
Curs:  Optativa

 Primer Quadrimestre Crèdits Totals:  4.5

Crèdits Teòrics: 3

Crèdits Pràctics:  1.5

Assignatura  Optativa

Departament/s:  Psicologia

Professors/s: Sra. Ingrid Queralt Montserrat

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament de  Ciències del Treball 2001

Curs 2004-2005

Qualitat de Vida Laboral

(Codi: 15042210)



Temari:

1. La psicosociologia i la qualitat de vida laboral
1.1. Bases i conceptes
1.2. Evolució històrica i situació actual
1.3. La psicosociologioa en l’àmbit de la prevenció laboral

2. L’estructuració de les organitzacions i la QVL
2.1. Funcionament de l’organització
2.2. Paràmetres de disseny
2.3. Factors de contingència
2.4. Les configuracions estructurals

3. Els factors de naturalesa psicosocial: l’individu dins l’organització
3.1. Els factors de naturalesa psicosocial
3.2. Factors humans i QVL
3.3. la adequació laboral
3.4. la motivació al treball
3.5. la satisfacció laboral

4. Característiques i organització del treball vs. qualitat de vida laboral. 
4.1. Torns i horaris. 
4.2. Cronobiologia. 
4.3. Pauses i descansos. 
4.4. Repetitivitat. 
4.5. Factors relacionats amb la tasca. 
4.6. Iniciativa, autonomia, control, identitat.
4.7. Comunicació i participació
 
5. Característiques psicosocials globals e l’empresa
5.1. cultura corporativa
5.2. clima laboral
5.3. estils directius i lideratge
5.4.  treball en equip

6. Conseqüències dels factors psicosocials i qualitat de vida laboral. 
6.1. L’estrès i els principals problemes psicosocials
6.2. Els principals factors estressors i resposta fisiològica 
6.3. Conseqüències de l’estrès laboral. 
6.4. Conseqüències dels factors psicosocials nocius

Presentació:

Objectius
- Assolir el coneixement dels factors psicosocials presents en les organitzacions, com 
avaluar-los i les seves conseqüències
- Reflexionar sobre els diversos elements i factors psicosocials i les repercussions que 
aquests tenen sobre l’entorn laboral, tant a nivell organitzacional com a nivell personal 
sobre el propi treballador.
- Capacitar en coneixements i habilitats per entendre com l’estructura i funcionament de 
l’organització, influeix en la qualitat de vida dins i fora de l’organització



6.5. La síndrome d’esgotament psíquic o burnout
6.6. Assetjament moral en el treball el mobbing 
6.7. La violència en el treball 
6.8. Psicopatologia laboral: Depressió, fòbies, ansietat,... 
6.9. Satisfacció i Insatisfacció laboral. 

7. Mètodes d’avaluació de la qualitat de vida laboral 
7.1. Mètodes d’avaluació dels factors psicosocials. 
7.2. Identificació i avaluació dels riscos. 
7.3. Avaluació de l’estrès laboral i altres patologies. 
7.4. Avaluació de la satisfacció i clima laboral. 

8. La intervenció psicosocial en qualitat de vida laboral. 
8.1. Diagnòstic i control.
8.2. Intervenció individual. Intervenció col·lectiva. 
8.3. Prevenció primaria i secundaria de l’estrès organitzacional
8.4. Enriquiment del lloc de treball.

Forma d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:
l.- Superar l'examen teòric i pràctic amb la qualificació d'APTE.  (amb valor del 70% de la 
nota global de l'assignatura)  

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques (amb valor del 30% de la nota 
global de l'assignatura), amb la conseqüent presentació dels diversos informes de les 
pràctiques.  La realització de les pràctiques i els corresponents informes serà obligatòria 
i imprescindible per  per superar l'assignatura.
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