
Curs:  Primer

 Primer Quadrimestre Crèdits Totals:  4.5

Crèdits Teòrics: 3

Crèdits Pràctics:  1.5

Assignatura  Troncal

Departament/s:  Psicologia

Professors/s: Dra. Núria Tordera Santamatilde

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament de  Relacions Laborals 2002

Curs 2004-2005

 Psicologia del Treball

(Codi: 15061019)



Temari:

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric i un de pràctic. El 
bloc teòric està format per 8 unitat didàctiques.

 

Tema I.- Introducció a la psicologia del treball.

Tema II. - L'ajust entre individu i lloc de treball

Tema III. - Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball.

Tema IV.- Motivació i conducta laboral.

Tema V.- Condicions de treball. 

Tema VI.- Les emocions en el treball

Tema VII.- La salut laboral.

Tema VIII El deseiximent laboral

 

Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que 
l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Presentació:

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi habilitats i coneixements bàsics per a 
l'estudi del comportament humà al context laboral. Els continguts es dirigiran 
fonamentalment a analitzar i descriure l'activitat laboral de la persona, examinar els 
determinants de la conducta laboral, i comprendre els principals resultats i experiències 
laborals.

Forma d'avaluació:

Tipus d’avaluació: El bloc teòric s’avaluarà mitjançant una prova escrita i tindrà un valor 
de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). El bloc pràctic s'avaluarà a partir 
del treball desenvolupat a les classes, el grau de participació i l'elaboració d'informes. 
Aquest bloc tindrà un valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Els dos 
blocs deuran ser aprovats per a sumar la nota.
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Observacions:

Mètodes d’ensenyament: Les classes teòriques es desenvoluparan mitjançant 
l'exposició de la matèria per part de la professora, la discussió dirigida sobre els temes 
de l'assignatura i el treball en grup. A les classes pràctiques es durà a terme una 
metodologia centrada en el treball en grup i la solució de problemes.

Llengua en què s’imparteix el curs: Català


