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A. OBJECTIUS 
 
Aquest curs de Psicologia Social pretén avançar cap als objectius següents: 
- Assolir una comprensió suficient de la interdependència que uneix els 
processos psicològics i els processos socials 
- Comprendre la naturalesa d'aquesta interdependència analitzant fenòmens i 
processos socials concrets 
- Accedir a les eines conceptuals per examinar la realitat quotidiana des 
d'una perspectiva integrada i complexa 
- Veure la importància dels fenòmens simbòlics en la constitució de la 
realitat social 
- Reconèixer la naturalesa construïda i històricament situada de la nostra 
conformació com a persones 
 
 
 
B. TEMARI 
 
I. INTRODUCCIÓ 
 
1. Què és la Psicologia Social 
 La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les 
orientacions teòriques més importants de la psicologia social. Per a què serveix 
la psicologia social 
 
II. LA IDENTITAT 
 
2. Perspectives de la identitat 
 Identitat personal i identitat social. Perspectiva biològica. Perspectiva 
internalista 
 
3. El sentit de ser una persona en un món social 
 Ser una persona. Diferents comprensions de si mateix. Identitat singular i 
identitat múltiple. Diversitat cultural 
 
4. Identitat i pertanyences grupals 
La psicologia de la categorització. Les categories socials. Prejudicis i 
discriminació 
 
5. Noves perspectives en la comprensió de la identitat 
 La presentació del jo i la gestió d'impressions. Identitat i interacció 
simbòlica. El desenvolupament socio-històric dels éssers humans 
 
III. EL PENSAMENT SOCIAL 
 
6. La comprensió del món social 
 Els primers estudis de la comprensió quotidiana. Atribució de causalitat. 
Biaixos atribucionals. Les explicacions quotidianes 



 
7. Les representacions socials 
 Els antecedents. Els conceptes bàsics en la teoria de les representacions 
socials. Els procesos bàsics segons la teoria de les representacions socials 
 
8. La psicologia discursiva 
 Les crítiques a les teories de l'atribució. Les crítiques a la teoria de 
les representacions socials. La perspectiva discursiva 
 
IV. ELS PROCESSOS D'INFLUÈNCIA SOCIAL 
 
9. Les actituds socials 
 El concepte d'actitud en psicologia social. Formació i funció de les 
actituds. Les relacions de les actituds amb el comportament 
 
10. La influència en versió conductista i cognitivista 
 El canvi d'actituds. Persuassió i comunicació persuasiva. Els processos 
cognitius en el canvi d'actitud 
 
11. La influència social 
 La reproducció de l'ordre social. La uniformitat. El conformisme. La 
submissió 
 
12. La influència de les minories 
 La dinàmica de les relacions minories-majories. Minories pro-norma i anti-
norma. Formes d'influència minoritària 
 
13. Els moviments socials 
 L'estudi dels moviments socials des d'una perspectiva psicosocial. Teories 
del canvi social i de la innovació social. Les resistències al canvi 
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D. AVALUACIÓ 
 
1. Avaluació per a les persones que segueixen el curs normalment 
 
A. Hi haurà una sèrie de lectures pautades que comportaran la realització 
d'un comentari individual 
 
B. Un examen  


