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Objectius 
 
General: Una introducció general  i interdisciplinària al desenvolupaments temàtics, 
teòrics, metodològics i pràctics de la disciplina. 

 
Específics. Capacitar per a la realització de les operacions següents: 
 

1. Explicar la construcció sociohistòrica de les necessitats  i dels problemes socials 
2. Identificar  dimensions i indicadors bàsics del constructe qualitat de vida 
3. Distingir la perspectiva clínica de la comunitària en la psicologia de la salut 
4. Determinar els components psicosocials de l’experiència i les relacions laborals 
5. Valorar l’impacta psicosocial del treballar a la societat del risc laboral 
6. Utilitzar adequadament el vocabulari bàsic i definir amb propietat conceptes 

fonamentals de la psicologia social aplicada a àmbits com el jurídic, el polític, 
l’educacional, l’ambiental  o el cultural 

7. Definir el nucli d’ un problema social concret emmarcat teòricament i 
contextualitzat empíricament 

 
Temari 
 
1. Introducció.  Aplicabilitat i aplicacions de la psicologia social 
 
2. Problemes Psicosocials i Qualitat de Vida . 

2.1.  Estructura i construcció sociocultural de necessitats i problemes 
psicosocials 

2.2. Qualitat de Vida: concepte, genealogia, dimensions i indicadors 
 
3. Salut i Comunitat 

3.1. Psicologia Social de la Salut. Tòpics en investigació i intervenció 
3.2. Psicologia Comunitària de la Salut. Models conceptuals i operatius 
 

4. Treballar i benestar 
4.1  Dimensió psicosocial de l’ocupació, la desocupació i la subocupació 
4.2  Qüestions psicosocials emergents a la societat del risc laboral 

 
5. Altres àmbits específics d’aplicació de la psicologia social 
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  Jurídic, polític, ambiental, educacional i cultural. 
 

DOCÈNCIA TUTORITZADA 

 
 Objectiu general: Familiaritzar amb l'especificitat de l’aportació psicosocial a l’anàlisi i al 

tractament del problema (psico)social  considerat 
 Desenvolupament: Virtual 
 Avaluació: Element qualitatiu de ponderació respecte a l’avaluació final de l’assignatura 

 
 

Avaluació. Examen final.  
Prova en forma d’exercici escrit consistent en una sèrie de preguntes obertes.  No serà 
un test de memòria, sinó de comprensió teòrica, d’imaginació pràctica i de rigor 
metodològic. 
 

• La 1ª pregunta tractarà sobre els temes 1-2  
• La 2ª pregunta tractarà sobre els temes 3, 5  
• La 3ª pregunta tractarà sobre la definició d’ un problema social relacionat amb 

el tema  4 i sobre el seu emmarcament teòric i empíric 
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