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

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

TEMARI 

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

• Teories del Contagi: Psicologia de les Masses de Gustave Le Bon y Sigmund 
Freud. 
• Teories de la Crisi: Teoria del Comportament Col·lectiu de Smelser, Teoria de 
la Norma Emergent i Teoria de la Societat de Masses. 
• Teoria de la Identitat Social: Conducta de masses com a acció col·lectiva de  
Reicher. 
• Il·lustració de la teoria mitjançant casos particulars:    

(1) L’emergència dels moviments per a la igualtat entre els sexes 
(2) Anàlisi d’episodis concrets de conducta de masses: Pànic i/o Disturbis 

 
Bloc 2.- MOVIMENTS SOCIALS: ACCIÓ COL·LECTIVA I CANVI SOCIAL 

• Concepcions/definicions de moviment social i tipus 



• Teories Organitzacionals i Polítiques: Teoria de la Mobilització de Recursos i 
Teoria del Procés Polític:  Organització, Sector i Indústria de Moviment Social – 
Estructura d’Oportunitat Política. 
• Teoria dels Nous Moviments Socials: L’enfocament constructivista d’Alberto 
Melucci: Novetat dels nous moviments socials - Pols i Dimensions analítiques dels 
moviments socials - Relació entre els moviments socials i l’ordre social. 
• Il·lustració de la teoria mitjançant casos particulars:  

(1): El moviment per a la igualtat dels sexes com a dispositiu de 
transformació i canvi social.  
(2):  El moviment altermundista com a “avantguarda” de l’actual família de 
moviments socials. 

Bloc 3.- INSTITUCIONS SOCIALS, CONTINUÏTAT DE L’ORDRE SOCIAL  

• Definicions/concepcions de Institució Social i tipus 
• El psiquiàtric. La crítica de Erving Goffman a les Institucions Totals 
• La presó. La crítica de Michel Foucault a la Institució com a dispositiu 
disciplinari 

• Aproximacions a la noció de Control Social  

• Contemporaneïtat i crisi de les institucions 
• Il·lustració de la teoria mitjançant casos particulars:  

(1): El sistema sexe/gènere com a articulació de diferents institucions socials 
obertes  

 (2):  La Ciència com a Institució Social i instrument de reproducció social 
 

DOCÈNCIA TUTORITZADA 
Els objectius generals de la docència tutoritzada són : 

• Facilitar a l’estudiant la familiarització amb textos de fonts originals i lectures que 
il·lustrin processos de la teoria. 
• Afavorir la reflexió personal i el desenvolupament d’una actitud enfront 
l’aprenentatge i la recerca pel fet de trobar-se davant la possibilitat de resoldre 
problemes per si mateix/a 
• Estimular la comprensió reconstructiva 
• Incentivar l’autonomia personal i la confiança en les pròpies capacitats per a 
reflexionar i generar preguntes. 
 

Procediment: lectura, reflexió i discussió de textos acadèmics. En començar el curs, es 
proporcionarà un llistat de lectures i un calendari de sessions.  



AVALUACIÓ 
L’avaluació es realitzarà de manera continuada, mitjançant les següents estratègies: 
 
1. Treballs d’Aula: A cadascun dels blocs es realitzarà una activitat pràctica o d’anàlisi 
relacionada amb les teories abordades.  Els estudiants realitzaran l’esmentada activitat a 
classe i presentaran els resultats oralment o per escrit, segons les indicacions del docent. 
 
2. Recensions Crítiques: A la primera classe es lliurarà una llista de lectures per a aquesta 
activitat.  Per a cadascun dels blocs, els estudiants escolliran un text i realitzaran una 
revisió crítica del mateix. Aquest treball rebrà suport en l’espai de Docència Tutoritzada i 
el seu resultat serà presentat oralment o per escrit, segons les indicacions del docent.  
 
El promig de la nota de cadascun d’aquests treballs donarà lloc a la qualificació final de 
l’assignatura. 
 

RELACIÓ AMB ASSIGNATURES DE L'ITINERARI  
Els continguts que es treballen en l’assignatura estan connectats amb les assignatures 
Psicologia Social de la Comunicació i Psicologia Cultural. A les avaluacions, es valorarà 
positivament l’ús de teories i conceptes desenvolupats a aquestes assignatures. Pot haver-hi 
alguna lectura comú que es treballarà des de la perspectiva de cada assignatura.  

PRÀCTIQUES 
Per tal de treure el màxim profit d’aquesta assignatura i aprofitar part del treball ja 
realitzat en ella, es recomana portar-la a la PRÀCTICA a partir de cursar simultàniament 
l’assignatura PRÀCTICA DE PSICOLOGIA SOCIAL: CULTURA I 
CONEIXEMENT PSICOSOCIAL. Quan aquest sigui el cas, i en la mesura del possible, 
una part de l’avaluació podrà ésser conjunta, per tal de donar-li continuïtat i aprofitar el 
treball realitzat en més d’una assignatura.  
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