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(Tutorizada) i Jesús Rojas (Teoria i Pràctiques) 

OBJECTIUS GENERALS 

 Reflexionar sobre els diferents efectes d'influència que es deriven de la 
dinàmica grupal en la vida quotidiana de les persones.  

 Conèixer les principals formes de conceptualitzar i experimentar el fenomen 
grupal segons la Psicologia Social.  

 Assolir un coneixement bàsic sobre la dinàmica dels grups petits en la seva 
vessant clàssica així com les seves principals crítiques.  

 Conèixer quins són els principals fenòmens i processos grupals (estructura 
grupal, sistema de rols i estatus, sistema de lideratge i poder, formes de 
comunicació, influència de les normes grupals, cohesió i processos de presa 
de decisions). 

TEMARI 

1. EL CONCEPTE DE GRUP 

Perspectiva individual/grupal: El grup com a suma de persones. El grup com entitat 
de rang superior. Grups i masas 
Història 

2. DEFINICIÓ I TIPUS DE GRUPS 

Criteris clàssics de definició. 
Nous elements de definició 
Formació, desenvolupament y socialització 
Tipus de grups  

3. ESTRUCTURA GRUPAL 

Concepte i origen de la estructura 
Estructura vs. Agencia 



Elements estructurals: Rols i estatus. Cohesió. Lideratge i Poder. Comunicació 
Xarxes socials 

4. RENDIMENT GRUPAL 

Facilitació social: De la activació fisiològica a la gestió d’impressions 
Rendiment: Rendiment i tipus de tasques. Dropoleria, corredor lliure. Efecte 
Köhler. Model normatiu de la efectivitat grupal 

5. PRESA DE DECISIONS 

De les Decisions Arriscades a la Polarització 
Pensament grupal 
Presa de decisions en jurats 

6. CONFLICTE 

Conflicte intragrupal 
Conflicte intergrupal: Estereotips. Prejudicis. Multiculturalitat 

7 ÀMBITS DE APLICACIÓ 

Temps de dedicació no presencial estimat: 20 hores. 

PRÀCTIQUES 

Les pràctiques tenen com a objectiu familiaritzar als estudiants amb algunes de les 
tècniques grupals més habituals: Brainstorming, Role Playing, Lideratge, Treball 
en equip. 

Temps de dedicació no presencial estimat (informe): 4 hores. 

DOCÈNCIA TUTORITZADA 

La docència tutoritzada serà de tipus no presencial, i consistirà en 
presentacions multimèdia d’experiments/investigacions clàssics en la historia 
de la dinàmica de grups, així com tècniques i exercicis. Es realitzaran 
únicament dues sessions presencials. L'explicació detallada dels continguts i 
els aspectes tècnics per a la seva utilització s'explicaran durant la primera 
sessió programada. La darrera sessió del curs es dedicarà a realitzar una 
avaluació (per part dels estudiants) de les activitats realitzades. 

Els estudiants tindran a la seva disposició tots els materials a la pàgina web de 
l'assignatura http://seneca.uab.es/jmunoz.  
Temps de dedicació no presencial estimat: 5 hores. 

 



AVALUACIÓ 

Teoria

Examen amb dues parts: la primera consistirà en preguntes test (40% nota) i la 
segona, en un tema a desenvolupar. (60% nota). Per avaluar la part oberta es 
imprescindible obtenir una puntuació superior o igual a 4.5 a la part test. 

Pràctiques

L’avaluació es realitzarà mitjançant la presentació d’un informe de les activitats 
realitzades  

Avaluació Final

La nota total de l’assignatura serà 

(Nota teoria * 70 /100) + (Nota pràctiques * 30 /100) 

Les persones que no tinguin avaluació de teoria o de pràctiques tindran una 
qualificació de “No presentat” 

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ RECOMANADES 

Ciències Polítiques i Sociologia: 
Llicenciatura de Sociologia 
25206 Estructura Social I 
21085 Grups i Demandes Socials 
 
Ciències de l’Educació 
Diplomatura d’Educació Social 
22829 Educació i Grup: Tècniques d’Anàlisi 
Pedagogia 
23186 Tècniques de Direcció. Lideratge Educatiu: Teories, Tècniques i  
Pràctiques 
23182Educació Intercultural 
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