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GUIA DOCENT    

1. Dades de l’assignatura 

2. Equip docent  

Nom de l’assignatura Psicologia de les Organitzacions i del Treball 
  
Codi 101761 
 
Crèdits ECTS 6 
 
Curs i període en el que 
s’imparteix 1er Curs / 2on semestre 

 

Horari 

TE Dimarts de 18 a 20h 
PP Grup 1 dimecres de 17.30 a 18.30 
PP Grup 2 dimecres de 18.30 a 19.30 

AS Grup 1 divendres de 16 a 17h 
AS Grup 2 divendres de 17 a 18h 

 
Lloc on s’imparteix Facultat d’Enginyeria 
 
Llengües Català 
 
 Professor responsable 

Nom professor/a Piedad Ortiz Zorrilla 
  

Departament Psicologia Social 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx - 
  

Telèfon - 
  

e-mail Piedad.ortiz@uab.cat 
  

Horari d’atenció A convenir 

Nom professor/a Piedad Ortiz Zorrilla 
  

Departament Psicologia Social 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx - 
  

Telèfon - 
  

e-mail Piedad.ortiz@uab.cat 
  

Horari de tutories A convenir 
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3.- Prerequisits 
(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura) 

A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims 
necessaris per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar  

 

 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
a) 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.  

b) Entendre des de plantejaments teòrics diferents, el concepte de persona, de grup i 
d’organització desenvolupat històricament fins el moment present.  

c) Analitzar els processos psicosocials que es desenvolupen en les organitzacions 
complexes.  
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

Competència 
CE1. Disposar del fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la 
informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per 
comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes 
presents al sector aeronàutic. 

   

Resultats d’aprenentatge  

CE1.16 Identificar els fonaments dels processos psicosocials en 
els context laboral 
CE1.17 Demostrar que es coneixen els fonaments de motivació i 
satisfacció laboral. 

   

Competència CE2. Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en 
empreses i organitzacions. 

   

Resultats d’aprenentatge  

CE2.4 Identificar els elements claus presents en els processos de 
motivació individual i grupal. 
CE2.5 Avaluar els elements que defineixen el clima i cultura 
organitzacional. 

Competència 
CE4. Participar en la gestió dels recursos humans, aplicant adequadament els 
diferents conceptes implicats: psicologia aplicada a les organitzacions, comunicació 
interna i externa de l’empresa, aspectes econòmics i aspectes legals. 

   

Resultats d’aprenentatge  CE4.3 Descriure la relació entre processos psicosocials i la 
dinàmica de les relacions laborals. 

   
Competència CT1. Habits de pensament 

   

Resultats d’aprenentatge  
CT1.1 Desenvolupar un pensament i un raonament crític. 
CT1.2 Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de síntesi. 
CT1.3 Desenvolupar el pensament científic. 

Competència CT2. Habits de treball personal 
   

Resultats d’aprenentatge  

CT2.1 Treballar de forma autònoma. 
CT2.2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. 
CT2.3 Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de 
forma organitzada. 
CT2.5 Presa de decisions pròpies. 
CT2.7 Treballar en entorns complexes o incerts i amb recursos 
limitats. 
 

Competència CT3. Treball en equip 
   

Resultats d’aprenentatge  

CT3.1 Treballar cooperativament 
CT3.2 Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l’equip, 
així com els diferents nivells de dependència del mateix. 
CT3.3 Identificar, gestionar i resoldre conflictes. 

Competència CT4. Comunicació 

   

Resultats d’aprenentatge  
CT4.1 Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita 
coneixements, resultats i habilitats, en entorns professionals com 
davant públics no experts. 

   
Competència CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT) 

   

Resultats d’aprenentatge   
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6.- Continguts de l’assignatura 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 
(camp opcional) 

Dirigides    

 Classes de teoria 25% 
ECTS CE1, CT1.1, CT1.2, CT1.3 

 Classes de problemes 10% CE1, CE2, Ct1.2, CT1.3 
    

Supervisades 

 Discussió de casos pràctics 15% 
CE2, CE4, CE8, CT1.1, 
CT1.2, CT3.1, CT3.2, CT3.3, 
CT4.1 

    
    

Autònomes    

 Resolució d’exercicis 10% CE1, CT1.2, CT1.3 

 Resolució de casos pràctics 25% CE1, CE2, CT2.1, CT2.2, 
CT2.3, CT2.5, CT2.7, CT4.1 

 Estudi personal 10% CT1.1, CT1.2, CT2.1, CT2.2, 
CT2.3 

 

a) Les organitzacions 

b)  Processos psicosocials a les organitzacions 

c)  Les persones a l’organització 

d)  Els grups a l’organització  

 

El curs està organitzat en sessions presencials de teoria i pràctiques. 
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8.- Avaluació 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES 
RESULTATS D’APRENENTATGE 

(camp obligatori) 
   

  
CE1, CE2, CE4, CT1.1, CT1.2, CT1.3, 
CT2.1, CT2.2, CT2.3, CT2.5, CT2.7, 
CT3.1, CT3.2, CT3.3, CT4.1 

   
   
 

9- Bibliografia i enllaços web 
• Daft, R.L. y Steers, R.M. (1992). Organizaciones. El comportamiento del 
individuo y de los grupos humanos. México, D.F.: Limusa.  

• Katz, D. y Kahn, R.L. (1978). Psicología social de las organizaciones. (2ª Ed.). 
México, D.F.: Trillas. 1989.  

• Peiró, J.M. (1990). Psicología de las Organizaciones. Tomos I-II. Madrid: UNED  

• Schein, E. H. (1982). Psicología de las organizaciones. Madrid. Prentice-Hall 
Internacional.  

• Tena Millan, J. (1995). Organización de la empresa: teoría y aplicaciones. 
Barcelona: EADA Gestió.  

- Examen pregunta oberta amb resolució de casos   (60% nota): prova escrita que 
permet valorar els coneixements adquirits per l’estudiant. 

-  Entrega informes pràctics (20% nota): Entrega dels exercicis i problemes que es 
plantegen a classe. 

-  Participació, reflexió i discussió a l’aula  (20% nota): Informes i discussió dels casos 
pràctics que es plantegen.   

 

 

 




