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Prerequisits
És una assignatura de quart curs, que pressuposa la prèvia adquisició de coneixements i perspectives
aportats pel conjunt dels cursos anteriors, especialment per assignatures com Dimensió social de la persona,
Influència social i grups i Psicologia social del món contemporani.

Objectius
La psicologia social com a disciplina i com a professió és una història de recerques i d'intervencions sobre
problemes socials, qualitat de vida i benestar psicosocial aplicades als més diversos àmbits. El
desenvolupament de la Psicologia Social Aplicada (PSA), com el de les ciències humanes i socials en general,
deriva d'un complex procés d'articulació teòrico-pràctica: D'una banda, la voluntat de comprendre i explicar
teòricament les més diverses realitats socialment problemàtiques i desafiants que emergeixen en el context de
la modernització: relacions laborals en les successives fases del capitalisme, fenòmens de masses que
irrompen en l'escenari de la urbanització, moviments socials associats a les permanentment renovades formes
de participació, integració, marginació i exclusió en la vida social, de democràcia i de totalitarisme, de
desigualtat i de discriminació, de llibertat i de control, d'emancipació, dominació i submissió, de pobresa, atur i
subocupació, de drogodependència i de delinqüència, de desenvolupaments i assoliments, d'epidèmies i
fracassos, de velles i noves necessitats i utopies socials. I de l'altra, la urgència de donar resposta pràctica
efectiva, avaluable i actualitzada als problemes socials presents, previsibles i prevenibles. Fins a mitjans del
segle XX, els social problems i el malestar psicosocial van constituir el nucli dur de les preocupacions
teòriques de la disciplina i de les orientacions pràctiques de la professió. En l'últim mig segle, aquesta
perspectiva s'ha ampliat a la consideració de la dimensió positiva del progrés social, incloent el de la qualitat
de vida com un camp que inclou no només la vessant problemàtica de les mancances i dèficits socials, sinó
també la cara positiva del benestar psicosocial i dels èxits socials i psicosocials que cal promoure, potenciar i
optimitzar.

L'objectiu general de l'assignatura és el de facilitar una orientació general i interdisciplinària als enfocaments
metateòrics i als desenvolupaments teòrics, metodològics, temàtics i pràctics de la PSA. La qual cosa
requereix, al seu torn, una capacitació per a les següents operacions específiques: (a) utilitzar un vocabulari
teòric i tècnic bàsic de la PSA, (b) desenvolupar una obertura intel.lectual a qüestions psicosocials urgents i
rellevants, una motivació per a la investigació i intervenció en PSA i un coneixement precís de les implicacions
ètiques i deontològiques d'aquestes pràctiques, (c) construir un marc de referència teòric sobre fenòmens i
processos característics dels principals àmbits d'aplicació de la PSA (des de la salut, el treball i la educació,
fins el dret, la política, l'ambient o la cultura), (d) comprendre el caràcter sociohistòric de la construcció de les
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necessitats i dels problemes socials, (e) identificar dimensions i indicadors bàsics dels constructes qualitat de
vida i benestar psicosocial, (f) conèixer eines metodològiques i tècniques de la PSA així com processos
concrets d'intervenció (g) elaborar (de forma individual i grupal) síntesis informatives sobre tòpics específics de
la PSA

Competències
Identificar i reconèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic en els diversos àmbits aplicats de
la psicologia.
Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
Seleccionar indicadors i construir instruments per avaluar programes i intervencions.
Treballar en equip.
Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura
adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comparar, en termes pràctics, els usos dels mètodes i els instruments de la intervenció social.
Discutir les implicacions dels diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic per a la intervenció psicosocial.
Dissenyar instruments d'avaluació.
Distingir els mètodes d'avaluació i diagnòstic en el camp de la intervenció psicosocial.
Distingir mètodes i instruments d'avaluació en el camp de la intervenció psicosocial.
Identificar indicadors i instruments per avaluar programes i intervencions.
Reconèixer la diversitat en els contextos d'intervenció i avaluació.
Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
Treballar en equip.
Utilitzar instruments d'avaluació de programes.
Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Continguts
1. Fonaments de la Psicologia Social Aplicada
Contextos, desenvolupaments i formes d'aplicació de la PS
Planificació i avaluació de les aplicacions de la PS
Ètica, deontologia i pragmàtica de les aplicacions de la PS
2.- Conceptes bàsics en l'àmbit de la PSA
Qualitat de Vida. Concepte, genealogia, dimensions i indicadors
Benestar psicosocial. Factors, models i avaluació
Necessitats i problemes psicosocials. La seva estructura i construcció social
Altres camps específics: pobresa, inclusió / exclusió social, sistema sexe-gènere, procesos de
discriminació
3. Caixa d'eines teòriques i metodològiques de la PSA
Principis de planificació de recerca i intervenció psicosocial en PSA
Perspectives d'intervenció psicosocial
Eines per a planificar processos d'intervenció psicosocial
4.- Àmbits de la Psicologia Social Aplicada
Educatiu
De les organitzacions i del treball
Salut
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Salut
Ambiental
Política

Metodologia
Les activitats dirigides de l'assignatura s'imparteixen en grups grans (12 sessions) i petits (6 sessions), sempre
en sessions de 2 hores. El seu desenvolupament combina els següents recursos didàctics:
Les 12 sessions amb grups grans tindran o bé un format de classe magistral o bé d'exposició de grups
d'estudiants
2 de les que es facin amb grups petits consistiran en discussió a l'aula de material teòric de suport
prèviament distribuït.
I a les altres 4 sessions amb grups petits es tractarà de reflexionar i de debatre sobre casos pràctics i
sobre aspectes epistemològics i metodològics de la recerca i intervenció en PSA.
Les activitats supervisades, a nivell grupal i individual, tractaran concretament sobre qüestions associades al
disseny i a la realització dels treballs grupal i individual.
Les activitats autònomes consistiran en revisions individual de material bibliogràfic i documental, que donarà
lloc a la realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums, que seran utilitzats posteriorment en els treballs
individual i grupal.
En aquesta assignatura s'ofereix la possibilitat de cursar unes pràctiques de camp optatives (projecte Shere
Rom) en un context d'intervenció socio-educativa real. Els estudiants que optin per realitzar aquestes
pràctiques hauran d'assistir durant 12 setmanes (1 hora setmanal) al centre educatiu adjudicat, on treballaran
directament amb un grup de nens i nenes de diferents edats resolent activitats de forma col.laborativa. Les
dades que es recullin d'aquesta experiència estan relacionades amb els continguts teòrics treballats i
permetran realitzar part de les evidencies d'aprenentatge d'aquesta assignatura.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

D1. Classes magistrals

24

0,96

1, 2, 4, 5, 6, 7

D2. Sessions grups aula

12

0,48
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S1. Supervisió grupal

10

0,4

11

S2. Tutoria individual

4

0,16

8

A1. Revisió (individual) de literatura i documentació

25

1

7

A2. Elaboració treball grupal

40

1,6

9

A3. Elaboració treball individual

33

1,32

1

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant les següents proves:
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Treball de grup (30% nota): Exposició en grup d'un dels àmbits de treball de la Psicologia Social
Aplicada.
Prova escrita individual (40% nota). Prova en forma d'exercici escrit consistent en una sèrie de 4
preguntes obertes sobre la matèria general del curs. No serà un test de memòria, sinó de comprensió
teòrica, d'imaginació pràctica i de rigor metodològic.
Treball individual (30% nota): Portfoli de diferents exercicis realitzats a les sessions de mig grup.
Criteris d'avaluació
Els criteris d'avaluació respondran als objectius que l'activitat o prova proposada vulguin complir, la
competència o competències que es vol aconseguir i el grau de rellevància (percentatge de la nota final) que
tingui el treball demanat. Es valorarà sempre la solidesa argumentativa i la claretat expositiva.
Regles del sistema d'avaluació
Assignatura superada:
Es considerarà superada l'assignatura si l'estudiant obté una nota mitjana superior a 5 en el conjunt de les
proves d'avaluació.
Avaluable:
Es considerarà avaluable l'estudiant que hagi presentat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior
40% del total de l'assignatura.
No avaluable:
Es considerarà No avaluable el fet que encara que l'estudiant hagi presentat vàries proves el pes total en
relació amb el conjunt de l'assignatura sigui inferior al 40%.
Recuperació:
Pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a
2/3 de la qualificació total i hagi obtingut una nota mitjana inferior a 5 punts. L'estudiant podrà tornar a
presentar o bé la prova escrita individual o bé la presentació oral, que podran lliurar-se individualment o en
grup. També podrà tornar a presentar el portfoli individual.
Procediment revisió de proves:
La revisió i posterior avaluació numèrica de les activitats i proves proposades i demanades a classe seran
fetes pel professorat responsable de l'assignatura.
Tractament de casos individuals: En cas de que l'alumne/a tingui alguna discrepància entre l'avaluació
rebuda i les seves expectatives; el/la professor/a responsable haurà de parlar, revisar i raonar sobre la
fonamentació de l'avaluació obtinguda. En casos que tinguin a veure amb raons de pes que justifiquen
l'absència, retard o no lliurament d'uns dels treballs proposats amb caràcter valoratiu o alguna anomalia
presentada durant la realització de les proves, el professorat responsable utilitzarà el propi criteri per tal
d'arribar a bon termini.
Pautes Avaluació Facultat de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

AV1. Treball de grup. Exposició (entre les setmanes 11 i 15)

30

0

0

3, 6, 9, 10, 11

AV2. Prova escrita individual (setmana 18)

40

2

0,08

1, 2, 4, 5, 7

4

AV3. Treball individual. Portfoli (setmanes 4, 11 i 15)

30

0

0
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