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Prerequisits

En tractar-se d'un mòdul d'inici del màster i comú a totes les seves branques, no hi ha prerequisits més enllà
dels propis de l'accés al Màster

Objectius

Aquest mòdul és obligatori per a totes les persones que cursen el màster i en conseqüència busca donar una
base comuna que emmarqui el quefer del professional en l'àmbit psicosocial. Ofereix una visió de les
aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques dins del camp psicosocial, emfasitzant els
debats contemporanis. L'estudiant haurà de ser capaç de descriure aquests marcs i analitzar la seva idoneïtat
per a camps d'estudis concrets.
OBJECTIUS:

- Reconèixer i distingir els principis que separen els diferents enfocaments teòrics, epistemològics i
metodològics en l'abordatge de fenòmens i problemàtiques psicosocials
- Analitzar l'adequació d'un marc ontològic i epistemològic per a la comprensió d'un objecte d'estudi i d'acció
concret
- Elaborar una revisió bibliogràfica d'un àmbit de recerca o intervenció social i mostrar les diferents
comprensions a l'interior del
mateix
-Desenvolupar una mirada crítica sobre els fenòmens psicosocials estudiats

Competències

Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a
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1.  

2.  
3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a
les implicacions derivades de l'acompliment responsable en la relació professional amb institucions,
grups i poblacions.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar, dissenyar, adaptar i aplicar instruments de descripció i diagnòstic de fenòmens i
problemàtiques psicosocials que contribueixin al desenvolupament i a l'avaluació de plans i programes
d'intervenció psicosocial.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa
Usar recursos teòrics, metodològics i epistemològics en el desenvolupament i plantejament reflexiu de
la pràctica professional en relació amb la comprensió i la millora del benestar psicosocial
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els marcs teòrics i metodològics de l'àmbit psicosocial i valorar-ne les implicacions pràctiques
en una problemàtica psicosocial concreta
Descriure diferents aproximacions al camp psicosocial des d'un punt de vista reflexiu i crític.
Identificar els instruments adequats per a la comprensió d'una problemàtica social concreta
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement

Continguts

1.- Conceptes bàsics i debats actuals que defineixen l'àmbit psicosocial.
2. - Introducció a la recerca i la intervenció crítica
3.- Caracterització de les problemàtiques associades a la societat contemporània
3.1.- Escenaris dels problemes socials actuals
3.2.- Societat contemporània i psicologia social
3.4.- Acció comunitària i transformació social
4.- Perspectives teòriques en el camp de la recerca i la intervenció psicosocial (aproximacions
epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi psicosocial dels problemes socials per al benestar
psicosocial)
4.1.- Què podem dir: realisme i relativisme
4.2.- Importància del discurs en la IIP
4.3.- Epistemologies feministes
4.4.- Performatividad i posicionament en la IIP
5.- De l'estat de l'art a la recerca i la intervenció en psicologia social: disseny i desenvolupament de projectes
psicosocials per a la recerca i la intervenció.

Metodologia

Cada tema del mòdul es tracta al llarg de dues sessions. La primera sessió la desenvolupa de manera
magistral el professorat, en la segona sessió l'estudiantat participa en la planificació i desenvolupament de la
sessió (vegeu la taula d'avaluació). Habitualment (si el calendari i la docència del professorat ho permet) es
realitza en setmanes alternatives.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 21 0,84 2, 5, 7

Classe participada 20 0,8 2, 4, 6, 7

Tutoria col·laborativa 4 0,16 1, 3, 4, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 1, 3, 4

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs. Lectura d'articles i informes d'interès. Estudi
personal

90 3,6 1, 3, 4, 5, 7

Avaluació

Activitat a l'aula: exercici dut a terme a l'aula en relació amb un tema del mòdul. Consistirà a treballar, en
grups de 3 o 4 persones, un parell de textos que estaran en relació amb una de les sessions del mòdul. El/la
professor/a de la sessió indicarà al seu moment de quins textos es tracta i quin és el treball a realitzar (i.i.
extreure les perspectives presentades, explicar els conceptes principals, sintetitzar el contingut, plantejar un
exercici al grup, proposar un debat o preguntes al seu voltant, etc.). En qualsevol cas aquest treball s'ha de
realitzar prèviament a la sessió assignada i serà presentat a l'aula el dia corresponent. Es tracta d'un treball en
equip, el resultat del qual s'avalua a l'aula el dia de la presentació per part del professor/a responsable del
tema.

Exercici individual: Desenvolupament d'una revisió temàtica (Estat de l'Art) sobre temàtiques relatives a la
recerca i intervenció psicosocial. És a dir un treball redactat mostrant els debats que hi ha hagut i el punt en
què es troba la discussió al voltant del tema de recerca escollit.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat a l'aula 30 per cent 15 0,6 2, 6, 7

Elaboració d'una revisió temàtica 70 per cent 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 7
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