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OBJECTIU 

General: Una introducció general a les concepcions, metodologies i tècniques d’avaluació 
i d’intervenció psicosocials. En acabar el curs, l’alumnat haurà de ser capaç de descriure-
les, comprendre-les, valorar-les i aplicar-les amb propietat. 
 
Específics. Capacitar per a la realització de les operacions següents: 
 

1. Utilitzar amb propietat el vocabulari propi de la metodologia d’avaluació de 
programes i serveis socials 

2. Identificar i aplicar adequadament mètodes i tècniques d’avaluació i d’intervenció 
psicosocials 

3. Conèixer les implicacions ètiques i deontològiques de l’avaluació i la intervenció 
psicosocials 

TEMARI 

 Introducció a una psicologia social de l’avaluació i de la intervenció psicosocials 
 

1. Avaluació de programes i de serveis socials 
 

1.1 Concepte i història 
1.2  Modalitats i criteris 
1.3. Fases (contextual, inicial, processual i final) del procés 
1.4 Metodologia. De les tècniques d’anàlisi a l’ informe final 
1.5 Deontologia i aplicacions 

 
2. Intervenció psicosocial Comunitària 
2.1 Concepte i història 
2.2 Marcs teòrics 
2.3 Metodologia 



2.4 Planificació d’intervencions 
2.5. Rols i valors professionals 

 



AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
• Examen final. Exercici escrit, bàsicament centrat en una sèrie de preguntes obertes, 

que s’haurà de contestar raonadament. No és un test de memòria, sinò de comprensió 
teòrica, d’imaginació pràctica i de rigor metodològic. 
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DOCENCIA TUTORITZADA 

Contingut: Estructura del disseny d’intervencions psicosocials 

Objectiu: Capacitació per al disseny d'un programa d'intervenció psicosocial teòricament 
fonamentat, metodològicament avaluable, tècnicament viable, socialment rellevant i 
professionalment homologable 

Metodologia: activa i participativa 
 
Freqüència de la presència de l’alumnat a les instal.lacions de la facultat: quinzenal 
 
Temps de dedicació a aquesta part de l’assignatura: 12  hores 
 



Espai: Normalment, l’aula de la classe de teoria. Excepcionalment, el despatx de la professora 
 
Avaluació: Continua. Element qualitatiu de ponderació respecte a l’avaluació final de 

l’assignatura. 
 
Pràctiques 
Les pràctiques d’aquesta assignatura es duen a terme a l’assignatura de segon semestre: 
Pràctica de la Psicologia Social: Intervenció. 
 
 
Us posem a continuació el mapa de les optatives de segon cicle del Departament de 

Psicologia Social per a què vegeu de quina manera aquesta assignatura es relaciona 
amb la resta d'optatives i amb les obligatòries. 
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