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OBJECTIUS GENERALS 
 

• Reflexionar sobre els diferents efectes d'influència que es deriven de la 
dinàmica grupal en la vida quotidiana de les persones.  

• Conèixer les principals formes de conceptualitzar i experimentar el 
fenomen grupal segons la Psicologia Social.  

• Assolir un coneixement bàsic sobre la dinàmica dels grups petits en la 
seva vessant clàssica així com les seves principals crítiques. 

• Conèixer quins són els principals fenòmens i processos grupals 
(estructura grupal, sistema de rols i estatus, sistema de lideratge i poder, 
formes de comunicació, influència de les normes grupals, cohesió i 
processos de presa de decisions). 

 
TEMARI 
 
1. CONCEPTE I TIPUS DE GRUP 
1.1 Criteris clàssics de definició 
1.2 Altres elements de definició 
1.3 Tipus de grups: grups primaris i secundaris; grups formals i informals; grups 

de pertinença i grups de referència 
 
2. L’ESTRUCTURA DEL GRUP 
2.1 Definició d’estructura 
2.2 Els rols grupals 
2.3 L’estatus social 
2.4 Les normes socials 
2.5 Cohesió grupal 
 
3 RENDIMENT GRUPAL 
3.1 La facilitació social 
3.2 Rendiment grupal 
3.3 La creativitat dels grups 
 
4. INTERACCIÓ COMUNICATIVA EN ELS GRUPS 
3.1 Xarxes de comunicació. 
3.2 Comunicació no verbal 
 
5. El LIDERATGE EN ELS GRUPS 
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5.1 Tipus de lideratge  
5.2 Noves teories sobre el lideratge 
 
6. LA PRESA DE DECISIONS 
6.1 Decisions individuals i grupals 
6.2 Polarització i normalització  
6.3 Pensament de grup 
 
7. CONFLICTE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN ELS GRUPS 
7.1 Conflicte intragrupal i intergrupal  
7.2 Habilitats per a la resolució de conflictes 
 
8. NOUS ÀMBITS PER LA DINÀMICA DE GRUPS 
8.1 Els grups en la societat de la informació: comunitats virtuals i xarxes 
sociotècniques 
8.2 L’estructura del grup en el cas de les comunitats virtuals: rols versus 
posicionaments  
8.3 La comunicació en els grups virtuals  
8.4 Poder i control en les comunitats virtuals 
8.5 El conflicte en els grups virtuals 
 
9. DINÀMICA I TÈCNIQUES DE GRUP 
9.1 Objectius de les tècniques de grup.  
9.2 Aplicacions  
9.3 Classificacions de les tècniques de grup 
 
10. HISTÒRIA DE LA DINÀMICA DE GRUPS 
10.1 La tradició grupal 
10.2 La tradició individual 
10.3 Grups i masses 
10.4 El naixement de la dinàmica de grups 
 
PRÀCTIQUES 
 
Les pràctiques tenen com a objectiu bàsic donar a conèixer les aplicacions de 
la dinàmica de grups a través de la posada en pràctica a l’aula de diferents 
tècniques grupals. A més a més es tractarà de promoure l’ús de l’observació 
com a mecanisme de comprensió i anàlisi de la dinàmica d’un grup, dels 
processos i de les relacions que s’hi generen. Volem afavorir el plantejament 
reflexiu de qüestions que permetin la identificació de diferents modalitats de 
tècniques grupals en funció dels objectius a assolir amb el grup, els objectius 
de les tècniques, en quin moment del procés del grup es poden aplicar, en 
quines situacions, les fases de què consten les tècniques, inclosa la seva 
temporalització, quins efectes produeixen en el grup, i quines són les seves 
avantatges i inconvenients. 
  
Les diferents tècniques seran un exemple de diferents moments pels que passa 
un grup, començant per la seva formació i acabant en la seva dissolució, 
passant per la presa de decisions, la cohesió grupal, els processos de lideratge 
i de comunicació, els processos creatius i l’adopció de rols. 
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DOCÈNCIA TUTORITZADA 
 
La docència tutoritzada d'aquesta assignatura consistirà en la descripció de 
tècniques grupals que posteriorment puguin ser incloses com a material públic 
a la web de l’assignatura, i en la preparació de materials multimedia que 
il·lustrin processos grupals. La col·laboració en aquesta activitat permetrà a 
aquells que hi participin d'aprofundir en alguns temes del programa així com de 
participar en una experiència d'innovació docent en l'àmbit universitari. A més a 
més la participació en l’activitat podrà ser avaluada per tal que permeti pujar la 
nota final de l’assignatura. 
 
Tot i que es realitzaran algunes sessions presencials, la feina es realitzarà de 
forma prioritària utilitzant els recursos pel treball col·laboratiu de la plataforma 
docent de l’assignatura. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Teoria: 
Examen amb dues parts: la primera consistirà en preguntes test (40% nota) i la 
segona, en un tema a desenvolupar (60% nota). Per avaluar la part oberta és 
imprescindible obtenir una puntuació superior o igual a 4.5 a la part test. 
 
Pràctiques: 
L’assistència al 100% de les pràctiques dóna dret de forma automàtica a 
l’aprovat (5) de les pràctiques. Tant els estudiants que desitgin obtenir una nota 
superior a 5, com els que no hagin pogut assistir al 100% de les classes, per 
les raons que sigui i encara que sigui justificadament, hauran de presentar un 
informe al final del semestre. 
 
Docència Tutoritzada: 
La participació activa en la creació de materials multimedia de dinàmica de 
grups donarà dret a obtenir un punt suplementari (+1) sobre la nota final 
(excepte si ja s’ha obtingut un 10, lògicament!). 
 
Avaluació Final: 
La nota total de l’assignatura serà: 
(Nota teoria * 70 /100) + (Nota pràctiques * 30 /100) 
 
Les persones que no tinguin avaluació de teoria o de pràctiques tindran una 
qualificació de “No presentat” 
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