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INTRAGRUPALS: 

POLARITZACIÓ I 

PENSAMENT GRUPAL

1. Polarització de grup.

2. Explicació psicosocial de la 
polarització de grup.

3. El pensament grupal: Un exemple
extrem de polarització de grup.



Polarització de grup

IMAGINEM QUE:

• L’Ajuntament de Benifum estudia la 

possibilitat de reduir el pressupost per a les 

festes locals, amb la finalitat d’alliberar

recursos per a obres públiques.

• Abans de prendre la decisió, es consulta el 

punt de vista dels col·lectius ciutadans.

• L’Associació de Veïns del Barri Font 

Carabassa es reunix per tal d’adoptar una 

postura del barri que traslladar a l’Ajuntament.



• Entre els veïns de Font Carabassa, la postura 
majoritària és contrària a la proposta municipal. 
Però hi ha dos posicions minoritàries: la que 
està d’acord amb la proposta de l’Ajuntament i 
la que defén mobilitzacions contundents per 
forçar la seua retirada.

• Després de la reunió, la decisió final dels veïns
ha sigut negar-se a qualsevol negociació, 
convocar la insubmissió fiscal indefinida i exigir 
la dimissió immediata de l’alcalde i tots els
regidors. És a dir, si la posició majoritària era 
“no a la proposta municipal”, ha guanyat la 
postura més radical, que, al principi, era 
minoritària.

Polarització de grup



Què ha passat?

S’ha produït en el grup una resposta
de polarització: la postura inicialment
dominant es radicalitza.

abans de la reunió discussió grupal conclusió final del grup

no no

NO no

sí NO NO!
no sí

no no

Polarització de grup



LA POLARITZACIÓ DE 
GRUP CONSISTIX EN 
L’ACCENTUACIÓ DE LA 
POSTURA INICIALMENT
DOMINANT, PRODUÏDA
COM A CONSEQÜÈNCIA
DE L’INTERCANVI D’IDEES
DINS D’UN GRUP.



PERQUÈ ES PRODUÏSCA
POLARITZACIÓ DE GRUP
ÉS NECESSARI QUE 
EXISTISCA UNA POSTURA 
MAJORITÀRIA DES DEL 
PRINCIPI. EL QUE FARÀ LA 
DISCUSSIÓ GRUPAL ÉS
ACCENTUAR EIXA
POSTURA.



Polarització de grup
La polarització de grup és un fenòmen que pot aparéixer

en àmbits formals molt diversos:

–Grups polítics.

–Empreses i organitzacions.

–Decisions governamentals.

–Decisions judicials.

–Mitjans de comunicació.

–Grups d’opinió.

–Moviments socials, religiosos,...

–Equips esportius. ETC.

Però també en els grups informals:

–Creació d’estereotips socials.

–Seguiment de modes i estils de vida.

–Impressions sobre persones conegudes.

–Creació de normes i valors grupals implícits.

–Decisions en grups d’amics. ETC.



Explicació psicosocial de la polarització

de grup.

• Per què es produïx polarització de 
grup?

Dos hipòtesis han intentat explicar-ho:

Hipòtesi de la influència normativa o de la 
comparació social.

Hipòtesi de la influència informativa o de 
la persuasió mútua.



Explicació psicosocial de la polarització de grup.

• Hipòtesi de la influència normativa. La 
polarització de grup és resultat d’un procés de 
comparació social.

Les persones necessitem avaluar les nostres opinions per tal 
de saber si són correctes i adequades.

El que fem és comparar la nostra opinió amb l’opinió dels
altres.

La motivació d’agradar ens durà a demostrar que ens posem
al costat de la norma del grup, és a dir, de l’opinió
majoritària.

Durant la discussió grupal cada persona descobrix quina és
la posició més valorada, i estarà motivada a posicionar-se 
amb més intensitat en esta direcció per tal de diferenciar-se 
positivament dins del grup.



Explicació psicosocial de la polarització de grup.

• Hipòtesi de la influència informativa. La 
polarització de grup és resultat d’un procés de 
persuasió mútua.

La deliberació col·lectiva genera diversos arguments, la 
majoria dels quals van en la direcció dominant.

L’opinió individual pròpia queda reforçada quan s’escolten
argumentacions del mateix signe.

A més, en defensa de la postura dominant, molts membres
del grup explicaran nous arguments en què no havien pensat
la resta dels membres.

Durant la discussió grupal la persona escoltarà una majoria
d’opinions favorables a la posició dominant, fins i tot alguns
arguments nous en què no havia pensat. La polarització de 
grup estarà en funció de la quantitat d’argumentacions
favorables a una postura i del seu poder de convicció i 
novetat.



Explicació psicosocial de la polarització 

de grup.

• Els resultats de les investigacions donen un 
lleuger “avantatge” a la hipòtesi de la persuasió
mútua.

• No obstant això, els dos processos
(comparació social i persuasió mútua) es 
troben implicats en l’explicació de la 
polarització de grup.



El pensament grupal: Un 

exemple extrem de 

polarització de grup.

• El “pensament grupal” apareix quan un grup molt

cohesionat i molt ideologitzat està tan motivat al 

manteniment del consens intragrupal que es 

deteriora la seua percepció de la realitat.

Este fenòmen es produirà quan:
EL GRUP ESTÀ MOLT COHESIONAT ENTORN D’UN IDEARI.

EL GRUP VALORA MOLT EL MATEIX FET D’ESTAR COHESIONAT.

EL GRUP ES TANCA A FONTS INFORMATIVES I D’OPINIÓ EXTERIORS.

ELS LÍDERS DEL GRUP TENEN UNA OPINIÓ MOLT CLARA.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal pot aparéixer en grups

molt ideologitzats: grups polítics, grups

religiosos, mitjans de comunicació, certs

moviments,... i no sols en grups

explícitament extremistes.

• És com si els individus concrets

“renunciaren” al seu pensament i el 

substituïren pel pensament grupal.
–Vosté què pensa?

–Jo pense com pensen “els meus”.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Il·lusió d’invulnerabilitat i d’estar en possessió

de la veritat.

– Racionalització de les accions “dubtoses” per 

tal de fer-les congruents amb la pròpia

ideologia.

– Tancament davant d’opinions contràries a les 

pròpies.

– Autocensura individual.

– Pressió a la conformitat.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Il·lusió d’invulnerabilitat i d’estar en possessió

de la veritat.

Els membres del grup pensen que la seua

opinió és la veritat, no deixen espai al dubte, 

consideren que els equivocats són els altres i 

poden arribar a pensar que estan protegits per 

una “veritat necessària” que, tard o d’hora, 

triomfarà.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Racionalització de les accions “dubtoses” per 

tal de fer-les congruents amb la pròpia

ideologia.

Certes accions immorals o il·lògiques poden 

ser explicades i convertides en “ètiques” o 

“lògiques”, si són fetes en nom d’una causa 

superior: les idees del grup. En el pensament

grupal les accions només necessiten la 

justificació de les idees.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Tancament davant d’opinions contràries a les 

pròpies.

S’intenta evitar l’exposició a arguments que 

posen en dubte les pròpies idees. Les fonts

informatives buscades, formals i informals, 

han de ser congruents amb les idees del grup.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Autocensura individual.

Els membres del grup eviten pensar i opinar 

en contra de les idees grupals. Fins i tot, 

s’autocensuraran privadament quan estiguen

temptats de fer-ho. Busquen així enfortir la 

seua identitat social.



El pensament grupal: Un exemple extrem

de polarització de grup.

• El pensament grupal ve acompanyat de:

– Pressió a la conformitat.

Les dinàmiques internes del grup inclouen la 

sanció social a qui es desvia de la norma de 

pensament, opinió o acció, així com la 

recompensa social a qui s’hi ajusta.


