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Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu general es mostrar i reflexionar sobre la relació entre els diferents processos psicosocials i
dinàmiques que es poden produir en l'entorn de les organitzacions i del treball, de manera especifica es
proposa:

a) Conèixer el funcionament de les diferents organitzacions en la societat actual, partint d'una definició àmplia
de la mateixa que englobi 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.

Competències

Comunicació.
Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
Disposar dels 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.
Hàbits de pensament.
Hàbits de treball personal.
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.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de
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Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de
dependència de l'equip.
Avaluar els elements que defineixen el clima i la cultura organitzacional.
Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns
professionals com davant de públics no experts.
Demostrar que es coneixen els fonaments de la motivació i la satisfacció laborals.
Descriure la relació entre processos psicosocials i la dinàmica de les relacions laborals.
Desenvolupar el pensament científic.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
Identificar els elements claus presents en els processos de motivació individual i grupal.
Identificar els fonaments dels processos psicosocials en el context laboral.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Prendre decisions pròpies.
Treballar cooperativament.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

L'assignatura contempla els següents blocs de coneixement:

a) Aproximació teòrica a l'estudi de les organitzacions

b) Processos grupals a les organitzacions

c) Principals processos Psicosocials a les organitzacions

d) Condicions de treball i noves conceptualitzacions del treball

e) Perspectiva del gènere en l'àmbit organitzacional i tendències de futur

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és variada i definida en funció dels objectius proposats, constant de les
següents activitats formatives:

- Classes dirigides:

Classes de teoria i resolució de problemes, en les que es presentaran diversos postulats i conceptes teòrics i
es treballaran diferents problemàtiques relacionades. En el transcurs d'aquestes classes dirigides s'oferiran
espais per als comentaris, debats, reflexió crítica i exercicis sobre els textos bàsics, emprant de forma
complementaria mitjans audiovisuals que permetin il·lustrar el contingut de les exposicions.

Seminaris especialitzats. Al llarg del curs, es realitzaran 5 seminaris especialitzats, la data i continguts es
concretaran a l'inici de curs i es publicarà al campus virtual de l'assignatura.

Aquests seminaris especialitzats proposen completar els coneixements acadèmics o professionals del camp
de la Psicologia de les organitzacions i del treball i es centraran en temes d'actualitat o temes en els què els
estudiants hagin manifestat interès, essent un espai eminentment participatiu i de intercanvi de coneixements.

- Classes supervisades (classes pràctiques):

Es tracta de classes eminentment pràctiques en les que es realitzaran activitats i exercicis estructurats, amb
l'objectiu d'exemplificar i treballar d'una manera pràctica els conceptes presentats a les classes teòriques.
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- Treball Autònom. Com a activitat formativa també és contemplen activitats de treball autònom per part de
l'estudiant com és l'estudi, la resolució i treball de casos (tant de manera individual com grupalment) i les
lectures que s'indiquen en les classes dirigides. Per facilitar el treball autònom l'estudiant podrà consultar l'aula
virtual, que serà utilitzada com a via de comunicació i de facilitació de material, de manera complementària a
les classes presencials.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de Problemes 15 0,6 2, 4, 6, 8, 11, 12

Classes de teoria 37,5 1,5 4, 6, 8, 9, 12

Tipus: Supervisades

Discussió de casos pràctics 22,5 0,9 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15

Tipus: Autònomes

Avaluació 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Estudi personal 15 0,6 7, 8, 9, 10, 16

Resolució d'exercicis 15 0,6 4, 6, 8, 12

Treball de casos pràctics 37,5 1,5 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura esta pensada per a ser realitzada al llarg de tot el curs, tractant-se d'un
sistema d'avaluació continuada, amb una part d'avaluació grupal i una part d'avaluació individual.

Tot seguit és detalla la informació bàsica respecte al sistema d'avaluació de l'assignatura:

a) Procés i activitats d'avaluació programades

- Examen escrit (50% nota). A final de curs es realitzarà una prova final escrita, que permetrà valorar els
coneixements adquirits pel estudiant, el pes de la mateixa serà del 50% del total de la nota final de
l'assignatura.

- Treballs grupals (30% nota). Al llarg del curs es proposaran dos treballs a realitzar en grup. L'enunciat
d'aquests treballs es presentarà a classe i s'hauran de presentar i defensar a l'aula, en la data indicada.
Cada treball tindrà un pes d'un 15% sobre el total de la nota final de l'assignatura, Per tant, les activitats
avaluatives corresponents als treballs grupals i la seva defensa suposa un 30% sobre el total.

- Assistència a les pràctiques, participació activa i reflexió (un 20% nota final).

Per aprovar aquesta assignatura és necessari:

1) Treure com a mínim un 4,5 en la nota de la prova final escrita per a que es pugui fer la mitja amb
.la resta de resultats obtinguts

2) La mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació ha de ser igual o superior a 5.

Tenir en compte que l'assistència i participació a les pràctiques NO és una activitat recuperable (en l'apartat3) 
3



Tenir en compte que l'assistència i participació a les pràctiques NO és una activitat recuperable (en l'apartat3) 
c, es detalla el procés de recuperació).

b) Programació d'activitats d'avaluació

La programació d'activitats d'avaluació es donarà el primer dia de l'assignatura i es farà publica a través
del Campus Virtual, i en el cas de l'examen final a la web e l'Escola d'Enginyeria, a l'apartat d'Exàmens.

c) Procés de recuperació

Pel que fa a la recuperació, aquesta assignatura contempla la possibilitat de fer recuperacions parcials.
Es podra optar a recurperar l''examen escrit (50% de la nota final) i els treballs grupals (30% de la nota
final).

En el cas de l'examen final, la recuperació constarà d'una prova de format i nombre de pregunts
similar a l'exmanen final.
En el cas dels treballs grupals aquests es podran recuperar sempre que es sol·liciti al professor/a
responsable, dins el període de revisió de qualificacions, i la recuperació es farà segons les
indicacions que es proposin en cada cas concret.

L'estudiant es pot presentar a la recuperació sempre que s'hagi presentat a un conjunt d'activitats que
representin un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. D'aquests, es podran
presentar a la recuperacióaquells estudiants que tinguin com a mitjana de totes les activitats
del'assignatura una qualificació igualo superior a 3,5.

D'acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l'Escola d'Enginyeria, NO es podrà recuperar
, quel'assistència, participació i reflexió vinculada a les classes de pràctiques d'aula de l'assignatura

suposen un 20% de la qualificació final de l'assignatura.

d) Procediment de revisió de les qualificacions

Per a cada activitat d'avaluació s'indicarà un lloc, data i hora en la que l'estudiant podrà revisar l'activitat
amb el professor, tal i com indica la Normativa Acadèmica de la UAB. Tanmateix, els estudiants també
tindran la possibilitat de sol·licitar una revisió en el termini d'una setmana un cop s'hagin fet públiques les
qualificacions, un cop passat aquest termini i la data indicada per a la revisió (de cada activitat avaluada)
NO es realitzaran revisions.

e) Qualificacions

La qualificació final de l'assignatura reflexa la nota mitjana ponderada de totes les evidencies d'avaluació
programades, sempre i quan s'hagi superat l'examen final amb un mínim de 4,5 punts (sobre 10).

Matrícules d'Honor (MH). El número de MH és limitat, i és un reconeixement acadèmic, que només
s'atorgaran als/les estudiants que durant el curs han mostrat l'excel·lència, han participat activament en
les activitats proposades i han obtingut una qualificació finaligualosuperior a 9.

Qualificació de No Avaluable (NA). Un estudiant es considerarà 'no avaluable' quan no s'hagin realitzat
un d'activitats avaluables igual o superior al 70%.

f) Irregularitats per part de l'estudiant, còpia i plagi

Per a poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels i les estudiants és indispensable que els treballs
siguin versions originals. En conseqüència, i sense perjudici d'altre mesures disciplinàries que s'estimin
oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses pels estudiants que puguin conduir a
una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l'engany, deixar copiar,
etc. en qualsevol de les activitats d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero i no es podrà recuperar

. Si l'activitat on s'ha detectat la irregularitat té una nota mínima associada en el mateix curs acadèmic
.llavors quedarà suspesa la assignatura

g) Avaluació dels estudiants repetidors

Els estudiants repetidors no tindran un tractament diferenciat, i hauran de realitzar totes les activitats i
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Els estudiants repetidors no tindran un tractament diferenciat, i hauran de realitzar totes les activitats i
proves proposades per superar l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen escrit 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Pràctiques, assistència i participació. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Treballs grupals 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
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