de 

lliurament: 30 de març-8 d’abril 

c. Un treball sobre Conducta social interpersonal. (activitat en grup de 3/4 

persones)  Data de lliurament: setmana 19-26 d’abril 

d. Treball sobre Influència social-violència (activitat en grup de 3/4 

persones) Data de lliurament: setmana 3-10 de maig 

c) Exercicis de comprensió i anàlisi de continguts: estudis socials, mapes 

conceptuals, documentals... El desenvolupament d’aquestes activitats es farà al 

llarg de les sessions i la data de lliurament de l’exercici s’avisarà durant aquella 

setmana 

d) Fòrum sobre la pelꞏlícula “El Experimento”, dirigida per Oliver Hirschbielgel 

(2001) (del 8 al 15 de febrer).  

 

e) Prova de contrast: els alumnes que s’acollin a l’avaluació continuada realitzaran 

una prova escrita, al final de l’assignatura,  sobre els continguts treballats en el 

programa per veure si s’han assolit els continguts.  

- Per poder accedir a l’examen del 50% l’alumne ha d’haver superat les 

activitats d’avaluació continua, així com les activitats d’aula, sinó fos així 

s’haurà de presentar a l’examen final. En el cas de no presentar un dels 
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treballs de classe, es considerarà que l’estudiant renuncia a l’avaluació 

continuada. 

 

OPCIÓ 2: Avaluació única 

Examen final amb un valor del 100% de la nota final. 

L’examen constarà preguntes tipus test amb alternatives de resposta i una pregunta 

oberta.  

 

6.2.- Criteris d’avaluació 
 

Quadre resum de l’avaluació continuada: 

Assistència a classe Obligatòria – treballs 

Treballs de l’aula i participació a fòrums 

 Estereotips (10%) 

 Llibre “Intelꞏligència social” (10%) 

 Conducta social interpersonal 

(5%) 

 Influència social (10%) 

 Exercicis aula i fòrum (5%) 

50% 

Prova de contrast 50% 

 

 
Els estudiants d’itinerari adaptat també hauran de lliurar les activitats proposades per 

escrit que s’elaborin al llarg de l’assignatura. Hauran de mantenir comunicació amb la 

professora mitjançant dues tutories presencials i correu electrònic per poder fer un 

seguiment adequat de l’aprenentatge de l’estudiant. Aquests estudiants podran optar, 

igualment, a qualsevol de les dues opcions d’avaluació (continuada o única). 

 

7.- Resum del procés formatiu per competències 
 

Veure quadre annex  
 

 

8.- Vies de comunicació amb el docent 
 

Correu electrònic: ccanellas@peretarres.url.edu   

Horari d’atenció a l’alumne: Dimarts 11-12h amb cita prèvia 
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Específiques de psicologia social:  

• Current Research in Social Psychology  

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html  
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES  

Competències  Activitats formatives  Resultats d’aprenentatge  Activitats d’avaluació 

  

Saber identificar i 

entendre les 

actituds dels altres 

i els possibles 

canvis d’actitud 

  

Classes 

magistrals  

Exercicis 

pràctics a l’aula 

Tutories grupals 

  

‐ Entén  la  importància de  la psicologia  social 

aplicada al món de l’acció social 

‐  Coneix  com  es  desenvolupen  les  actituds  i 

com es poden canviar 

  

PAA 1: Pel.lícula El experimento 

 

PAA 6: Participació‐activitats d’aula 

 

PAA 3: Llibre “Intel∙ligència social” 

Conèixer i 

identificar 

processos 

d’influència social 

Classes 

magistrals  

Exercicis 

pràctics a l’aula 

Tutories grupals 

Xerrada 

‐    Coneix  i  identifica  i  la  conducta  social 

interpersonal 

‐  Identifica  i  coneix  diferents  processos 

psicosocials  de  influencia  social  (obediència, 

conformitat, poder, lideratge...) 

 

PAA 6: Participació‐activitats d’aula 

 

PAA 4: La química de l’amor i l’amor 

social 
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Conèixer els 

factors que 

influeixen en el 

comportament 

humà en relació 

als altres i amb un 

mateix 

Classes 

magistrals  

Exercicis 

pràctics a l’aula 

Tutories grupals 

Xerrada 

Coneix i identifica la construcció de la identitat 

(Autoconcepte, autoestima i identitat) 

Coneix  i  identifica  processos  de  percepció  i 

atribució social, prejudicis i estereotips 

 

PAA 2: XARXA ANTIRUMORS‐

ESTEREOTIPS 

 

PAA 6: Participació‐activitats d’aula 

Conèixer i 

identificar 

comportaments 

agressius en la 

societat 

 

Classes 

magistrals  

Exercicis 

pràctics a l’aula 

Tutories grupals 

Taula rodona 

 

‐ Identifica conductes dissocials (agressió) 

 

PAA 5: Influència social‐violència 

 

PAA 6: Participació‐activitats d’aula 

 


