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OBJECTIUS 

General: Una introducció general  i interdisciplinar als desenvolupaments temàtics, 
teòrics, metodològics i pràctics de la disciplina. 

 
Específics. Capacitar per a la realització de les operacions següents: 
 

1. Explicar la construcció sociohistòrica de les necessitats  i dels problemes socials 
2. Identificar  dimensions i indicadors bàsics del constructe qualitat de vida 
3. Distingir la perspectiva clínica de la comunitària en la psicologia de la salut 
4. Descriure la caixa d’eines de la intervenció psicosocial comunitària 
5. Determinar els components psicosocials de l’experiència i les relacions laborals 
6. Valorar l’impacte psicosocial del treballar a la societat del risc laboral 
7. Utilitzar adequadament el vocabulari bàsic, definir amb propietat conceptes 

fonamentals de la psicologia social aplicada a àmbits com el jurídic, el polític, 
l’educacional, l’ambiental  o el cultural 

TEMARI 

A. Introducció 
    1.  Aplicabilitat i aplicacions de la psicologia social 
     
B. Problemes Psicosocials, Qualitat de Vida i Societat del Benestar  
   2. Estructura i construcció sociocultural de necessitats i problemes psicosocials 
   3. Qualitat de Vida: concepte, genealogia, dimensions i indicadors 
   4. Societat del Benestar  i  intervenció psicosocial 
 
C. Salut i Comunitat 
   5. Psicologia Social de la Salut. Tòpics en investigació i intervenció 
   6. Psicologia Comunitària de la Salut. Models conceptuals i operatius 
   7. Psicologia Social Comunitària. Eines teòriques i metodològiques 
D. Treball, experiència i relacions laborals a la societat del risc 

8. Dimensió psicosocial del treballar a la modernitat industrial 



9. Impacte psicosocial de la subocupació a l’infocapitalisme flexible global 
10. Qüestions psicosocials emergents a la societat del risc laboral 

 
E. Altres àmbits específics d’aplicació de la psicologia social 

DOCÈNCIA TUTORITZADA 
*Contingut: Afrontament teòric i metodològic de problemes específics pertanyents a 

àmbits de l’apartat “D” del temari (laboral, jurídic, polític, ambiental, educacional i 
cultural). 

* Objectius: 
• familiaritzar amb l'especificitat de l’aportació psicosocial a l’anàlisi i al 

tractament de qüestions socials i 
• entrenar en la valoració de la utilitat i l'aplicabilitat de teories i mètodes de la 

psicologia social 
* Metodologia: activa i participativa 
* Freqüència de la presència de l’alumnat a les instal.lacions de la facultat: quinzenal 
* Temps de dedicació a aquesta part de l’assignatura: 12  hores 
* Espai: Normalment, l’aula de la classe de teoria. Excepcionalment, el despatx del professor 
* Avaluació: Continua. Element qualitatiu de ponderació respecte a l’avaluació final de 
l’assignatura 

AVALUACIÓ 

• Examen final (50% de la nota global). Prova en forma d’exercici escrit consistent en 
una sèrie de preguntes obertes No és un test de memòria, sinò de comprensió teòrica, 
d’imaginació pràctica i de rigor metodològic. 

 
•  Treball en equip (50% ng) sobre un aspecte monogràfic del temari.  Consisteix en una 

sistematització del que es coneix (investigació, teoria) i del que es fa (intervenció, 
pràctica) en el subàmbit concret escollit. A la docència tutoritzada, es pot donar suport 
a aquesta recerca en equip. 

 
Nota.  Tindrà la nota global només qui hagi aprovat tant l’ examen com el treball en equip.  
 

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ RECOMANADES 

Assignatures de les titulacions de Ciències Socials 
Relacions Laborals 
23090 Sociologia de les Relacions Laborals  6 crèdits  2n semestre 
Ciències Polítiques i Sociologia 
21067 Sociologia del Treball    6 crèdits  1r semestre 
21069 Política Social     6 crèdits  2n semestre 



21072 Sociologia de la Cultura    6 crèdits  2n semestre 
21085 Grups i Demandes Socials   6 crèdits  2n semestre 
21091 Sociologia de la Salut    6 crèdits  2n semestre 
Assignatures de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres 
Antropologia Social i Cultural 
20119 Antropologia de la Salut*   5 crèdits  2n semestre 
20121 Anàlisi antropològica de Problemes Socials 

i Contemporanis*    5 crèdits   2n semestre 
Història 
22209 Història del Pensament Polític i Social I  5 crèdits  1r semestre 
22210 Història del Pensament Polític i Social II  5 crèdits  2n semestre 
22211 Historia del Moviments Socials. Segle XIX (I)  5 crèdits  2n semestre 
22212 Historia del Moviments Socials. Segle XIX (II) 5 crèdits  1r semestre 
22213 Historia del Moviments Socials. Segle XX (I) 5 crèdits  1r semestre 
22214 Historia del Moviments Socials. Segle XX (II) 5 crèdits  2n semestre 
Humanitats 
23306 Institucions i Organitzacions Internacionals 

i Comunitàries     5 crèdits  1r semestre 
23296 Pensament Social i Contemporani  5 crèdits   1r semestre 
23321 Visió Interdisciplinària del Món Actual  5 crèdits  2n semestre 
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