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OBJECTIUS 

 Es tracta d'oferir una introducció general a l'objecte als desenvolupaments temàtics, teòrics, 
metodològics i pràctics de la PSA.  

TEMARI 

0. Introducció 
La vessant aplicable de la Psicologia Social. 

1.    L'avaluació social 
1.1. Fonaments 
 Epistemologia i metodologia 
 Estructura, modalitatas i funcions 
 Paradigmes contemporanis 
1.2. L’avaluació de programes socials 
 Dimensions valuatives: efectivitat, eficiència, impacte, rellevància. 
 Seqüencia avaluativa: contextual, inicial, processual, final 
1.3. Psicologia social d’alguns constructes implicats: 
 Necessitats i problemes socials 
 Marketing social 
 Indicadors socials 
 Qualitat de vida 

2.   Camps generals d’aplicació de la psicologia social 
2.1. Salut. Educació. Treball. Comunitat 
2.2. Política. Dret. Ambient. Cultura. 
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AVALUACIÓ 

• examen final (40% de la nota global) 
• treball monogràfic en grup (20% ng) 
• pràctiques (40% ng) 
 
 
Notes: 
1.- Podran optar a la nota global aquelles persones que hauran aprovat tant la part teòrica com les pràctiques. Si 
algú no ha aprovat o no s’ha presentat a alguna de les dues parts. Obtindrà un no presentat i haurà d’esperar 
alguna posterior convocatòria per a obtenir una qualificació final positiva, un cop hagi aprovat la part pendent. 
 
2.- A la 2ª setmana del semestre, tothom qui aspiri a seguir un curs i una avaluació normals, presentarà una fitxa 
al profesor de teoria i a la professira de pràctiques correspondent. Qui no s’hagi identificat oportunament, tindrà 
opció a una avaluació final, pero en condicions diferents de les del model presentat. 
 
 
Resum descriptiu dels elements d'avaluació: 
 
 * Examen final 
 
 Sobre la temàtica de l'avaluació social, a partir de l'exposició d'un cas concret, es planteja algunes 
preguntes obertes de carácter: 
 
 (a) Conceptual (p. ex: constructes implicats...) 
 (b) Teòric (p. ex: models facilitadors d'una explicació, predicció, interpretació, comprensió...del que s'ha 

exposat) 
 (c) Pràctic (p. ex: disseny esquemàtic d'alguna alternativa d'intervenció davant la situació exposada i que 

sigui alhora justificable com a socialment desitjable, teòricament raonable, metodològicament 
avaluable i contextualment viable). 

 
 Al capítol dels camps d'aplicació de la disciplina es dedicará 2 preguntes obertes de caràcter general. 
 
 L'examen no ha estat concebut com un test de memòria, sino de comprensió de i d'implicació amb la PSA. 
Es farà sense apunts ni altres materials de consulta. 
 
 La data i el lloc de la seva realització seran fixats oportunament per l'Administració de la Facultat. 
 
 
 * Monografia grupal 
 
 Equips de treball de 4-6 persones faran una anàlisi de l'estat de la qüestió d'un dels tòpics dels camps 
generals d'aplicació de la disciplina. Per a això, es basaran en la lectura del(s) capítol(s) corresponents d'algun(s) dels 
llibres recomanats i, a més, de monografies sobre el tema. 
 



 Extensió globall del treball: 15-20 folis. 
 Lloc i data d'entrega: La classe de la 4ª setmana d'abril. 
 
 Els equips exposaran a classe, durant la fase final del curs, una breu síntesi de la seva feina, focalitzant el 
nucli de la discussió sobre el tòpic escollit, d'acord amb el calendari i els criteris que seran establerts al principi del 
semestre. 
 
 
 * Pràctiques 
 
 Les sessions programades apunten a una doble finalitat genèrica: (a) familiaritzar amb l'especificitat del 
punt de vista psicosocial de les qüestions i reptes socials i (b) entrenar en la valoració de l'utilitat i l'aplicabilitat de 
teories i mètodes de la psicologia social. 
 
 I de la seva realització se n'espera l'assoliment d'un objectiu específic: que totes les persones participants 
hagin passat per l'experiència de l'elaboració en grup (equip de treball) del disseny d'un programa d'intervenció 
psicosocial avaluable, que comporti l'aplicació práctica de desenvolupaments teòrics i metodològics de la 
disciplina. 
 
  Nota. En el disseny d'un programa d'intervenció psicosocial de les Pràctiques de Psicologia Social 

Aplicada, l'accent es posa en el disseny d'un programa avaluable; això és, en els aspectes formals de 
l'articulació teòrica i la qualitat metodològica. En el de les Pràctiques d'Ambits d'Intervenció Psicosocial, 
s'emfatitza el pol de la intervenció psicosocial viable: qui fa què a qui, cóm, quan, on, amb què, en quín 
marc concret de determinacions i condicionaments... En aquest segon cas, es dona prioritat a l'anàlisi 
contextual, a la rellevància de la intervenció, al pla de viabilitat i, en darrer terme, a les condicions 
d'aplicabilitat. 

 
 
 Fases de realització del disseny 
 
1. Projecte (4 fulls) incloent una síntesi telegràfica dels següents continguts: 
 
 Títol del programa d'intervenció 
 Equip de treball (relació alfabètica de les persones integrants) 
 Justificació (interés teòric i rellevància social) 
 Objectiu global i objectius específics 
 Camp temàtic (p. ex: la política). 
 Subcamp: (p. ex: la xenofòbia) 
 Model teòric de base: (p. ex: La Teoria de la Identitat) 
 Eixos bàsics del programa (qui fa què a qui, cóm, quan, on, amb què...) 
 Planificació estratègica de la feina de l'equip (calendari, bibliografia, altres recursos...) 
 
 Data presentació: Classe de Pràctiques de la 3ª setmana de març. 
 
2. Desenvolupament (12-15 fulls). 
 
 Data presentació: Ultima sessió de Pràctiques. 
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