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Va ser professor de sociologia a la
Universitat Autònoma de Barcelona
i a la Càtedra UNESCO TDSDCG de
la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, i també visiting scholar a la Uni-
versitat de Michigan. Va fer semina-
ris en diferents universitats, empre-
ses i organitzacions i ha escrit nom-
brosos articles, comunicacions i lli-
bres. Va ser un estudiós del canvi i
els paradigmes emergents. Va morir
en el decurs de preparació d’aquests
materials didàctics.

Professora a la UOC des de 2004,
on ha exercit el càrrec de direc-
tora acadèmica de la llicenciatu-
ra de Ciències del Treball, del màs-
ter universitari de Prevenció de ris-
cos laborals, i de l’Àrea de Postgrau
d’Economia i Empresa. És membre
del Grup de Recerca Consolidat Ob-
servatori de la Nova Economia de
l’Internet Interdisciplinary Institu-
te (IN3) i del Grup de Recerca Ma-
nagement & eLearning de l’eLearn
Center de la UOC. Ha publicat arti-
cles i materials didàctics en el camp
de l’organització d’empreses i la do-
cència universitària. Els seus interes-
sos de recerca se centren en les re-
lacions de treball flexibles i la direc-
ció de persones en organitzacions
intensives en coneixement, el nexe
entre aprenentatge informal i tre-
ball, i la direcció d’universitats virtu-
als.
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Introducció

Si triem una empresa o un sector a l’atzar i comparem com és avui i com era

fa deu o vint anys, sens dubte, trobarem grans diferències. Fins i tot les petites

empreses locals com les llibreries o les fruiteries han canviat la seva manera de

funcionar. De fet, les que no hagin canviat s’hauran abocat al fracàs o, anant

bé, a l’estancament.

Encara que és impossible anticipar el què i el com dels canvis, és quelcom que

les empreses i altres tipus d’organitzacions han de tenir en compte. I, per això,

haurien d’estar preparades per a gestionar-ho de manera adequada, veient els

aires del canvi com a oportunitats en comptes de com a amenaces.

L’assignatura Gestió del canvi facilita conceptes, marcs de referència i instru-

ments per a ajudar l’estudiant a fer front als canvis continus que es produeixen

en les organitzacions. Per a això, s’aborden diferents nivells d’anàlisi en què

el canvi es pot produir: l’àmbit ampli de la societat, l’àmbit col·lectiu de les

empreses i les organitzacions i l’esfera individual.

La gestió del canvi és una disciplina jove, però que té un volum d’aportacions

ampli que prové de camps del coneixement diversos. En aquesta assignatura,

es combinen diferents punts de vista per tal d’oferir una visió panoràmica dels

elements principals que ha de tenir en compte un professional implicat en un

procés de canvi, i especialment si es troba en posicions de responsabilitat.

El mòdul 1 d’aquests materials didàctics presenta una noció àmplia del can-

vi i la novetat. El seu objectiu és comprendre els diferents nivells en què es

produeix el canvi i el paper fonamental que hi exerceix la novetat i la seva

difusió. Augmentant la concreció dels temes exposats, en el mòdul 2 presen-

tem dos models bàsics que s’utilitzen per a gestionar el canvi. Amb diferents

variacions, aquests models reflecteixen dues grans maneres d’entendre com

canvien les organitzacions. Però, en tractar-se de models, constitueixen neces-

sàriament una visió simplificada del que ocorre en la realitat. Els mòduls res-

tants presenten elements addicionals necessaris per a refinar aquestes visions

simplificades i comprendre més bé la dinàmica del canvi organitzatiu.

El fet que les organitzacions s’hagin de sotmetre a canvis permanentment no

significa que les persones gaudeixin amb el procés ni que les organitzacions es

prestin fàcilment a canviar. Al contrari, el canvi és sovint frustrant, esgotador

o fins i tot traumàtic. Els mòduls 3 i 4 reflecteixen aquestes idees en tractar,

respectivament, els aspectes individuals del canvi (el paper de les necessitats

humanes, la personalitat i les emocions) i el controvertit concepte de resistèn-

cia al canvi.
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Els dos últims mòduls se centren en temes d’interès especial per a persones

amb responsabilitats directives. El mòdul 5 tracta de les activitats de lideratge

en els processos de canvi i del paper que la política exerceix de manera ine-

vitable en aquests processos. Una persona amb responsabilitat sobre el canvi

no ha de ser ingènua i ha de comprendre que qualsevol canvi porta associat

activitat política per part de les persones o grups afectats. El mòdul 6 ofereix

una panoràmica sobre el paper de la cultura i l’aprenentatge organitzatius en

els processos de canvi.

En conjunt, aquests materials ofereixen una visió àmplia sobre elements im-

portants per a gestionar el canvi, però la complexitat de molts d’aquests ele-

ments impedeix que es tractin aquí amb tota la profunditat necessària. Con-

videm els lectors, doncs, a investigar i ampliar els conceptes oferts en la me-

sura de les seves necessitats. D’altra banda, suggerim que el primer terreny de

proves del que s’aprengui al llarg de l’assignatura sigui la pròpia vida personal

i professional, ja que, sens dubte, tots hem viscut exemples reals dels elements

exposats aquí de manera teòrica.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El canvi organitzatiu. La novetat
Josep Burcet Llampayas i Eva Rimbau Gilabert

1. Un enfocament cultural i psicològic del canvi organitzatiu

2. La novetat, base del canvi

Mòdul didàctic 2
Models de canvi planificat en les organitzacions
Eva Rimbau Gilabert i Josep Burcet Llampayas

1. Antecedents de la gestió del canvi organitzatiu

2. Elements i rols clau en els canvis organitzatius

3. Maneres d'entendre la gestió del canvi

4. La gestió del canvi com a resolució de dificultats

5. La gestió del canvi com un problema complex: el desenvolupament or-

ganitzacional

Mòdul didàctic 3
Aspectes individuals del canvi organitzatiu
Eva Rimbau Gilabert i Josep Burcet Llampayas

1. Les necessitats humanes

2. La personalitat i el canvi

3. El paper de les emocions

Mòdul didàctic 4
La resistència al canvi
Eva Rimbau Gilabert

1. Concepte i formes de la resistència al canvi

2. Fonts de la resistència al canvi

3. Components de la resistència al canvi en les persones

4. Mites sobre la resistència al canvi

5. Què s’ha de fer enfront de la resistència al canvi?

6. Afavorir la disposició al canvi

Mòdul didàctic 5
Lideratge i política en el canvi organitzatiu
Eva Rimbau Gilabert

1. Aproximacions al lideratge del canvi

2. El lideratge en cada etapa del procés de canvi

3. L’activitat política en les organitzacions

4. Gestió política del canvi

5. Tàctiques polítiques en les organitzacions
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Mòdul didàctic 6
La cultura organitzativa i l’aprenentatge
Eva Rimbau Gilabert

1. La cultura i les subcultures organitzatives

2. Cultura i canvi organitzatiu

3. Dos enfocaments sobre el canvi cultural

4. El canvi cultural, sol o acompanyat?

5. Aprenentatge i canvi

Unes recomanacions finals
Eva Rimbau Gilabert


	Gestió del canvi
	Crèdits
	Introducció
	Continguts


