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Prerequisits
En sentit estricte, no hi ha prerequisits per a cursar "Psicologia dels Organitzacions". No obstant això, haver
cursat l'assignatura "Influència social i grups" ofereix les bases per a un millor aprofitament de les activitats
d'aprenentatge plantejades. Cursar l'assignatura és un pas previ fonamental per a la menció de "Psicologia del
Treball i els Recursos Humans" en el quart curs.

Objectius
Psicologia de les organitzacions és l'única assignatura de la matèria del mateix nom. Es tracta d'una
assignatura obligatòria impartida en el segon semestre del tercer any del grau en Psicologia.
Quant als objectius formatius, es pretén que, al finalitzar l'assignatura, els estudiants siguin capaços de:
Descriure les característiques bàsiques de les organitzacions modernes a partir d'un concepte ampli
d'organització.
Enumerar les temàtiques, aproximacions i àrees d'aplicació que donen especificitat a l'estudi psicològic
dels fenòmens organitzatius.
Explicar els supòsits i les proposicions de les teories més importants en la disciplina.
Analitzar fenòmens organitzatius utilitzant els models conceptuals que resultin pertinents.
Reflexionar entorn dels abastos i limitacions de la disciplina tant en el plànol de la investigació com en
el de la intervenció.

Competències
Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o
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Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o
organitzacions en el seu context.
Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis
sol·licitats.
Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
Treballar en equip.
Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura
adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar models d'anàlisi organitzacional com ara l'anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats).
2. Descriure les característiques dels principals models teòrics de la disciplina.
3. Dissenyar l'estructura d'un informe o presentació a partir dels continguts que s'hi han de comunicar i les
característiques dels destinataris.
4. Elaborar esquemes, taules i mapes conceptuals que afavoreixin la comunicació dels resultats
d'avaluació, recerca o intervenció als actors implicats.
5. Identificar els diferents nivells d'anàlisi i intervenció (individual, grupal i organitzacional).
6. Identificar les dimensions dels fenòmens organitzacionals.
7. Identificar les temàtiques significatives i el coneixement disciplinari rellevant per a les demandes i les
necessitats de grups i organitzacions.
8. Interpretar informació recollida a partir de qüestionaris i entrevistes individuals i grupals, d'acord amb
els models conceptuals utilitzats.
9. Planificar les diferents etapes en el diagnòstic d'una organització tenint en compte l'especificitat del cas.
10. Plantejar objectius o metes viables i pertinents a partir de l'anàlisi de les demandes de grups i
organitzacions.
11. Reconèixer els elements bàsics d'una organització.
12. Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
13. Redactar informes en què s'argumentin clarament i detalladament els aspectes crítics del procés
d'avaluació, recerca o intervenció.
14. Seleccionar conceptes pertinents per a l'anàlisi de la informació que s'ha de recollir.
15. Seleccionar les tècniques i els instruments de diagnòstic adequats en cada cas.
16. Treballar en equip.
17. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts
1. Introducció: per què és interesant estudiar les organitzacions?
2. Rols en les organitzacions
3. El fenomen del lideratge en les organitzacions
4. Comunicació i organitzacions
5. Relacions de poder
6. El conflicte en les organitzacions
7. Cultura i antropologia de les organitzacions
8. Gènere i organitzacions
9. Subjectivitat i organitzacions
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Metodologia
L'assignatura integra diferents tipus d'activitats en dos espais clarament diferenciats. D'una banda, un conjunt
de conferències monogràfiques, vinculades als continguts de l'assignatura. D'altra banda, una sèrie de
sessions de treball en grups petits i integrades per combinacions d'activitats com: seminaris (lectura i discussió
de textos prèviament seleccionats), tallers d'anàlisis, desenvolupament i presentació de treballs, així com
projecció i discussió de materials audiovisuals.
Tant les conferències com les sessions de treball en grup petit es relacionaran amb un conjunt d'activitats a
desenvolupar pels estudiants com treball no presencial. En el cas de les conferències, els estudiants
realitzaran petits exercicis de síntesi o bé, prepararan preguntes de manera prèvia. En el cas de les sessions
de treball en grup petit, les activitats no presencials dels estudiants seran d'allò més diverses, incloent la
lectura de materials seleccionats, la resolució de casos, la preparació de petites exposicions, la recerca
d'informació bibliogràfica, l'accés a organitzacions i la recollida de dades, l'anàlisi d'informació, etc.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

D1. Conferències

13,5

0,54

2, 6, 7

D2. Sessions de treball en grups petits

22

0,88

1, 5, 8, 9, 10, 11, 14

S1. Tutories amb grups petits

1

0,04

3, 14, 15

S2. Anàlisi de casos en laula virtual

2,5

0,1

6, 11, 14

A1.Recerca bibliogràfica

14

0,56

14, 15, 17

A2.Redacció i presentació d'informes

18

0,72

3, 4, 13

A3. Lectura i estudi de continguts

22

0,88

2, 6, 11

A4.Anàlisi de dades

25

1

1, 8, 12, 14

A5. Planificació i recollida de dades en contextos organitzatius

30

1,2

5, 9, 15, 16

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant les següents proves:
1) Paricipació en les activitats de les sessions de treball (30%). Aquestes es faràn entre les setmanes 5 i 13.
2) Treball grupal (40%). Es lliurará via moodle la setmana 12.
3) Examen test (30%). Es realtzarà en el segon periode avaluatiu.

Assignatura Superada: Evidència de l'assoliment de les competències avaluades amb una nota igual o
superior a 5.
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No avaluable: Qualificació de qui no hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4
punts (40%).
Recuperació: Podrà optar els que, havent participat en les activitats avaluades amb un pes igual o major a 2/3
de la qualificació total, hagi assolit una nota mínima total de 3,5 i no hagi superat l'assignatura al llarg de
l'avaluació continuada. Consistirà en una prova global de tota la matèria i la seva qüalificació contarà com a
nota final de l'assignatura.
LES PAUTES GENERALS D'AVALUACIÓ DE LA FACULTAT ES PODEN CONSULTAR Al SEGÜENT
ENLLAÇ:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

EV1. Participació en les activitats de les sesions de
treball

30%

0

0

1, 11, 17

EV2. Treball grupal

40%

0

0

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16

EV3. Examen test

30%

2

0,08

2, 5, 12
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