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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Conèixer el funcionament de les diferents organitzacions en la societat actual, partint d’una definició
àmplia de la mateixa que permeti abarcar tant les organitzacions de treball (empreses) com les
organitzacions socials.
Entendre des de plantejaments teòrics diferents, el concepte de persona, de grup i d’organització
desenvolupat històricament fins el moment present.
Analitzar els processos psicosocials que es desenvolupen en les organitzacions complexes.

 
Habilitats 

 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 

No n'hi ha.

Continguts

 
 

 

1. Psicologia social de les organitzacions

2. Concepte d’organització

3. Models teòrics en psicologia de les organitzacions

4. Estructures organitzatives
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5. Comunicació a les organitzacions

6. Relació persona-organització: motivació, satisfacció

7. Relació grups-organització: lideratge, desenvolupament d’equips

8. Presa de decisions a les organitzacions

9. Noves tecnologies a les organitzacions

 

Metodologia docent

 

Es combinarà el contingut teòric amb pràctiques on es realitzaran comentaris i exercicis sobre els textos
bàsics a més de tallers d’activitats de tipus participatiu.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- S'aniran realitzant informes
pràctics de treball a l'aula
(30% de la nota).
- Hi ha un examen pregunta
oberta amb resolució de casos
(70% de la nota).
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Enllaços

 


