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Objectius

Aquest mòdul està dirigit a oferir un marc introductori, ampli i específic a la vegada, relacionat amb l'àmbit dels
recursos humans, a partir dels seus aspectes centrals, ressaltant nocions claus com la de: clients interns, visió
del negoci, imatge, màrqueting i mercat de treball. Així mateix es treballaran competències claus com ara la
capacitat de treball en equip, l'arribar a consensos i adoptar una actitud resolutiva davant els casos a
plantejar.

Els objectius del mòdul són:

- Adquirir una visió global del negoci.
- Conèixer la funció estratègica dels RRHH: el que fa RRHH i el seu paper en l'empresa.
- Identificar els stakeholders. Establir les bases del màrqueting i imatge dels RRHH.
- Avaluar les TIC com a canal per a la gestió dels RRHH.
- Adquirir una visió global del mercat de treball actual dels RRHH.
- Analitzar el lloc dels rrhh a les organitzacions a partir de casos reals en diferents contextos econòmics
(industrial, serveis, retail, turisme).
- Avaluar l'impacte dels rrhh en la proposta de valor de l'empresa (compte d'explotació).

Competències
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

Aplicar adequadament els conceptes jurídics i econòmics bàsics associats a la funció de RRHH.
Delimitar necessitats de RRHH en les diferents àrees que configuren una organització, des d'una
aproximació proactiva i sistèmica.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en equip, aprofitant la diversitat de formes de pensar i fer dels companys.
Valorar les particularitats dels diferents contextos i les seves implicacions en la funció de RRHH.

Resultats d'aprenentatge

Assenyalar de forma argumentada els aspectes que cal tenir en compte per analitzar les necessitats i
les demandes dels clients interns.
Descriure amb precisió les activitats, la posició i les exigències de cada àrea.
Identificar i posar en relació els elements diferencials dels diversos contextos
organitzacionals(específicament en relació amb l'atenció al client, el coneixement de l'activitat principal
de l'organització i qüestions d'imatge).
Identificar informació relativa al mercat de treball que pugui ser d'interès per a la presa de decisions en
RRHH.
Integrar els diferents punts de vista o particularitats dels seus interlocutors a l'anàlisi dels diferents
contextos.

Continguts

Bloc 1. Coneixement del negoci.

1. Visió global del negoci
1.1. Context actual per a les empreses
1.2. Coneixement del negoci i activitat principal de l'empresa
1.2. Bases de la Direcció General estratègica

2. Funció estratègica dels RRHH
2.1. Què fa RRHH i el seu paper en l'empresa.
2.2. Identificació dels stakeholders clau.
2.3. Identificació indicadors de resultat en la gestió dels RRHH

Bloc 2. Coneixement dels rrhh dins i fora de l'empresa

3. Mercat de treball
3.1. Principals característiques del mercat de treball actual
3.2. L'ocupació flexible
3.3. Qualitat i condicions d'ocupació: noves demandes per a les empreses

4. Màrqueting i imatge dels RRHH dins de l'empresa

4.1. Estratègies de comunicació a l'empresa
4.2. Possibilitats de les xarxes socials com instrument de la funció de RRHH.
4.3. Agents implicats i repercussions

Metodologia

1. Classes magistrals / expositives. Exposició per part del docent de les referències teòriques en què es basen
els continguts del mòdul.
2. Realització d'activitats pràctiques a l'aula i revisió de documentació tècnica.
3. Resolució de problemes / casos / exercicis en petits grups i posada en comú de conclusions en el plenari
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(grup gran).
4. Resolució de casos / exercicis / problemes mitjançant activitats a l'aula virtual.
5. Elaboració de treballs escrits, presentacions o reflexions.
6. Elaboració d'un treball grupal al finalitzar el mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Resolució de situacions pràctiques reals o simulades 6 0,24 1, 2

Sesions de classe magistral 10 0,4 4

Sessions de resolució de casos / situacions i defensa d'intervencions 14 0,56 5

Tipus: Supervisades

Anàlisi de casos 30 1,2 3, 4

Resolució d'exercicis situacionals (in bàsquet) 20 0,8 1

Tutories grupals 8 0,32 5

Tipus: Autònomes

Elaboració i redacció de treballs (treball grupal) 30 1,2 5

Recerca i recollida d'informació, lectura i estudi de documentació 18 0,72 4

Resolució de casos a la plataforma virtual 12 0,48 3

Avaluació

L'avaluació es durà a terme a partir de 3 tipus d'evidències d'aprenentatge (EV):

• Casos pràctics individuals (30%):

Evidència Mercat de treball (15%)
Evidència Xarxes socials (15%)

• Treball grupal (30%):

Evidència Coneixement del negoci i la ubicació RRHH (30%)
•
Exercici in basquet individual (40%):

10% pes de cadascuna de les 3 parts del mòdul

10% presa decisions i priorització de les activitats a realitzar

La participació a l'aula serà avaluada pel docent (però no tindrà un pes específic en la nota final), d'acord amb
la pertinència de les intervencions realitzades per l'alumne en el transcurs de les sessions.

La resolució de casos com a metodologia de treball pretén que l'alumne desenvolupi les seves capacitats per
analitzar quin és el paper dels rrhh en sectors econòmics diversos (industrials i de serveis). A més d'interpretar
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a partir d'indicadors econòmics de l'empresa (compte d'explotació, ...) quin és l'impacte dels rrhh en la
proposta de valor de l'empresa.

Els estudiants que obtinguin de nota final del mòdul entre 4.00 i 4.99, per la falta de lliurament d'alguna
evidència per una situació justificada (malaltia ...) podrà lliurar una evidència alternativa que proposi l'equip
docent del mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Evidència 1: Cas sobre coneixement de negoci i ubicació RRHH 30% 0 0 1, 3, 5

Evidència 2: Identificació de punts forts i febles del Mercat de

Treball

15% 0 0 4

Evidència 3: Cas sobre Xarxes socials 15% 0 0 3, 5

Evidència 4: Exercici In Basquet 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4
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