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Prerequisits
Es recomana haver cursat prèviament les assignatures "La dimensió social de la persona" i "Influència social i
grups".
Aquesta assignatura, juntament amb la de "Dimensió social de la persona" de primer i la de "Influencia social i
grups" de segon, són la base que us prepara per a cursar la menció en Anàlisi i Intervenció Psicosocial i per a
obtenir els coneixements necessaris sobre la dimensió psicosocial de la persona que és present a totes les
mencions de psicologia.

Objectius
La complexitat i diversitat del món contemporani necessita de perspectives teòriques i eines metodològiques
dins de la psicologia que puguin analitzar els fenomens socials i que tinguin en compte alhora la igualtat de
drets i la diversitat social, per tal de poder elaborar propostes d'anàlisi i d'intervenció concretes que portin a la
inclusió social.
En aquesta assignatura es parteix d'una perspectiva interseccional per tal de donar compte de la construcció i
el govern de la identitat i la subjectivitat en el món contemporani, des d'una perspectiva crítica que permeti
identificar i analitzar els diferents eixos de desigualtat social que condueixen, d'una banda, a la precarització
de la qualitat de vida tant de les persones construides com a l'altre, el desviat, l'anormal, etc., i de l'altra, als
conflictes relacionals i socials entre persones que ocupen posicions socio-centrades i persones que ocupen
posicions perifèriques.
A partir d'aquestes premisses s'estableixen els següents objectius per l'assignatura:
Analitzar les problemàtiques del nostre entorn social des de la perspectiva psicosocial, a partir de la
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Analitzar les problemàtiques del nostre entorn social des de la perspectiva psicosocial, a partir de la
revisió de casos pràctics.
Aplicar críticament les eines de la psicologia social per tal d'afrontar aquestes problemàtiques.
Desenvolupar una perspectiva interseccional que tingui en compte els diferents eixos de desigualtat
social (gènere, classe, ètnia, sexualitat, edat, accés al coneixent i la tecnología, precarització,...).
Reconèixer la transversalitat del sistema sexe/gènere en la producció de desigualtats socials.
Identificar elsefectes de desigualtat social en els àmbits de salut, sexualitat, cura, violència,
interculturalitat, precarietat i accés a la tecnologia.
Desenvolupar una perspectiva transversal i transdisciplinar en l'anàlisi dels fenòmens psicosocials
contemporanis.

Competències
Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte
la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per
a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que
intervenen en la configuració psicològica humana.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar i comparar conceptes i processos psicosocials que mostren la dimensió social del
comportament individual de la persona.
2. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi del comportament de la persona en
relació amb la seva pertinença a categories socials i al seu context social.
3. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi dels elements que faciliten i
obstaculitzen la comunicació social.
4. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
6. Documentar conceptes i processos psicosocials mitjançant la recerca d'exemples en la vida quotidiana.
7. Exposar públicament l'anàlisi i els resultats de recerques psicosocials.
8. Expressar preguntes i respostes sobre conceptes i processos psicosocials explicats en classe.
9. Identificar les principals tècniques de recerca d'informació en fonts documentals de la psicologia social.
10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
13. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
14. Treballar en equip.
15. Utilitzar la informació recollida i classificada amb les tècniques anteriors per a reproduir experiències
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15. Utilitzar la informació recollida i classificada amb les tècniques anteriors per a reproduir experiències
clàssiques de la recerca psicosocial.
16. Utilitzar les tècniques de recerca d'informació en fonts documentals de la psicologia social per a produir
diferents tipus d'informes o monografies científiques.

Continguts
PART I: EL GOVERN DE LA DIVERSITAT EN EL MÓN CONTEMPORANI.
Viure en la diversitat: tecnologies, gèneres, cultures
Sessió 1: Efectes de la tecnologia en la constitució del subjecte.
Sessió 2: La diversitat sexual i afectiva.
Sessió 3: La diversitat cultural.
PART II: EL GOVERN DE LA IDENTITAT I LA (DES)IGUALTAT EN EL MÓN CONTEMPORANI: EL SISTEMA
SEXE/GÈNERE.
Sistema cultural sexe/gènere interseccional i mirada psicològica
Sessió 4: Sistema Sexe/gènere, desigualtat i identitat.
Sessió 5: Sistema Sexe/gènere: violència, models socials històrics i polítiques per a la igualtat.
Sessió 6: Sistema Sexe/Gènere, salut i psicologia incloent.
PART III: EL GOVERN DE LA CIUTADANIA I LA PROTECCIÓ SOCIAL EN EL MÓN CONTEMPORANI.
Crisi de la cultura de la cura i precarització
Sessió 7: Problemàtiques psicosocials del món contemporani: la crisi de la cura.
Sessió 8: El concepte de la cura: debats, dicotomies, nivells i dimensions destacables en la seva definició.
Sessió 9: Cap a la cura social: qüestions ètiques i una altra definició del subjecte de la ciutadania.

Metodologia
L'assignatura s'imparteix en grups grans i en grups petits.
Les classes en grups grans són classes magistrals (tipus conferència), mentre que els seminaris en grups
petits es tracta de classes sobre casos pràctics on predominarà el treball en grup.
Les classes en grups grans es faran en sessions d'1 hora i mitja, una vegada a la setmana, durant 9 setmanes
(13,5 hores en total).
Les classes en grups petits es faran en sessions de 2 hores, una vegada a la setmana, durant 12 setmanes
(24 hores en total).
Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L'equip docent detallarà a través de l'aula
moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats
dirigides i d'avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació
sanitària.

3

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi de casos pràctics (seminaris en grup petit)

24

0,96

6, 7, 8, 10, 11, 12

Classes teòriques

13,5

0,54

1, 2, 3, 8

10

0,4

4

Elaboració treballs en grup

25

1

1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Elaboració treballs individuals

12

0,48

1, 4, 5, 12

Estudi

22

0,88

1, 2, 4, 5

Lectura i anàlisi de text

27

1,08

4, 5

Recerca de documentació

14,5

0,58

9, 15, 16

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

Avaluació
Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5, com a resultat del càlcul de les
notes obtingudes en les quatre evidències d'aprenentatge (suma de notes proporcionals al valor percentual
indicat per a cada evidència d'aprenentatge), tenint en compte que la EV4 serà considerada en la mitjana amb
una puntuació de 0 quan el seu valor sigui inferior a 4 punts. Assolir una nota mitjana global inferior a 5 punts
significarà que l'assignatura no ha estat superada.
Es considerarà "No avaluable" quan una persona presenti menys de 2 evidències d'aprenentatge, sinó
s'indicarà la nota que resulti del còmput proporcional del nº d'evidències d'aprenentatge presentades.
Pot optar a recuperació l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat 3 o 4 evidències i hagi
obtingut una nota final inferior a 5 punts i major o igual a 3,5 punts. A la prova es podran recuperar les
evidències de rendiment insuficient en un format anàleg al presentat durant el procés d'avaluació continuada.
La nota total màxima que es pot aconseguir una vegada realitzada la recuperació és un 5.
Plagi o còpia: si es detecta en alguna de les entregues (treballs sobre casos pràctics o proves escrites) plagi o
còpia, l'avaluació d'aquell treball serà 0, i si té lloc més d'una vegada, l'assignatura serà suspesa.
No es preveu que l'alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no
recuperable.
Codi evidència

Denominació i lliurament

Pes
Format (oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·le

EV1

CAS PRÀCTIC 1, lliurament SETMANA 5

25%

AMBDÓS

COL·LECTIVA

EV2

CAS PRÀCTIC 2, lliurament SETMANA 8/9

25%

AMBDÓS

COL·LECTIVA

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat:
EV3
CAS PRÀCTIC 3, lliurament SETMANA 14
25% AMBDÓS
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

COL·LECTIVA

EV4

PROVA TIPUS TEST, 2on periode avaluatiu

25%

ESCRIT

INDIVIDUAL

Activitats d'avaluació
4

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Ev1 Informe grupal cas pràctic 1

25%

0

0

1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16

Ev2 Informe grupal cas pràctic 2

25%

0

0

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15

Ev3 Informe grupal cas pràctic 3

25%

0

0

2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14

Ev4 Prova escrita individual tipus test

25%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5
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