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A. OBJECTIUS 
 
Aquest curs de Psicologia Social pretén avançar cap als objectius següents: 
- Assolir una comprensió suficient de la interdependència que uneix els processos psicològics i 

els processos socials 
- Comprendre la naturalesa d'aquesta interdependència analitzant fenòmens i processos socials 

concrets 
- Accedir a les eines conceptuals per examinar la realitat quotidiana des d'una perspectiva 

integrada i complexa 
- Veure la importància dels fenòmens simbòlics en la constitució de la realitat social 
- Reconèixer la naturalesa construïda i històricament situada de la nostra conformació com a 

persones 
 
 
 
B. TEMARI 
 
PART I. INTRODUCCIÓ 
 
1. Què és la Psicologia Social 
 La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les orientacions teòriques més 

importants de la psicologia social. Per a què serveix la psicologia social 
 
PART II. ELS PROCESSOS DE SUBJECTIVACIÓ I IDENTITAT 
 
2. Perspectives de la identitat 
 Identitat personal i identitat social. Perspectiva biològica. Perspectiva internalista 
 
3. El sentit de ser una persona en un món social 
 Ser una persona. Diferents comprensions de si mateix. Identitat singular i identitat múltiple. 

Diversitat cultural 
 
4. Identitat i pertanyences grupals 

La psicologia de la categorització. Les categories socials. Prejudicis i discriminació 
 

5. Noves perspectives en la comprensió de la identitat 
 La presentació del jo i la gestió d'impressions. Identitat i interacció simbòlica. El 



desenvolupament socio-històric dels éssers humans. Performativitat i identitat 
 
PART III. EL PENSAMENT SOCIAL 
 
6. La comprensió del món social 
 Els primers estudis de la comprensió quotidiana. Atribució de causalitat. Biaixos atribucionals. 

Les explicacions quotidianes 
 
7. Les representacions socials 
 Els antecedents. Els conceptes bàsics en la teoria de les representacions socials. Els 

processos bàsics segons la teoria de les representacions socials 
 
8. La psicologia discursiva 
 Les crítiques a les teories de l'atribució. Les crítiques a la teoria de les representacions socials. 

La perspectiva discursiva 
 
PART IV. ELS PROCESSOS D'INFLUÈNCIA SOCIAL 
 
9. Les actituds socials 
 El concepte d'actitud en psicologia social. Formació i funció de les actituds. Les relacions de les 

actituds amb el comportament 
 
10. La influència en versió conductista i cognitivista 
 El canvi d'actituds. Persuasió i comunicació persuasiva. Els processos cognitius en el canvi 

d'actitud 
 
11. La influència social 
 La reproducció de l'ordre social. La uniformitat. El conformisme. La submissió 
 
12. La influència de les minories 
 La dinàmica de les relacions minories-majories. Minories pro-norma i anti-norma. Formes 

d'influència minoritària 
 
13. Els moviments socials 
 L'estudi dels moviments socials des d'una perspectiva psicosocial. Teories del canvi social i de 

la innovació social. Les resistències al canvi 
 
 
C. AVALUACIÓ 
 
Dues modalitats: 
 

a. Avaluació continuada: 
 
Tres de les quatre parts del programa tindran una pregunta que es donarà al començament de la seva 
exposició a classe. Una vegada hagi finalitzat cada part, hi haurà 10 dies per contestar i lliurar la 
pregunta. El treball per a la seva resposta serà individual i/o grupal, amb aquest criteri: 
 
 . pregunta de la Part II: treball grupal 
 . pregunta de la Part III: treball individual 
 . pregunta de la Part IV: treball grupal 
 
 Les pràctiques tutoritzades son optatives però avaluables. La seva avaluació serà tinguda en 
comte per a millorar la qualificació final. 
 

b. Examen final 
 



Per a les persones que no vulguin o no puguin seguir el procés d’avaluació continuada, hi haurà un 
examen final a la data prevista per la Facultat. Aquest examen tindrà dues parts. Primera part: prova 
objectiva composada per 40 preguntes tancades. Segona part: una pregunta per a desenvolupar un 
tema o una part d’un tema. 
 
 
D. PRÀCTIQUES TUTORITZADES 
 
Es realitzarà una d’aquestes tres pràctiques (El procediment específic s’explicarà el primer dia de 
pràctiques): 
 
 
Pràctica 1 
 
Imbricacions entre la Sociologia i la Psicologia social: historia, teories i tradicions 
metodològiques 
 
Objectiu: 

•Construir un mapa conceptual de les arrels comuns de la Sociologia i la Psicologia Social 
 
Lectura inicial: 
 

Álvaro,José Luis. i Garrido, Alicia (2003)Teoría sociológica  y vínculos psicosociales En 
J.L.Álvaro y A.Garrido,A. Psicología Social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. (pp.45-
110). Madrid: McGraw Hill. 

 
Pràctica 3 
 
Analitzar la vida quotidiana 
 
Objectius: 
 

•Dignificar la vida quotidiana com quelcom analitzable des de les ciències socials. 
 

•Entendre el seu estudi com una “ciència pràctica de la singularitat”. 
 

•Aprendre a observar, formular preguntes d’investigació i analitzar les practiques quotidianes. 
 

•Identificar les diferents dimensions de la vida quotidiana: l’espai, el temps, els afectes, els 
símbols, etc. 

 
•Aprendre a situar, des d’una òptica psicosocial, el paper de la praxis. 

 
Lectures inicials: 
 

De Certeau, M. (1990). La invención de lo cotidiano. México D.F.: Universidad 
Iberoamericana, 2000. (Cap.: "Artes de hacer"). 

 
De Certeau, M. (1990). La invención de lo cotidiano. México D.F.: Universidad 
Iberoamericana, 2000. (Cap.: "Una cultura muy ordinaria"). 

 
Pràctica 3 
 
Comunitat, identitat, quotidianitat i espai públic. 
 
Objectius 
 



•Comprendre el significat de ‘comunitat’ i mostrar com es relaciona amb allò quotidià 
•Examinar com la noció de identitat contribueix a donar sentit  de pertinença a una comunitat 
•Examinar les relacions entre activitats quotidianes i la creació d’una comunitat 
•Considerar els camins pels quals les comunitats inclouen un tipus d’espai que ajuda a 
formar les seves fronteres 
•Mostrar interrelacions entre allò quotidià i la comunitat, particularment com una comunitat 
defineix el que pot ser assumit com a quotidià i com amb allò quotidià constitueix una 
comunitat 
•Mostrar que l’espai és un important component d’allò quotidià i de la comunitat, però que les 
comunitats no han de compartir la mateixa localització física 

 
Lectura inicial: 

Whyte,F. Epílogo  a la ‘Sociedad de las esquinas’ 
http://antalya.uab.es/jmunoz/biblioteca/esquinas.pdf 
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