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23097 - PSICOLOGIA DEL TREBALL 
 
 

I. Objectius de l’assignatura: 

 

- Adquirir uns coniexements tant teòrics com pràctics de la Psicologia aplicada 

a les organitzacions. 

 

- Conèixer les característiques de la conducta individual i grupal en el treball. 

 

- Conèixer les necessitats i problemes psicosocials que es donen en les 

organitzacions. 

 

- Pendre conciència de la importància del Recursos Humans per les 

organitzacions. 

 

II. Temari de l’assignatura: 

 

1.- La conducta humana en el context laboral. 

1.1. Antecedents i evolució de la Psicologia del Treball. 

1.2. Nivells d’aplicació de la Psicologia del Treball. 

1.3. Problemes psicològics en el treball. 

1.4. Model de Procés d’aprenentatge. 

1.5. Estils individuals d’aprenentatge. 

1.6. Aprenentatge i Organització. 

 

2.- La motivació i la satisfacció en el treball. 

2.1. Concepte de motivació. 

2.2. Teories de motivació: variables rellevants en el procés motivacional. 

2.3. Principals incentius laborals. 

2.4. Concepte de satisfacció laboral. 

2.5. Teories de la satisfacció laboral. 

2.6. Factors que incideixen en la satisfacció laboral. 

 

3.- La percepció. 

3.1. Procés perceptiu. 

3.2. Factors que influeixen en el procés perceptiu. 

3.3. Barreres en la percepció social. 

3.4. Importància de la percepció en el context laboral. 

 

4.- Les actituds. 
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4.1. Concepte d’actitud. 

4.2. Els components de les actituds. 

4.3. Formació de les actituds. 

4.4. Actituds i conducta. 

4.5. El canvi d’actituds. 

 

5.- Les aptituds. 

5.1. Les aptituds individuals. 

5.2. Tipus d’aptituds. 

5.3. Les aptituds en el treball. 

5.4. Anàlisi del lloc de treball i Perfil professional. 

 

6.- La persona en el grup de treball. 

6.1. Concepte de grup. 

6.2. Característiques dels grups. 

6.3. Tipus de grups en les organitzacions. 

6.4. La comunicació en el grups. 

6.5. Factors que incideixen en la comunicació. 

6.6. La millora de la comunicació. 

 

7.- La socialització laboral. 

7.1. Concepte de socialització. 

7.2. Fases del procés de socialització. 

7.3. Factors que incideixen en la socialització. 

7.4. Socialització i altres processos bàsics en les organitzacions. 

 

8.- L’estrés en el treball. 

8.1. Concepte d’estrés. 

8.2. Les fonts de l’estrés laboral. 

8.3. Influència dels factors personals i socials de l’estrés. 

8.4. Estratègies d’enfrontament. 

 

Per cadascuna dels temes es portarà a terme una pràctica amb l’objectiu de 

relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica professional. 
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IV- Avaluació: 

 

L’avaluació es farà a partir d’un examen de pregunta oberta al final del curs 

(70% de la nota) i del treball pràctic (30% de la nota). 
 


