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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Oferir una primera aproximació a les principals orientacions teòriques, àrees d’interès i 
perspectives metodològiques de la Psicologia social 
2. Reflexionar sobre la naturalesa social, cultural i històrica dels processos psicològics 
3. Examinar la importància dels processos socials en la comprensió i explicació del comportament 
de les persones 
4. Proveir de conceptes que permetin apropar-se a l’anàlisi de la vida quotidiana des d’una 
perspectiva psicosocial 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
A. Introducció a la Psicologia Social 
B. La psicologia social: perspectives teòriques i camps d’aplicació 
C. La identitat personal i social 
D. Comunicació, percepció i opinions 
E. Manteniment, reproducció i canvi social 
G. Processos grupals i col·lectius 
F. Persones i relacions  
 
3. Avaluació 
Les classes d’aquesta assignatura es divideixen en sessions de teoria i sessions de pràctiques que s’aniran 
alternant. Les classes de teoria tindran format magistral tot i que s’espera la participació i discussió dels 
estudiants. Cada tema tindrà una o dues sessions pràctiques que consistiran en el treball i la discussió de 
videos i/o textos en relació amb el tema. Les pràctiques sempre tindran com a objectiu aprofundir o 
millorar la comprensió del tema a la qual estiguin vinculades. 
 
L’assignatura es pot superar de dues maneres:  
 
1) Seguiment de l’Avaluació Continuada. Al llarg del semestre els professors proposarem la 
realització de tres exercicis. Els dos primers seran individuals mentre que el tercer podrà realitzar-se en 
grup. La nota final es correspondrà a la mitjana dels tres exercicis. 
2) Es podrà optar a un Examen final, en les dates que la facultat estableix, en aquells casos en què: 
s’opti per no seguir l’avaluació continuada o bé s’hagi suspès l’avaluació continuada o es vulgui pujar la 
nota d’aquesta. 
 
L’examen farà referència al contingut impartit a les classes de teoria i constarà de dues parts: 
1. Preguntes “tipus test” amb penalització dels errors. 70% de la nota final. 
2. Preguntes obertes. Valor 30%. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. 
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