
23109 - DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I 
 
 Professors:  J.M. Solà / F.X. Acín 
 
  Objectiu:  Proporcionar als alumnes una visió global i integrada de la Direcció 
      de Recursos Humans, tant des del punt de vista teòric com pràctic,                 
                  fent especial èmfasi en considerar les políitiques de personal com  
      a tasques claus del directiu. 
 
  Temari: 
 
 1.-  Perspectiva històrica de la funció de personal: etapes i responsabilitats 
  que progressivament ha anat assumint. 
 
 2.-  Recursos Humans i direcció: la seva rellevància estratègica. 
 
 3.-  Enfocament  integrat de la gestió de Recursos Humans. 
 
 4.-  Gestió previsional de Recursos Humans. 
 
 5.- Benestar, estrés i envelliment. 
 
 6.-  Socialització organitzativa i laboral. 
 
 7.-  Qualitat de vida laboral i humanització del treball. L’enfoc ergonómic. 
 
 8.-  Sistemes d’informació i d’administració de Recursos Humans. 
 
  Metodologia 
 
La part teòrica correspon a les explicacions del profesor a la classe i la pràctica consistirà 
en la realització de diversos  exercicis pràctics.També formarà part de la pràctica els exercicis 
sobre programes informàtics de direcció de personal que es realitzarán  a les aules 
informàtiques de la Facultat. 
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  Avaluacions 
 
La part teorica suposarà el 80 % de la nota final i la pràctica el restant 20 %. La qualificació 
mínima exigida per cada una de les parts, serà de 4. 
 
Hi haurà tres avaluacions durant el curs acadèmic: al final del quadrimestre, a la convocatòria 
de juny i a la convocatòria de setembre. 
 
 
  Horari de consultes i tutoría: 
 
Professor Joan Maria Solà: dijous de 12 a 13 hores. Despatx B1 – 127 del Departament 
d’Economía de la Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques. Per a altres hores, es 
prega concertar cita previament. 
 
 


