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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA 

• Conèixer els nous models teòrics en Psicologia Social de les Organitzacions 
• Conèixer els processos psicosocials bàsics en les organitzacions i les eines 

pel seu anàlisi, diagnòstic i intervenció 
• Conèixer els nous models d’intervenció que afavoreixen el canvi en les 

organitzacions 

TEMARI 

1.-Intervencions en Recursos Humans en les organitzacions 
 
1.1.El reclutament i selecció de personal: la incorporació de l’individu com a membre 

de l’organització. Procés, etapes i tècniques. 
1.2.L’entrenament i formació dels membres de l’organització: la formació com a 

instrument per facilitar els canvis organitzacionals. Objectius, processos, etapes i 
tècniques. 

1.3.El Pla de Carrera Professional 
 
2.-Els processos psicosocials bàsics en les organitzacions 
 
2.1.El liderat: el concepte de liderat, aproximacions teòriques del liderat i estils de 
direcció. Management Situacional. 
2.2. La Presa de decisions en l’organització: Models conceptuals. Factors que influeixen 
en la presa de decisions. 
2.3. El clima laboral: Concepte i orientacions. Diagnòstic i intervenció 
2.4. La cultura de l’organització: Tipologia i canvi de cultura 
 
3.-Plans de millora en les organitzacions 
 
3.1.Des de els programes de Desenvolupament organitzacional (DO) a la Qualitat total 
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PRÀCTIQUES 

Per cadascun dels temes es portarà a terme una pràctica amb l’objectiu de relacionar els 
conceptes teòrics amb la pràctica professional. 
 
 

AVALUACIÓ 

L’assignatura s’avaluarà mitjançant un examen fianl amb un pes del 70% i un treball 
pràctic amb un pes del 30%. 
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