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Breu contingut:

El programa de l'assignatura està format per sis unitats didàctiques a través de les
quals s'analitzaran diverses aportacions de la psicologia social per a la formació
dels treballadors socials. L'assignatura està dirigida a l'anàlisi de processos
psicosocials que es desenvolupen i s'experimenten a nivell individual,
interpersonal o col·lectiu.

Presentació:

L'objectiu de l'assignatura és familiaritzar a l'alumne amb conceptes i tècniques
bàsiques que li permeten adoptar al desenvolupament del seu exercici
professional una perspectiva psicosocial.

El curs es desenvoluparà mitjançant la realització de sessions teòriques i pràctiques.

Temari:

Tema I.- El concepte de psicologia social.

Tema II.- La construcció del món social

Tema III.- Actituds i conducta

Tema IV.- Les relacions ínterpersonals 

Tema V.- La conducta col·lectiva

Tema VI.- Intervenció psicosocial

Forma d'avaluació:

El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7
punts sobre la nota global de l'assignatura (10). 

Els crèdits pràctics seran avaluats a partir de la participació directa en les classes i
de l'elaboració d'informes. L'avaluació d'aquesta part tindrà un valor de 3 punts
sobre la nota global de l'assignatura (10). 
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Observacions:

Les classes teòriques es desenvoluparan mitjançant l'exposició de la matèria per
part de la professora, la discussió dirigida sobre els temes de l'assignatura i el
treball en grup. 

A les classes pràctiques es durà a terme una metodologia centrada en el treball en
grup i la solució de problemes.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català


