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OBJECTIUS 
En acabar el curs l’estudiant haurà de conéixer: 

1. Els principals models teòrics en l’estudi dels processos col.lectius i de l’acció 
col.lectiva 
2. Els fenòmens col.lectius més característics de les nostres societats 
3. Els processos psicosocials bàsics relatius a la reproducció col.lectiva de l’ordre 
social a través de l’impacte de les institucions socials sobre la subjectivitat.  
4. Els processos psicosocials més importants referits als moviments socials com agents 
col.lectius de canvi i de transformació. 

TEMARI 

Bloc 1.- PSICOLOGIA SOCIAL I PERSPECTIVES DE L’ACCIÓ 
COL.LECTIVA 

1. Aproximació a les nocions de Massa, Multitud, Públic, Agregat, Munió. 
2. Psicologia de les multituds en situacions de crisi: desastres i pànic. 
3. Psicosociologia de la masa: G.LeBon, W.Wundt, S.Freud, etc. 
4. L’acció de massa com acció col..lectiva: St. Reicher. 
5. Models teòrics en l’estudi dels processos col.lectius: El contagi, La 

convergència, La norma emergent, La teoría del valor añadido, La teoria de la 
identitat social. 

6. L’individu en la massa: fanatisme i personalitat autoritària. 

Bloc 2.- INSTITUCIONS SOCIALS, CONTINUÏTAT DE L’ORDRE SOCIAL I  
RESISTÈNCIES AL CANVI SOCIAL 

1. Definicions/concepcions de Institució Social  

2. El psiquiàtric. La crítica de Erving Goffman a les Institucions Totals 



3. La presó. La crítica de Michel Foucault a la Institució com a dispositiu 
disciplinari 

4. Aproximacions a la noció de Control Social 

5. El pensament Institucional: la memoria com a construcció institucional, la 
identitat institucional. 

6. Estudis de cas (1): les Relacions de Gènere com a institució social,  

7. Estudis de cas (2): la Ciencia com a institució social,  

8. La Psicología com a productora y reguladora de subjectividad: el caràcter 
construït de les operacionss sobre el self 

Bloc 3.- CONFLICTE PSICOSOCIAL, ACCIÓ COL.LECTIVA I CANVI 
SOCIAL 

1. Concepcions/definicions de moviment social  
2. Perspectives teòriques en l’estudi dels moviments socials  
3. La heterogeneïtat dels moviments socials: el moviment social clàssic (moviment 

obrer) i els nous moviments socials (moviment okupa, feminismes, moviments 
gays, ecologisme, etc). 

4. El discurs/pensament de la protesta: la memòria com a construcció col.lectiva, 
la identitat com a construcció col.lectiva pel canvi, etc.) 

5. Estudis de cas: (1) els Estudis de Gènere com a instrument de canvi, (2) la 
Ciencia com a instrument de canvi. 

 
Estimació del temps fora de l’aula: serà necessari per a la lectura de textos relacionats amb 
els continguts impartits a classe i comprensió de la matèria impartida. Temps estimat de 1 a 
2 hores per setmana. 

 

DOCÈNCIA TUTORITZADA 
• L’objectiu general d’aquesta docència és la de facilitar a l’estudiant la familiarització 
amb textos i lectures de fonts originals. Igualment, s’afavorirà la reflexió personal i 
l’autonomia personal i la confiança en les pròpies capacitats per a reflexionar i generar 
preguntes. En començar el curs, es proporcionarà un llistat de lectures i un calendari de 
sessions. Els textos es treballaran a partir d’unes preguntes-guia que seran facilitades per 
els/les docents. 



AVALUACIÓ 
L’avaluació constarà d’un examen a final de curs en el qual s’haurà de dur a terme una 
anàlisi d’un cas pràctic, que serà plantejat a partir de les classes teòriques i les lectures de la 
docència tutoritzada.  
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