
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 22202 - Psicologia Social dels Grups

i de les Organitzacions
Grup Grup 20, 2S, GTSO
Guia docent B
Idioma Català

1 / 6

Data de publicació: 30/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
Crèdits 1.44 presencials (36 hores) 4.56 no presencials (114 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 20, 2S, GTSO
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Catalina Alorda Quetglas No hi ha sessions definides

Julián Baltasar Jaume No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Educació Social Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Pedagogia Formació bàsica Primer curs Grau
Grau de Treball Social Formació bàsica Primer curs Grau
Doble titulació: Grau d'Educació Social i Grau de Treball Social Formació bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura forma part de la matèria 'Fonaments del comportament humà en el cicle vital i el medi
social' que ofereix els fonaments psicològics necessaris per desenvolupar la labor pròpia del Treball Social.
Concretament, aquesta matèria se centra en els tres elements claus que la psicologia ofereix en general: els
propis processos bàsics de la psicologia, la psicologia del desenvolupament i la psicologia social. I aquesta
assignatura es correspon amb aquests últims continguts, els relatius a la psicologia social.

Requisits

L'assignatura té un caràcter introductori i de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials ni
recomanables quant a coneixements i habilitats prèvies.

Competències
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L'assignatura Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions té el propòsit de contribuir a l'adquisició
de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part de la formació bàsica de l'alumnat
en general i, en particular dels/les futurs/as professionals de l'àmbit educatiu i social.

Específiques
1. C1 Capacitat de coneixement i comprensió dels fonaments del comportament humà, les diferents etapes

del cicle vital i els elements fonamentals de les relacions entre les persones i els seus entorns, així com
els problemes i conflictes que es deriven d'elles.

2. C13. Capacitat de respondre a situacions de crisis valorant la urgència de les situacions, planificant y
desenvolupant accions per fer front a les mateixes.

Genèriques
1. C2. Capacitat de comprensió i anàlisi de les estructures socials del mon actual, dels procesos de canvi i

els efectes que les desigualtats socials desencadenen sobre les persones, les families i les comunitats.
2. C3. Capacitat de conèixer i comprendre el regimen jurídic dels sistemes de protecció del Estat Socialiy

de Dret.
3. C4. Capacitat de conèixer en profunditat el sistema i estructura de la xarxa Pública de Serveis Socials i

lels continiguts de les Polítiques Socials..
4. C7. Capacitat d'establir relacions profesionals, identificant necesitats, problemes, dificultats i conflictes,

per tal d' identificar la forma mès adient d' intervenció..

Continguts

Continguts temàtics
Mòdul 1. Marc conceptual

Tema 1. Marc conceptual: història, concepte i corrents teòriques a psicologia social
Tema 2. La cognició social: percepció de persones, categorització, estereotips,i prejudicis, atribució
social.
Tema 3. Processos de socialització i habilitats socials

Mòdul 2. Actituds
Tema 4. Les actituds: concepte, estructura, funcions, models i teories
Tema 5. Estratègies de canvi d'actitud

Mòdul 3. Grups
Tema 6. Grups: concepte, tipus i estructura
Tema 7. Principals processos als grups (comunicació, eficàcia i lideratge)
Tema 8. Conflicte, cooperació i relacions entre grups

Mòdul 4. Influència Social i comportament col·lectiu
Tem 9. Els processos d'influència social
Tema 10. Comportament i moviment col·lectius

Mòdul 5. Organitzacions
Tema 11. Organitzacions: concepte i característiques
Tema 12. Principals processos organitzacionals
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Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (autònom) previstes a
l'assignatura a fi de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Amb l'objectiu
d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumnat, l'assignatura formarà part del projecte Campus
Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament
universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumnat tindrà a la seva disposició
una comunicació on line i a distància amb el professorat, un calendari amb notícies d'interès, documents
electrònics i enllaços a Internet útils per a la realització de les pràctiques de l'assignatura i altres eines per
a l'aprenentatge.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el professorat establirà els fonaments
teòrics dels diferents mòduls que composen l'assignatura. A més, es donarà
informació per a cada mòdul sobre el mètode de treball aconsellable i
el material didàctic que haurà d'emprar l'alumnat per preparar de forma
autònoma els seus continguts

Classes pràctiques Pràctiques
presencials

Grup mitjà (M) Les pràctiques es conceben com un complement aplicat per a la formació
de l'alumne, amb ànim de reforçar les habilitats tècniques i professionals
dels estudiants. Les pràctiques serveixen aixímateix perquè l'alumne
comprengui millor els conceptes bàsics i aplicats de l'assignatura, a través
d'activitats que despertin el seu interès i li facin reflexionar sobre la utilitat
i aplicació de la Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions en el
seu camp d'especialització. Durant el semestre es realitzaran 6 pràctiques
en sessions de 2 hores quinzenals per a cada pràctica. Aquestes pràctiques
són obligatòries, formen part de l'assignatura i, per tant, és necessari haver-
les realitzat per poder aprovar l'assignatura. Aquells alumnes que per algun
motiu es vegin impossibilitats per assistir a les pràctiques, hauran de seguir
una via alternativa. Per a això, aquells alumnes que l'hagin de seguir han
d'acudir necessàriament a parlar amb la professora després de la primera
classe. S'entén que aquells que no ho facin s'acullen a l'opció presencial.

La via alternativa per recuperar les pràctiques presencials consistirà
en l'elaboració d'un informe de cadascuna de les pràctiques que es
facin de forma presencial. Aquest informe constarà de tres apartats:
objectius de la pràctica (els explica la professora a l'inici de cada sessió),
desenvolupament de la pràctica (què s'ha fet en classe) i conclusions de
la pràctica. Cada informe tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i una
extensió màxima de 3 pàgines. La data límit per lliurar les pràctiques a
la professora és una setmana després d'haver realitzat cadascuna de les
pràctiques en classe (veure calendari en Campus Extens).

Tutories ECTS Tutories grupals Grup petit (P) Permetrà tant la presa de contacte com la planificació de les tasques i,
si escau, l'anàlisi de les dificultats que puguin sorgir en l'esdevenir de
l'assignatura.

Avaluació Examens finals Grup gran (G) Aquell alumnat que, havent realitzat les activitats pràctiques, no superi
els exàmens parcials podrà optar a la realització d'un examen global
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al
període de recuperació.

Avaluació Examens parcials Grup gran (G) Durant el curs es realitzaran proves o exàmens parcials que permetran
determinar si l'alumnat coneix i sap aplicar els coneixements estudiats.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i preparació
d'examens

Una vegada preparats els materials corresponents a cada tema, l'alumnat disposarà dels
elements necessaris per organitzar l'estudi individual dels mateixos. A més, com a part
d'aquestes activitats haurà de confeccionar els informes de les pràctiques realitzades
seguint l'esquema assenyalat pel professorat i descrit anteriorment.

Estudi i treball
autònom en grup

Estudi i treball en grup Com a part d'aquestes activitats d'estudi i treball autònom en grup, l'alumnat haurà
d'organitzar-se per grups i confeccionar els informes de les pràctiques que així ho
requereixin, seguint per a això l'esquema que li serà facilitat pel professorat de les
pràctiques de l'assignatura.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

A la taula següent es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de
treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 Crèdit
ECTS = 25 hores de treball de l'alumnat)

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 36 1.44 24
Classes teòriques Classes magistrals 22 0.88 14.67
Classes pràctiques Pràctiques presencials 10 0.4 6.67
Tutories ECTS Tutories grupals 1 0.04 0.67
Avaluació Examens finals 2 0.08 1.33
Avaluació Examens parcials 1 0.04 0.67

Activitats de treball no presencial 114 4.56 76
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació d'examens 60 2.4 40
Estudi i treball autònom en grup Estudi i treball en grup 54 2.16 36

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
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contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Pràctiques presencials

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Les pràctiques es conceben com un complement aplicat per a la formació de l'alumne, amb ànim de reforçar

les habilitats tècniques i professionals dels estudiants. Les pràctiques serveixen aixímateix perquè l'alumne
comprengui millor els conceptes bàsics i aplicats de l'assignatura, a través d'activitats que despertin el
seu interès i li facin reflexionar sobre la utilitat i aplicació de la Psicologia Social dels Grups i de les
Organitzacions en el seu camp d'especialització. Durant el semestre es realitzaran 6 pràctiques en sessions
de 2 hores quinzenals per a cada pràctica. Aquestes pràctiques són obligatòries, formen part de l'assignatura
i, per tant, és necessari haver-les realitzat per poder aprovar l'assignatura. Aquells alumnes que per algun
motiu es vegin impossibilitats per assistir a les pràctiques, hauran de seguir una via alternativa. Per a això,
aquells alumnes que l'hagin de seguir han d'acudir necessàriament a parlar amb la professora després de
la primera classe. S'entén que aquells que no ho facin s'acullen a l'opció presencial. La via alternativa per
recuperar les pràctiques presencials consistirà en l'elaboració d'un informe de cadascuna de les pràctiques
que es facin de forma presencial. Aquest informe constarà de tres apartats: objectius de la pràctica (els
explica la professora a l'inici de cada sessió), desenvolupament de la pràctica (què s'ha fet en classe) i
conclusions de la pràctica. Cada informe tindrà una extensió mínima de 2 pàgines i una extensió màxima
de 3 pàgines. La data límit per lliurar les pràctiques a la professora és una setmana després d'haver realitzat
cadascuna de les pràctiques en classe (veure calendari en Campus Extens).

Criteris d'avaluació Participació a l'aula i confecció en petit grup del projecte relatiu a la pràctica (o activitats substitutòries per
a la modalitat B)

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Examens finals

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (No recuperable)
Descripció Aquell alumnat que, havent realitzat les activitats pràctiques, no superi els exàmens parcials podrà optar a

la realització d'un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al
període de recuperació.

Criteris d'avaluació Realització correcta de la prova de resposta curta

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari B
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Examens parcials

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Durant el curs es realitzaran proves o exàmens parcials que permetran determinar si l'alumnat coneix i sap

aplicar els coneixements estudiats.
Criteris d'avaluació Realització correcta de la prova de resposta curta

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Baron, R. A.; Byrne, D. (2008) Psicología social. Madrid: Prentice Hall. 8ª edición. Myers, D.G. (2005)
Psicología Social. Madrid: McGraw Hill. 8ª edición. Myers, D.G. (2007) Explorando la psicología social.
Madrid: McGraw Hill. 4ª edición.

Bibliografia complementària

GÓMEZ, L.; CANTO, J. M. Psicología social. Madrid: Eudema, 1996.
MARTÍNEZ, C. Psicología de los grupos : elementos básicos y dinámica. Murcia: Diego Marín Editor, 2001.
MORALES, J.F. y OLZA, M. (coord) (1996) Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: Ed. Mcgraw-Hill.
MORALES, J.F. [et al.]. Psicología social. Madrid: Prentice Hall, 2002. M
ORALES, J. F. (coord.). Psicología social. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1999.

Altres recursos

ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A.; TORREGROSA, J. R. (coord.). Psicología social aplicada. Madrid:
McGraw-Hill, 1996.
BALAGUER, I.; VALCÁRCEL, M. P. Introducción a la psicología social. Historia, teoría y método.
Valencia: Nau Llibres, 1993.
CANTO, J. M. Psicología de los grupos: estructura y procesos. Málaga: Ediciones Aljibe, 1998.
CERRO, A. del. El psicólogo y la organización. Teoría y práctica de la psicología de las organizaciones.
Barcelona: PPU, 1991.
CLEMENTE, M. Psicología social. Técnicas de Investigación social. Madrid: Eudema, 1993.
GIL, F.; ALCOVER DE LA HERA, C. M. Introducción a la psicología de los grupos. Madrid: Pirámide,
1999.
GIL, F.; ALCOVER DE LA HERA, C. M. Introducción a la psicología de las organizaciones. Madrid:
Alianza Editorial, 2003
HEWSTONE, M. [et al.]. Introducción a la Psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona: Ariel,
1994.
HUICI, C. (dir.). Estructura y procesos de grupo. Toms I i II. Madrid: UNED, 1985.
JAVALOY, F. [et al.]. Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice Hall, 2001.
MYERS, D.D. Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
PAEZ, D. [et al.]. Psicología social, cultura y educación. Madrid: Prentice Hall, 2003.


