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23109 - DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I 

 
 
Objectiu: proporcionar a l'alumnat una visió actual i integrada de la Direcció de Recursos Humans, tant 
des del punt de vista teòric com pràctic, posant especial èmfasi a considerar les polítiques de personal 
com feines claus del directiu modern. 
 
Temari: 
 
1. Perspectiva històrica de la funció de Personal: etapes i responsabilitats que ha anat assumint 
progressivament 
 
2. Recursos humans i direcció. La seva rellevància estratègica 
 
3. Enfocament integrat de la gestió de recursos humans 
 
4. Gestió previsional dels recursos humans 
 
5. Benestar, estrès i envelliment 
 
6. Socialització organitzativa i laboral 
 
7. Qualitat de la vida laboral i humanització del treball. L'enfocament ergonòmic 
 
8. Sistemes d'informació de recursos humans 
 
 
Normes sobre avaluació i exàmens: 
 
L'assignatura es basa en dues activitats molt ben diferenciades: 
 
 a) Explicacions del professor a classe. 
 
 b) Treball pràctic. 
 
 
Treball pràctic: 
 
Consistirà en l'anàlisi d'una de les matèries del temari de l'assignatura en la funció de personal d'una 
empresa en concret. 
 
Haurà de tenir els següents apartats: 
 
 a) Presentació de l'empresa i les seves característiques principals. 
 b) Polítiques fonamentals en el camp dels recursos humans. 
 c) Anàlisi detallada de la matèria escollida. 
 d) Comentari crític. 
 
El treball es podrà fer individualment o per parelles. No s'admetran treballs fets per més de dues 
persones. A classe es presentarà públicament una selecció d'aquests. Les dates de presentació es  
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comunicaran oportunament a classe. 
 
Comunicació al professor del treball escollit: fins al 23 de març. S'hi hauran d'indicar els autors i l'empresa 
triada. 
Lliurament del treball finalitzat: fins al 20 d'abril. 
 
 
Avaluacions: 
 
Cada una de les activitats (explicacions teòriques a classe o treball pràctic) tindrà el cinquanta per cent de 
la nota. La qualificació mínima exigida per a fer una mitjana és de quatre. 
 
Per poder accedir als exàmens, que corresponen a les explicacions de classe, cal haver presentat el 
treball pràctic. 
 
Hi haurà tres avaluacions durant el curs acadèmic: a finals del quatrimestre, en la convocatòria de juny i 
en la convocatòria de setembre. 
 
L'activitat aprovada mantindrà la nota fins a la convocatòria de setembre. 
 
 
Horari de consultes: 
 
Dimecres de 20:30 a 21:30 (2n quatrimestre) 
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