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OBJECTIUS 

L'assignatura de Psicologia dels Grups fa referència exclusiva al que originàriament s'anomenava Psicologia 
Colectiva (unitat psicològica atravessada per valors i normes socials). No es refereix per tant a la idea de grup 
petit, basat en la interacció física, el qual ha estat el centre d'interés de la Dinàmica de Grups sinó que tracta 
els diferents processos d’influència social que es donen en les actuals societats de masses. 
Aquesta assignatura pretén ajudar al/la estudiant a: 
• Reflexionar sobre la rellevància delo col.lectiu per a la comprensió de lo individual i lo grupal , 
• Conèixer els principals marcs explicatius pel que fa als processos de massa dins de la Psicologia Social, 
• Introduir-se en els processos i les relacions psicosocials que estan implicats en els fenòmens de canvi 

social (moviments socials, moviments de masses, etc.) i de reproducció de l’ordre social instituït 
(institucions, mitjans de comunicació,etc.), 

• Entendre alguns dels processos psicosocials més característics de les actuals societats de masses, així com 
els efectes que se’n poden desprendre (construcció de l’opinió pública, construcció de categories socials, 
construcció simbòlica de la realitat, etc.) 

TEMARI 

I. Introducció a la Psicologia dels grups 

Bloc 1.- Les institucions socials totals i la reproducció de l’ordre social  
• El psiquiàtric. Erving Goffman 
• La presó. Michel Foucault 

Bloc 2.- Canvi social i Acció col.lectiva 
• Relacions intergrupals, Conversió, Influència Minoritària i canvi social (Moscovici, 

Mucchi Faina, etc.)  
• Concepcions de moviment social 
• Els nous moviments socials: moviment okupa, feminismes, moviments gays, 

ecologisme, tribus urbanes, etc. 

Bloc 3.- Societat de masses i construcció social de la realitat .  
• Comunicació de masses i construcció simbòlica de la realitat  
• Crítica a la seducció mediàtica 

Bloc 4.- Acció col.lectiva i Psicologia Social 
• Els inicis de la psicologia social: LeBon, Wundt, Mc Dougall, Freud, etc. 



• Reicher i la massa com acció social 
• Models teòrics en l’estudi dels processos col.lectius: El contagi, La convergència, la 

norma emergent, La teoria de la Identitat Social 
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AVALUACIÓ 

1. Desenvolupament, elaboració i exposició grupal (en la majoria de casos) d’un tema monogràfic (50% 
nota) 

2. Elaboració d'informes crítics grupals dels continguts teòrics en les classes de pràctiques (20% nota) 
3. Elaboració d’un informe de pràctiques (20% nota) 
4. Participació (10% nota) 
 
 
Informació molt important per a la matriculació d’aquesta assignatura 
 
a) La assignatura de Psicologia dels grups requereix un temps considerable de dedicació, fora de l’horari de 
classe, per a l’elaboració dels treballs que es fan en grup, per la qual cosa es fa imprescindible tenir 
disponibilitat i/o un interés específic per la matèria. 
 
b) S’aconsella haver cursat l’assignatura de “Perspectiva Qualitativa en Recerca Psicosocial” on s’explica 
l’etnografia per a la realització de les pràctiques. 
 
 

PRÀCTIQUES 
 
Objectiu: 
A les pràctiques de l’assignatura es durá  a terme un exercici d’etnografia de gènere. 
 
Dinàmica: 
Constaran de tres tipus de sessions: 
1- presencials i preparatòries per a la realització de la etnografia,  
2- sessions no presencials de treball de camp i  
3- sessions presencials de exposició i contrast de l’etnografia que faci cada grup. 
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