
PARTES DUNHA ORGANIZACIÓN: Nunha organización podemos ver tres partes 

fundamentais ou básicas que a estruturan. Son tres aspectos internos que non se suman 

simplemente senón que interactúan entre sí e dan lugar a esa entidade que chamamos 

organización. 

1. A ACTIVIDADE que realiza: Actividades funcionais. 

2. AS PERSOAS que levan a cabo esa actividade: Recursos Humanos 

3. O CONTORNO no que se leva a cabo a actividade: Contexto, lugar e tempo. 

 

OS QUE FAN;  RECURSOS HUMANOS: son as persoas necesarias para realizar as 

actividades funcionais da organización. E, aínda que son recursos da empresa teñen a 

característica de ser “humanos”, esto é individuos diferenciados coas súas ideas, necesidades e 

prioridades. Moitas veces estos aspectos diferenciadores crean conflitos dentro da organización. 

Neste sentido a formación adquire un papel relevante porque: 

• Axuda a aumentar o nivel de satisfacción dos traballadores. 

• Permítelle á empresa transmitir una idea clara do que espera do persoal. 

• Cobre deficiencias ou carencias nas actuacións das persoas con respecto aos obxectivos 

da empresa.  

O QUE FAN; ACTIVIDADES FUNCIONAIS: Son as actividades físicas ou intelectuais que 

permiten fabricar un produto ou un servizo que demanda un cliente. 

ONDE OU PARA ONDE O FAN; O CONTORNO: É o ámbito onde a empresa realiza a súa 

actividade. O estudio deste ámbito é de suma importancia porque a supervivencia dunha 

empresa depende de factores como: 

• As necesidades e os cambios do mercado. 

• A competencia. 

• A zona xeográfica onde se sitúa a empresa ou os seus clientes potenciais. 
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ESTRUTURA DUNHA ORGANIZACIÓN: Unidades de traballo ou subsitemas que a 

compoñen. Reflictese nun ORGANIGRAMA: É a representación gráfica das diferentes áreas 

funcionais da organización e das súas funcións, dos niveis de autoridade e das canles de 

transmisión da información. O organigrama ten que reunir as seguintes características: 

 Ser de doada comprensión 

 Presentar os elementos importantes, departamentos, seccións. 

 Incluir a denominación específica de cada unidade que representa. 

 Mostrar correctamente a xerarquía existente. 

 

EXERCICIO GRUPAL: Estudiade varios exemplos de organigrama e realizade o do 

centro no que estamos formándonos. Compararemos os resultados co aportado pola 

organización e sacaremos conclusións. 

 

LEMBRA: Un formador debe saber da organización na que vai impartir a formación: 

o sector ó que pertence e a actividade que desenrola, o tipo de empresa, plantilla, 

organigrama básico e vías de comunicación e características do Departamento de 

Recursos Humanos. 
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