
 
Curs 

PROCESSOS D’INCLUSIÓ SOCIAL (Codi 1434) 
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS 

RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS 
DEL CENTRE. 

EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS 
PRESENCIALS. AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT 

REALITZARAN UN TREBALL COMPROBATORI. 
 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS La Psicologia Positiva cobreix tres fronts fins ara descuidats o poc atesos 
per la psicologia tradicional: les experiències positives, les fortaleses psicològiques i les organitzacions 
positives. Pel que fa al segon front, el de les fortaleses, destaquen dues de forma especial: amor / humanitat i 
justícia. La primera (amor i humanitat) té a veure amb cuidar i oferir amistat i afecte als altres. La segona 
(justícia) té com a meta la vida saludable en una comunitat.  L'eix de la Psicologia Social és l'estudi del vincle 
social en tota la seva profunditat i extensió. Sembla una exigència raonable que s'estudiï des de la convicció 
que aquest vincle ha de ser positiu. El plantejament lògic és que l'essencial és crear bona voluntat entre els 
grups o, per utilitzar una expressió consagrada, «guanyar ments i cors». La clau d'estratègies reeixides per 
guanyar ments i cors la va a donar la «alofilia» o actitud positiva cap a un grup que no és el mateix. Des d'un 
punt de vista etimològic, vol dir «amor a l'altre». El seu ús dins de les ciències socials ho fa antònim de 
prejudicis negatius i de fòbies. La alofilia connecta amb la noció de «alteritat» emfatitzada en l'obra de Bell 
(1997, 2011). Com assenyala aquest autor, la relació amb l'altre és la relació pròpiament ètica. És ell qui, amb 
la seva sola presència, fa al jo responsable de l'altre, de manera intransferible i lliure, i el constitueix d'aquesta 
manera en subjecte moral. La relació amb l'altre és irrenunciable. 
PROGRAMA I PROFESSORAT  La Psicologia Positiva i la seva aportació a la inclusió social de les 
minories. Infrahumanització, deshumanització i deslegitimació • El tracte a les minories • Moralitat i 
moralització • Les creences sobre la justícia i les "obligacions morals" • Fortaleses i virtuts. Francisco José 
Morales Domínguez Catedràtic de Psicologia Social i de les Organitzacions (UNED) 
La humiliació com a procés psicosocial: el cas de les persones amb nanisme. Què és la humiliació? • La 
humiliació com un fenomen emocional diferenciat • Conseqüències de la humiliació: "la identitat 
deteriorada" • Estigma social i humiliació: el cas de les persones amb nanisme • L'afrontament grupal com a 
estratègia d'empoderament i afrontament. Saule Fernández Arregui Professor Dept de Psicologia Social i de 
les Oragnizacions UNED 
DIRECCIÓ Francisco José Morales Domínguez Catedràtic de Psicologia Social i de les Organitzacions 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 10 h 
CALENDARI Presencial: 26 i 27 de setembre de 2014. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 
9,30 a 14,30 h  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica. 0,5 crèdits ECTS, 1 crèdit lliure 
configuració.  
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a 
Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de 
casa. Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs 
es pot seguir per Internet en diferit. La inscripció del curs és de 20 €. Els interessats en aquest curs 
s'han d'inscriure abans del 27 de setembre de 2014. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 
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