
RESOLUCIÓ DE PREGUNTES SOBRE CASOS DE SOCIOLOGIA 
EN LES PROVES DE PSICOLOGIA DE LES PACFGS

1.  QÜESTIONS PRÈVIES

A continuació us adjuntem un recull  complet de totes les preguntes de casos de
sociologia i  psicologia social que han aparegut en els exàmens de la prova d’accés a
cicles formatius de grau superior (PACFGS) en la matèria de Psicologia i Sociologia. Això
inclou les diferents sèries dels anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 

Per tal d’enfocar correctament la resposta a aquest tipus d’exercici de comentari de
text us aconsellem que tingueu presents aquestes observacions: 

• El fet que fins ara cada examen incorporés un exercici sobre aquest tipus de
casos de sociologia no implica que necessàriament hagi d’incorporar-ho en properes
convocatòries. Sempre que es respecti el temari de la matèria, cap la possibilitat que
els tipus de preguntes variïn. 

• Si us hi fixeu, els casos a comentar, fins ara, tracten de conceptes clau de la
sociologia: socialització, grups, estereotips i prejudicis, lideratge, rols i estatus, etc.
Convé,  doncs,  en aquest sentit,  portar-los ben preparats,  tot  i  tenir  clar  que els
conceptes poden ser diferents. 

• Encara que la gran majoria de les qüestions tracta de temes de sociologia, en
ocasions apareixen barrejades qüestions de psicologia, com ara motivació,  estrés,
com correspon a un examen que vol calibrar la maduresa de l’alumne respecte la
matèria de Psicologia i Sociologia.

 Com afrontar aquestes preguntes de casos de sociologia?

• Definir  els  conceptes  amb  la  màxima  precisió  i  rigor  possibles,  evitant
començar amb expressions imprecises del tipus “és quan...”, “allò que...”. 

• Identificar  les  expressions  del  text  que  exemplifiquen  els  conceptes
demanats.

• Us  adjuntem,  a  més,  les  respostes  suggerides  per  la  coordinació  dels
exàmens de Psicologia a les PACFGS.
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 Vocabulari bàsic de sociologia i psicologia social

Concepte Definició

Acceptació Actitud per la qual les persones mostren conformitat pública perquè 
estan internament d’acord.

Actitud Predisposició a actuar d’una manera determinada, favorable o 
desfavorablement, davant d’un objecte social o d’una situació.

Agents 
socialitzadors

Elements de la societat que transmeten les normes socials de conducta, 
els valors morals, les creences, les actituds i els hàbits als infants que 
s’incorporen a la societat.

Aprenentatge 
observacional o 
vicari

Repetició per part de l’infant de la conducta observada en el medi 
social.

Cohesió grupal

Lligam interpersonal que es manifesta en l’atracció que senten els 
membres d’un grup pel fet de pertànyer-hi i en la resistència a deixar de
pertànyer-hi, o en la coordinació entre els seus membres per assolir els 
objectius comuns.

Conducta 
agressiva

Qualsevol conducta dirigida (conscient o inconscientment) a danyar o 
produir dolor a una altra persona.

Conducta 
altruista o 
prosocial

Conducta en la qual s’ajuda els altres sense esperar res a canvi.

Conformisme Actitud per la qual les persones accepten incondicionalment una norma 
dominant socialment.

Conformitat amb 
el grup

Adaptació de la conducta o les creences dels individus a les normes d’un
grup, com a resultat de la pressió social.

Discriminació

Tractament diferenciat dels membres d’altres grups socials pel sol fet de
la seva pertinença a un determinat grup i sense tenir en compte els 
mèrits personals, en circumstàncies en què els seus drets haurien de ser 
idèntics.

Dissonància 
cognitiva

Malestar i tensió que experimenta un individu quan manté dues actituds,
pensaments (cognicions) o conductes psicològicament incompatibles 
entre elles.

Empatia Capacitat de comprendre les emocions i sentiments dels altres.

Endogrup Conjunt de persones que comparteixen un sentit de pertinença i tenen 
un sentiment d’identitat grupal.

Estatus Posició que cada persona ocupa com a membre d’un grup quan 
interacciona socialment amb els altres.

Estereotip
Creença, fruit de sobregeneralitzacions simplificadores i deformadores,  
que es té sobre un grup i que intenta dir-nos com és, sense tenir present
els trets individuals dels seus components.
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Exogrup Conjunt de persones percebudes com a diferents o amb valors diferents.

Grup de 
pertinença Grup al qual realment pertany un individu.

Grup de 
referència

Grup aliè amb el qual un individu s’identifica i que utilitza com a criteri,
com a model de conducta.

Grups formals Grups caracteritzats per disposar de normes rígides que cal que acceptin
els seus membres, com un club d’escacs.

Grups informals Grups caracteritzats perquè les seves normes són més obertes i no tan 
definides com les dels grups formals, com la colla d’amistats.

Grups primaris
Persones que mantenen contacte directe entre si de forma natural i 
espontània, amb relacions caracteritzades per vincles hereditaris, 
afectius, socioculturals, ètnics, polítics o religiosos.

Grups secundaris Associacions de persones per raons instrumentals establertes 
conscientment.

Habilitats socials Capacitats que permeten que la intercomunicació social superi la 
conflictivitat.

Influència social Capacitat del grup d’afectar les creences, les actituds o les conductes 
d’un individu.

Intercanvi social Fer una cosa pels demès que potser algun dia necessitarem per 
nosaltres.

Lideratge

Capacitat d’influència d’una persona en un grup social, que acostuma a 
manifestar-se en els seus dots de comandament per organitzar 
l’activitat de cara a la consecució d’objectius o en el fet d’erigir-se en 
model, ja sigui ideològic o de conducta, per als altres membres del 
grup.

Majories Grups de població numèricament majoritaris.

Minories Grups de població minoritaris, però amb trets comuns.

Percepció social Manera com una persona o un grup veu, analitza i interpreta les 
persones que l’envolten.

Prejudici Valoració positiva o negativa preconcebuda d'un individu o d'un grup 
social i de tots els seus integrants pel simple fet de formar-ne part.

Psicologia social
Branca de la psicologia encarregada de comprendre la influència que el 
grup social té en l’individu, des del punt de vista cognitiu, emocional i 
conductual.

Rol Conjunt de pautes de comportaments i actituds que té associat cada 
paper social o estatus.

Socialització
Procés pel qual les persones o els grups intenten modelar els 
pensaments, els sentiments, les actituds i les accions dels individus, des 
de la infància.
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Submissió
Actitud que consisteix en mostrar conformitat públicament, per la 
pressió social, a una norma o a l’opinió del grup majoritari, encara que 
internament no s’està d’acord.

Univers simbòlic Conjunt de significats compartits i fonamentals per a un grup.

Valors socials Idees, creences i actituds que conformen la ideologia d’un grup.

Examen de 2012 (sèrie 1)

Llegiu el text següent. Completeu la taula amb informació relativa al paper que 
exerceixen els diferents sexes en la societat descrita en el text. Compareu aquesta 
societat amb la nostra. [2 punts]
Hi ha un lloc a la Xina, a la vora del llac Lugu, on les filles són ben rebudes. Un regal que fa la
família més gran i poderosa. Entre les províncies de Yunnan i Sichuan viu una petita comunitat,
els mosuo, en la qual les dones administren els béns, ordenen la feina i manen. La matriarca
distribueix les tasques del grup segons la intel·ligència, l’habilitat i la força de cadascú. La
figura del marit no existeix. Elles s’uneixen per amor amb homes que les visiten de nit. Els
pares no tenen cap responsabilitat sobre els fills, que viuran sempre en el clan matern, educats
pels seus oncles.

[…] L’Erche […] cada dia, al capvespre, visita el seu amor, la Latzo; té un fill amb ella però no
és responsable de la seva formació, ni viu a la casa. […] Els homes tenen menys preocupacions
a la vida que les dones, són més lliures. Elles s’ocupen de tot, organitzen la feina i prenen
decisions. Són més capaces. «A més a més, els homes mosuo vivim més feliços que els han!».

[…] La Jimalam és la dabu (matriarca), escollida per la seva saviesa i respectada fins a la mort
pels descendents i la parentela. […]

Un  home mosuo  ha  d’exercir  dos  rols  molt  diferents:  el  d’oncle  en  el  propi  clan,  on  és
respectat per tots i s’ocupa de l’educació dels nebots; i el de pare a la família de la dona a qui
estima, «on no és lliure de fer el que vulgui», com diu en Chalaximu. «La dona té el caràcter
més fort, sap manar.»

Adaptació feta a partir del text

La terra de les filles. Llac Lugu. Xina [en línia].

http://www.annaboye.com/matriarcados/index.htm

Rol de la dona / femení Rol de l’home / masculí

La societat del 
Llac Lugu 
(La Xina)

– Administra els béns.
– Distribueix la feina.
– Mana.
– Pren decisions.

– No exerceix de marit.
– No té responsabilitat sobre els fills.
– Només exerceix la funció biològica de 
pare.
– S’ocupa de l’educació dels nebots.

La nostra societat – Realitza les tasques de 
casa.
– S’incorpora al món labo-
ral.
– Té cura de l’educació dels 
fills.

– Treballa fora de casa.
– Participa en les tasques domèstiques 
cada vegada més.
– Té cura de l’educació dels fills.

http://www.annaboye.com/matriarcados/index.htm
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Examen de 2011 (sèrie 1)

Llegiu el text següent i, en la taula que hi ha a continuació, indiqueu DOS conflictes
socials, DUES causes i DUES conseqüències. [2 punts]

“S’imagina algú un advocat defensor demanant al jutge que no arxivi el cas del seu client, sinó
que  el  condemni?  Això  passa  amb  alguns  nois  que  compareixen  davant  Emilio  Calatayud.
Mariano té vint anys i està en llibertat vigilada amb l’obligació d’assistir a classes de l’ESO pel
robatori d’una motocicleta fa uns quants anys. Ara es guanya la vida com a pintor i l’informe
de l’equip de rehabilitació és molt favorable. Després de robar la moto va cometre un altre
delicte: forçar una cabina telefònica. Si el jutge arxiva aquest segon sumari (té pendent un
judici  per  un  delicte  comès  quan  tenia  més  de  divuit  anys),  Mariano  complirà  la  primera
sentència i res no l’obligarà a seguir els cursos de l’ESO.  El seu advocat diu al jutge que no
arxivi el cas perquè, abans que res, vol el millor per al jove. El jutge pregunta a Mariano com
porta  els  estudis.  «Bé,  millor  que  abans,  però  encara  haig  d’aprendre  molt»,  diu  ell.  El
condemna a un any de llibertat vigilada amb treballs en tasques socioeducatives.

«El  noi  demanava  a  crits  aquesta  condemna», diu  l’educadora de l’equip  judicial, Caridad
Ramos. Els nois no ho diuen amb paraules, sinó amb l’únic llenguatge que han après: amb
mirades, amb gestos a vegades bruscos i, fins i tot, amb delictes. El que dema- nen són límits,
les normes que ningú no els va imposar quan tenien dotze anys. Entre els acusats del dia hi ha
un adolescent, Julián, de catorze anys, que viu sol des dels deu. El pare va abandonar la llar i
la mare apareix per casa quan li ve de gust. L’única persona que li presta atenció és l’àvia,
però  té  vuitanta-cinc  anys.  En  aquesta  situació,  el  comportament  de  Julián  millora  les
temporades en què el  cap de «la  banda dels  mòbils»,  que té  atemorida la comarca,  està
tancat, i empitjora en l’instant que queda en llibertat.

El  jutge  Calatayud  assegura  que  el  que  necessiten  molts  nois  és  que  se’ls  ofereixi  una
oportunitat  lluny  de  l’ambient  familiar  o  del  barri.  Són  pocs  els  judicis  en  els  quals  no
sobrevola  la  sala  de  vistes  el  fantasma  d’una  família  trencada,  amb  greus  carències
econòmiques i un nivell educatiu penós. «A vegades s’hauria de condemnar els pares i no els
nois»,  diu  el  magistrat.  Però  els  delictes,  al  contrari  que  la  culpa,  són  personals  i
intransferibles. S’asseuen al banc dels acusats els autors, no els responsables últims. N’hi ha
que tenen serioses dificultats per a expressar-se perquè el llenguatge amb el qual han crescut
és l’exabrupte, l’insult, el menyspreu o el silenci. Quan per fi troben la mà estesa d’un monitor
que els imposa obligacions, alguns s’hi agafen d’una manera desesperada. 

Traducció feta a partir del text «El juez de las lecciones ejemplares». 

La Vanguardia. Revista (3 novembre 2002)

Resposta: 
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Examen de 2011 (sèrie 2)

4. Llegiu el text següent i, a partir dels conceptes que hi apareixen, completeu la 
taula. [2 punts]

“L’edifici del carrer Major, 125, té cinc pisos. Avui s’ha convocat una reunió de veïns. El tema
que s’ha de tractar és si es posa ascensor o no. Hi ha diverses opinions sobre aquesta qüestió.
Els veïns que viuen als baixos i a l’entresòl opinen que no cal ascensor, mentre que els que
viuen del primer al cinquè creuen que sí que és necessari. El senyor Roca, que viu a l’entresòl
segona, pensa que li aniria molt bé tenir ascensor, ja que té esclerosi múltiple i va amb una
crossa, però diu que no cal, com la resta de veïns dels pisos baixos. La senyora Vila, que viu al
primer,  entén la posició  dels  veïns  dels  pisos  baixos,  però com que parla  el  seu marit  no
s’atreveix a dir res, per no contradir-lo. El senyor García demana que parli la senyora Canal,
que és advocada i sempre ha solucionat els problemes de l’escala. Ella proposa que, si es posa
ascensor, els veïns dels pisos baixos paguin menys que els veïns dels  pisos alts, ja que de segur
que l’utilitzaran menys. Després de fer comptes, tots aproven aquesta proposta.”

Compteu 0,25 punts per cada concepte definit correctament i identificat en el text. Compteu 
0,1 punts per cada concepte identificat en el text però no definit.

Resposta: 
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Examen de 2009 (sèrie 3)

5. Identifiqueu els diferents elements relacionats amb la influència dels grups que figuren
en el text següent i definiu-los en el quadre que hi ha a la pàgina següent. 

[2 punts]

“L’opinió dels experts és coincident: els valors a favor de la igualtat de sexes i contra la violèn-

cia xoquen amb els missatges transmesos a través de les pel·lícules, sèries i videojocs, consu-

mits pels adolescents, així com amb les experiències viscudes en l’entorn familiar. Tots insistei-

xen que els menors actuen per imitació i que, en aquest moment, els estereotips vehiculats per

aquests mitjans audiovisuals pesen molt entre uns joves als quals, en molts casos, no s’ha posat

límits a casa seva, on la paraula no gairebé mai no ha estat pronunciada pels seus progenitors.

Inmaculada Aroca, professora de Conductes Delictives de la Universitat de València, assenyala

que «degollar una persona implica un atac cos a cos, per a la qual cosa calen dosis molt altes

de violència». L’elecció d’aquesta manera de matar, escollida per l’adolescent de Ripollet,

s’explicaria […] perquè «en la major part de les pel·lícules consumides per adolescents, la gent

és assassinada amb talls al coll. Hi ha més sang i violència. Per tant, podria tractar-se d’un

acte que imita escenes vistes en la ficció».

Però, com s’arriba a ser tan cruel? Per Aroca, «el primer pas és deshumanitzar-se, perdre tota

empatia vers el patiment aliè. Després s’ha d’estar habituat a la violència, s’ha d’estar acostu-

mat a veure imatges cruels. També cal una autoestima extremadament alta, que no admeti la

frustració davant d’un “no”. I, per acabar, en casos com el d’aquest crim, s’intueix una manca

total de reflexió. S’actua sense pensar en les conseqüències».

Traducció feta a partir del text de Javier RICOU i Celeste LÓPEZ. «Valores cruzados».  La Vanguardia (5 novembre

2008)
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Resposta: 
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Examen de 2009 (sèrie 4)

5. Identifiqueu els diferents conceptes psicològics que figuren en el text següent i defi-

niu-los en el quadre: [2 punts]

“Cal que els jugadors puguin rendir al llarg de tot el partit, i no tan sols durant una de les

parts. Han de posar-hi el cos, la ment i també el cor. Potser podríem augmentar-los els sous, o

donar-los bonificacions econòmiques en cas de victòria, però crec que cal  que ens esforcem en

formar la plantilla, i que apostem pels jugadors del planter, que són al club des de petits, i per

aquells que volen jugar al club molt de temps. No pot ser que no escoltem l’entrenador o no-

més n’acatem l’autoritat quan sentim el risc de no ser seleccionats per al proper partit. O que

el president del club formuli crítiques a l’entrenador en les rodes de premsa. Ni que el vestidor

estigui dividit. No cal ser amics, però sí un bon equip, fer pinya. La pressió de jugar amb els

millors equips, de remuntar una derrota o de no poder fer un pronòstic dels resultats no pot

paralitzar-nos ni bloquejar-nos en el partit.”

Resposta: 
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Examen de 2008 (sèrie 1)

5. Identifiqueu i definiu els elements relacionats amb la influència del grup que apareixen

en la situació següent: [2 punts]

“Els pares discuteixen amb la seva filla Maria de 15 anys, perquè aquesta els demana que li

comprin unes sabatilles esportives d’una marca determinada; els pares s’hi neguen perquè la

filla té tres parells de sabatilles que encara pot utilitzar. La Maria els diu que tots els del seu

grup les tenen, que ella serà l’única que no les portarà i que així no pot anar amb la colla. La

seva millor amiga també les té, i també el noi que tant li agrada. A més, els diu que sense les

sabatilles no podrà entrar a la discoteca on va tots els dissabtes a la tarda.”
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Examen de 2008 (sèrie 2)

5. Identifiqueu i  definiu els conceptes psicològics que apareixen en el text següent: [2

punts]

“És natural que un ésser humà hagi d’actuar com la resta del grup: treballar, observar les normes,

comportar-se com tots... Suposem que jo no treballo ni sóc ric i dic que sento veus, tinc visions i les

dibuixo o les escric: vostè, què en pensarà? Suposem que sóc monjo de clausura. Vostè accepta que

un monjo, al seu convent, pugui no treballar, tenir visions i explicar-les i, malgrat tot, aquest monjo

no serà considerat anormal per tot això. La societat els accepta perquè a part d’ells hi ha molts al-

tres i suficients homes i dones comportant-se de forma normal. Si li passa tot això i no és monjo, la

societat el considerarà un malalt mental.”
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Examen de 2007 (sèrie 1)

5. Definiu els següents conceptes i identifiqueu-los en el cas que s’exposa.[2 PUNTS]

“Els alumnes de 3B han organitzat un sopar de final de curs amb la seva tutora. Sortint del res-

taurant tots estan d’acord a anar a un altre lloc. Però no tots coincideixen a on anar: hi ha un

grup nombrós als quals els agrada la música i volen anar a ballar, però a uns altres els encanta

el “tecno” i als altres el “reagee”. Alguns dels alumnes pregunten què faran a un local de “rea-

gee”, ja que pensen que aquest tipus de música només agrada a la gent africana. Tres o quatre

persones de la classe no volen anar a ballar i han proposat anar a un lloc on puguin asseure’s i

parlar. A la resta del grup no els hi ha agradat aquesta opció. En un moment donat la tutora

proposa d’anar a una discoteca de salsa que ella coneix, tots s‘hi neguen en rotund. Quan ja

porten 10 minuts discutint, un dels alumnes que col·labora en una ràdio del barri i que sap bas-

tant de música, proposa un local que ell coneix. Els del “tecno” no estan convençuts, però des-

prés que tots els demés hagin insistit, decideixen refiar-se del criteri del seu company, no dis-

cutir més i anar al lloc que ell proposa.
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Examen de 2007 (sèries 2 i 4)

4. Definiu els següents conceptes i identifiqueu-los en el cas que s’exposa. [2 punts

“L’Anna té disset anys i viu amb els seus pares i l’àvia. Avui hi ha un concert de hiphop, música

que a l’Anna i a tots els seus amics i amigues de la colla els encanta. De fet l’Anna vesteix i ba-

lla com si fos ja una veritable estrella del hiphop, i fins i tot està aprenent a “rapejar”. Aques-

ta tarda ha de demanar als pares que la deixin anar al concert . Tots els seus amics, excepte el

Toni, a qui no deixen i la Marta que ha d’estudiar, hi van. Quan demana permís al pare aquest li

diu que no li agrada que vagi amb aquells nois estrangers, ja que creu que són uns delinqüents.

En sentir-ho l’àvia li dóna la raó i li diu que per què no es busca una colla de noies, que són

molt més tranquil·les i assenyades. L’Anna no entén per què el pare és així i li demana a la

mare que l’ajudi a convèncer-lo. La mare proposa que l’Anna vagi al concert i que a les dotze,

quan acabi, els pares aniran a buscar-la amb el cotxe a la porta. L’Anna i el pare  accepten la

proposta.”
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5. Definiu els següents conceptes i identifiqueu-los en el cas que s'exposa. [2 punts]

“Avui hi ha una reunió de veïns del pis del carrer Bruc 130, el tema a tractar és si es posa ascensor
o no. L’edifici té 5 pisos, els veïns dels quals tenen diverses opinions: Els que viuen als baixos i a
l’entresol diuen que no cal l’ascensor, però la resta, des dels que viuen al primer fins els del cin -
què, opinen que si que n’és de necessari. El senyor Vila, que viu a l’entresol 2ª, pensa que pel seu
dolor de genolls li aniria molt bé tenir ascensor, però diu que no cal com la resta de veïns dels pi-
sos baixos. La senyora Casas, que viu al primer entén la postura dels veïns de baix, però com que
està parlant el seu marit no s’atreveix a dir res, per no contradir-lo. La senyora García demana que
parli la senyora Pérez, que és advocada i que sempre ha solucionat molts problemes de l’escala.
Ella proposa que si es posa l’ascensor els veïns dels pisos més baixos paguin menys que els veïns
dels pisos més alts, ja que ells de segur que l’utilitzen menys. Després de fer comptes, tots aproven
aquesta proposta.” 


