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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesi.
• Capacitat d’organització i planificació
• Comunicació oral i escrita en la llengua materna
• Resolució de problemes i presa de decisions
• Habilitats amb les relacions interpersonal
• Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball soci-

al elements de comprensió de la realitat social
• Analitzar i avaluar els problemes i les necessitats socials presents en la societat
• Saber interactuar de forma eficaç amb les persones, mostrar empatia i capacitat de 

mediació en la resolució de conflictes
•  Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pugui realitzar 

algun tipus d’intervenció
• Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis 

coneixements



OBJECTIUS

• Conèixer els conceptes i teories bàsiques de les ciències psicosocials i de la comu-
nicació

• Saber aplicar les teories al coneixement dels objectius i problemes socials que im-
plica la pràctica de la professió

• Ser capaç d’interpretar els autors i teories de la psicologia social i de la comunica-
ció, dades rellevants sobre els fenòmens socials en els que intervé el treballador 
social

• Analitzar, comprendre i explicar la lectura i el comentari crític de texts relacionats 
amb les ciències de la psicologia social i de la comunicació

• Presentar un treball en grup sobre un fenomen psicosocial vinculat a l’entorn social 
del treballador social

CONTINGUTS

• Introducció a la Psicologia Social
• Els àmbits d’interacció i de comunicació social
• Processos simbòlics: Facilitació social, comunicació social i processos d’atribució
• Processos cognitius: cognició social, comparació social i influència social
• Processos afectius: emocions i sentiments i atracció i relacions interpersonals
• Processos dinàmics: motivació social, actituds i prejudicis socials
• Processos conductuals: Agressivitat i altruisme
• Psicologia social aplicada

METODOLOGIA

Treball presencial
• Exposició del professorat: Orals i multimèdia (15%)
• Exposicions de l’alumnat: orals i multimèdia (10%)
• Debats  (5%)
• Treball i casos pràctics (10%)

Treball no presencial individual
• Lectura i anàlisi de documentació (10%)
• Preparació de les exposicions de l’alumnat orals i multimèdia (5%)
• Recerca d’informació (5%)
• Elaboració de treballs i síntesis (10%)
• Tutories grupals i individuals (5%)

Treball no presencial en grup
• Exposicions de l’alumnat: orals i multimèdia (10%)
• Preparació de les exposicions de l’alumnat orals i multimèdia (5%)
• Seminaris d’aplicació dels coneixements (5%)
• Ús de plataformes virtuals (5%).



AVALUACIÓ

• Avaluació continuada (30%).
• Elaboració de treballs de síntesi (30%).
• Elaboració de treballs de síntesi grupals (40%).
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIÓ MEN-
SUAL

MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1ª setmana se-
tembre

P Introducció i presen-
tació continguts

 1 Presentació matèria participació

2,3  setmana se-
tembre

P Introducció a la Psi-
cologia Social

1-2 introducció continguts Participació i discusió

1a quinzena oc-
tubre

P
Processos 
simbòlics: Faci-
litació social, 
comunicació 
social i proces-
sos d’atribució

1,2,3,4,5 Presentació continguts Participació i debat

2a quinzena oc-
tubre

P
Processos cog-
nitius: cognició 
social, compa-
ració social i in-
fluència social

1,2,3,4,5 Presentació continguts Participació i debat

1a quinzena no-
vembre

P
Processos afec-
tius: emocions i 
sentiments i 
atracció i relaci-
ons interperso-
nals

1,2,3,4,5 Presentació continguts Participació i debat

2a quinzena no-
vembre

P
Processos dinà-
mics: motivació 
social, actituds i 
prejudicis soci-
als

1,2,3,4,5 Presentació continguts Participació i debat

Desembre/gener P
Processos con-
ductuals: 
Agressivitat i al-
truisme

1,2,3,4,5 Presentació continguts Participació i debat


