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1.- OBJECTIUS 
 

- Iniciar l'alumne/a en el coneixement del petits grups, la seva constitució, el seu funcionament, la 
seva estructura i els elements que els integren. 

 
- Que l'alumne/a participi activament a classe en les diferents tècniques de dinàmica de grups. 

 
- Oferir a l'alumne/a la formació teòrica i pràctica que li permetrà actuar com dinamitzador 
d'aquells grups en els quals pugui intervenir com a Treballador/a Social. 

 
2.- METODOLOGIA 
 

- Exposició per part del professor i comentari dels  alumnes dels diferents aspectes continguts en 
el programa. 

 
- Dinamització del grup classe per part del professor, que organitzarà diferents tècniques de 
presentació, de relació i de confiança. 

 
- Dinamització de la classe per part dels alumnes que, en grups, faran la preparació i posada en 
pràctica de diferents tècniques de grup. 

 
- Quan això sigui possible, els alumnes que tinguin alguna experiència pràctica en grups, 
elaboraran un treball individual on es reflecteixi l´esmentada experiència, així com les 
característiques del grup i la descripció de les activitats desenvolupades. Aquest treball optatiu 
pot millorar la qualificació final d´aquesta assignatura. 

 
3.- AVALUACIÓ 
 

La qualificació final de l'assignatura es farà en funció dels següents aspectes: 
 

- L'assistència i participació activa a les classes teòriques. 
 

- L´assistència i participació activa a les sessions de dinàmica de grups realitzada amb el grup 
classe per part dels alumnes, la qual cosa, donades les característiques d´aquesta matèria 
quadrimestral, serà condició "sine qua non" per superar l´assignatura. 

 
- Una prova escrita a final del quadrimestre sobre els temes continguts al programa de 
l'assignatura. 
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- Presentació del treball individual esmentat al apartat  de Metodologia, també a final del 
quadrimestre.  

 
4.- PROGRAMA 
 
 1.Introducció a l'estudi dels petits grups: definicions, naturalesa i classes. 

   
 2.Formació i desenvolupament dels grups. L'individu i el grup. 

   
 3.L'entorn i els processos d'interacció. 

   
 4.Estructura dels grups: conformitat i conflicte, rol, status i lideratge. 

   
 5.El Treball Social amb grups: qualitats, formació i funcions del treballador/a social com a dinamitzador 

de grup. 
   

 6.Resolució de conflictes grupals. 
   

 7.Avaluació del grup: models i mètodes. 
   

 8.Tècniques de dinàmica de grups. 
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