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Breu contingut:

L'assignatura tracta de desenvolupar competències bàsiques per la gestió del
conflicte a l'organització

Presentació:

Es pretén que l'alumne conegui les aplicacions de la psicologia social del treball
a situacions de conflicte i negociació a les organitzacions. 
Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis temes. 
Les classes pràctiques es centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar de
que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Temari:

Tema I.- Models organitzacionals, psicopatologies laborals i conflicte. 

Tema II.- La comunicació, tensió i conflicte.

Tema III.- Actituds i estratègia individual per a la solució de conflictes.

Tema IV.- Les característiques individuals a la negociació.

Tema V.- Elaboració d'un pla de negociació.

Tema VI. Instruments d'avaluació de les habilitats de negociació.

Forma d'avaluació:

El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 7
punts sobre la nota global de l'assignatura (10). 

Els crèdits pràctics seran avaluats a partir de la participació directa en les classes i
de l'elaboració d'informes. L'avaluació d'aquesta part tindrà un valor de 3 punts
sobre la nota global de l'assignatura (10). 
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Observacions:

Classes presencials teòriques i sessions pràctiques de simulació.
Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català


