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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

1. Permetre un enfocament de la relació entre la identitat i el món del treball des d’un 
punt de vista psicosocial. 

2. Reflexionar sobre la naturalesa social, cultural i històrica dels processos psicològics 
i del concepte d’identitat. 

3. Examinar l’impacte de les diferents formes d’organització del treball en el concepte 
d’identitat a partir dels processos psicosocials que les conformen. 

4. Establir línees de crítica i de noves propostes a les maneres d’entendre la feina i les 
seves implicacions. 

 
 

TEMARI 

1. L'enfocament psicosocial. Què és la psicologia social? Principals orientacions  

2. Identitat social. Perspectives biologicistes vs. Perspectives socials del concepte 
d'identitat. 

3. Categorització i comparació social. La naturalesa construïda de les categories 
socials. 

4. Recorregut històric de les principals formes d'organització del treball: 
tylorisme, fordisme, toyotisme. 

5. Noves formes d'organització del treball I: polivalència, mobilitat funcional i 
treball en equip. Implicació en el treball i cultura d'empresa. La qualificació en 
el treball actual. 
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6. Noves formes d'organització del treball II: Innovació tecnològica i flexibilitat. 

Formes de flexibilitat. El teletreball. 

7. Estrés i risc. Assetjament moral al lloc de treball. El burnout. 

8. El treball com a relació social. Concepte de treball en les societats actuals. 
Multiplicitat dels significats del treball. Perspectives de gènere. 

PRÀCTIQUES 

L’objectiu serà treballar com construïm el treball dins les nostres narratives personals, i 
analitzar el seu impacte en la identitat.  

• la centralitat del treball en la vida quotidiana 
• conflicte entre identitat pública i privada 

 
 

AVALUACIÓ 

L'assignatura s'avaluarà mitjançant un examen referent al contingut impartit a les classes 
teòriques amb un pes del 60% , un treball pràctic amb un pes del  20% i la participació 
en conferències i seminaris amb un pes del 20%.  
Examen teòric: 30 de Novembre.  
Entrega treball pràctic: 30 de Novembre 
Participació en conferències: del 12 al 21 de Desembre 
Seminaris (impartits pels alumnes de l’assignatura): del  9 al 18 de Gener 
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