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Introducció

El canvi en les organitzacions resulta un tema difícil d'abordar a causa de la

multiplicitat de tipus de canvis i nivells implicats. En aquesta assignatura ens

centrarem en el canvi planificat i pretès en les organitzacions a través de la

perspectiva del desenvolupament organitzacional.

Concretament, el desenvolupament organitzacional és entès com la discipli-

na de les ciències de la conducta aplicades, dedicada a millorar l'efectivitat

de les organitzacions i de les persones que treballen en aquestes mitjançant

l'ús de la teoria i la pràctica del canvi planificat. Se centra en les persones, i

busca, a través d'elles, un increment de l'efectivitat dels individus, els equips

i els processos humans i socials de l'organització. Serà en el mòdul "Introduc-

ció al desenvolupament organitzacional (DO)" on s'examinaran els orígens

d'aquesta disciplina al llarg de les últimes dècades, així com les diferents con-

ceptualitzacions en un intent per proporcionar una perspectiva general sobre

què és el desenvolupament organitzacional. No obstant això, aquesta discipli-

na ha d'anar fortament unida a una sèrie de valors i normes ètiques que són

igualment presentades en aquest mòdul.

En segon lloc, en el mòdul "Teoria i administració del desenvolupament or-

ganitzacional" es proporcionarà un marc teòric i contextualitzador d'aquesta

disciplina, en presentar les principals teories en les quals s'assenten els fona-

ments del desenvolupament organitzacional. Així mateix, es fa una primera

introducció al que és l'administració d'un procés de desenvolupament organit-

zacional, presentant les premisses bàsiques sobre en què consisteix un procés

d'aquest tipus, les principals barreres o dificultats que es poden presentar i els

principals agents intervinents en el procés.

Finalment, per poder dur a terme aquests processos de millora i desenvolupa-

ment, el desenvolupament organitzacional ha elaborat un conjunt de tècni-

ques i mètodes d'intervenció a diferents nivells. En el mòdul "Intervencions

del desenvolupament organitzacional" es presenten algunes de les principals

tècniques i mètodes que habitualment s'utilitzen en un procés de desenvolu-

pament organitzacional. Més específicament, es tracten intervencions d'equip,

intervencions intergrup i conciliatòries de terceres parts, intervencions estruc-

turals de l'organització i intervencions globals de l'organització.

Així doncs, en aquesta assignatura es tractarà no només què és el desenvolu-

pament organitzacional, sinó també les seves bases i fonaments teòrics, així

com les diferents metodologies d'intervenció.
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Objectius

L'estudi d'aquesta assignatura us permetrà assolir els propòsits que indiquem

a continuació.

Objectiu�general

1. Adquirir un coneixement global sobre l'àrea del desenvolupament orga-

nitzacional, abordant tant els aspectes teòrics com pràctics d'aquesta dis-

ciplina.

Objectius�específics

1. Familiaritzar-se amb els conceptes i teories que sustenten l'àrea del desen-

volupament organitzacional.

2. Aprofundir en la definició del desenvolupament organitzacional, adqui-

rint-ne els valors i normes ètiques.

3. Conèixer els objectius més comuns als quals va dirigit un programa de

desenvolupament organitzacional.

4. Identificar els elements essencials per a l'administració d'un procés de

desenvolupament organitzacional i les característiques del paper del con-

sultor dins d'aquest procés.

5. Familiaritzar-se amb els diferents tipus d'intervencions i tècniques des de

l’àmbit del desenvolupament organitzacional.

6. Ser capaç d'adaptar i aplicar una intervenció.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció al desenvolupament organitzacional (DO)
Beatriz Sora Miana

1. Marc conceptual del desenvolupament organitzacional: conceptes bàsics

2. Història del desenvolupament organitzacional

3. Definicions del desenvolupament organitzacional

4. Objectius més comuns del desenvolupament organitzacional

5. Valors i normes ètiques en el desenvolupament organitzacional

6. Perspectiva futura del desenvolupament organitzacional

Mòdul didàctic 2
Teoria i administració del desenvolupament organitzacional
Edgar Bresó Esteve i Rocío Meneses Núñez

1. Fonaments del desenvolupament organitzacional

2. Administració del procés de desenvolupament organitzacional

3. Barreres en un procés de desenvolupament organitzacional (forces de re-

sistència al canvi)

4. El consultor en desenvolupament organitzacional

Mòdul didàctic 3
Intervencions del desenvolupament organitzacional
Amparo Caballer Hernández i Esther García-Buades

1. Intervencions del desenvolupament organitzacional: perspectiva general

2. Intervencions d'equip

3. Intervencions intergrupals i conciliatòries de terceres parts

4. Intervencions estructurals de l'organització

5. Intervencions globals de l'organització
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