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PRERREQUISITS  
Es recomana haver cursat l'assignatura de Direcció de l'Empresa I.  
 
OBJECTIUS  I COMPETÈNCIES  
Aquesta segona part del programa de Direcció de l'Empresa pretén que l'estudiant 
assoleixi un bon coneixement de les funcions i de l'estructura dels departaments de 
Recursos Humans, de la planificació de la funció de personal i de la seva gestió, com 
un dels actius més valuosos de l'empresa. 
     També tracta de distingir i analitzar els models de direcció així com els processos 
psicosocials de les persones a l'empresa, des del punt de vista dels responsables del 
personal  i també, des del punt de vista dels treballadors. 
     En tercer lloc tracta que els estudiants adquireixin o millorin les seves 
competències en la presa de decisions, la resolució de problemes, el treball en equip, 
l'anàlisi i la síntesi, la creativitat i la comunicació oral, principalment.  
 
METODOLOGIA  I ACTIVITATS FORMATIVES   
- La matèria serà exposada, segons el temari establert, amb recolzament audiovisual. 
- A classe es treballarà sobre casos empresarials, articles de la premsa diària i de 
revistes, treball en grup, "tempesta d’idees", presa de decisions, revisió de currículums 
i d'altres, i a partir de les experiències dels propis alumnes 
- Tots els estudiants realitzaran dos treballs sobre textos o altres suports, per 
desenvolupar les competències d'informació, d'anàlisi i de síntesi .  
- Alguns dels temes del programa podran ser preparats directament pels alumnes, 
amb la orientació corresponent. 
 
 
CONTINGUTS  
 
 TEMA 1.- LA GESTIÓ ESTRATÈGICA DELS RRHH   
1.1.- Gestió estratègica i cultura d’empresa  
1.2.-Tipus de recursos   
1.3.- Característiques dels RRHH 
1.4.- Tipus de gestió de les persones 
1.5.- Perspectiva històrica 
1.6.- El segle XXI ¿La empresa participativa?  
1.7.- Les àrees del departament de RRHH  
1.8.- La dona i la empresa  
 
TEMA 2.- ORGANITZACIÓ I DISSENY DELS LLOCS DE TREBALL 
2.1.- La organització dels RRHH com a sistema  
2.2.- La organització formal 
2.3.- La organització informal 
2.4.- Estructures de treball 
2.5.- Disseny del lloc de treball 
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TEMA 3.- LA SELECCIÓ DEL PERSONAL  
3.1.- ¿Què és i com es prepara una selecció?  
3.2.- Fase 1: La comunicació  
3.3.- Fase 2: El Currículum  
3.4.- Fase 3: Proves i tests 
3.5.- Fase 4: La entrevista estructurada 
3.6.- Fase 5: Tancament de la selecció 
 
TEMA 3.- LA MOTIVACIÓ DELS RRHH  
4.1.- Rendiment i motivació 
4.2.- Motivació i factors humans  
4.3.- La cadena de necessitats 
4.4.- Teoria de les necessitats de Maslow (1954) 
4.5.- Teories X  i  Y de McGregor  (1960) 
4.6.- Model de J. A. Pérez Lopez (1979)  
4.7.- Model del reforç de Skinner (1984)  
4.8.- Auto motivació. 
 
TEMA 5.- LA DINÀMICA DELS GRUPS   
5.1.- Massa, grup, equip  
5.2.- Principis bàsics de l'acció de grup 
5.3.- Influència del grup en la persona 
5.4.- Tècniques de grups amb ”experts” 
5.5.- Tècniques en que intervé tot el grup 
5.6.- Criteris de selecció de les tècniques 
 
TEMA 6. DIRECCIÓ D’ EQUIPS  I LIDERATGE  
6.1.- Comportament directiu.  
6.2.- Delegació de funcions 
6.3.- (Des) centralització 
6.4.- (Des) centralització. Avantatges i desavantatges  
6.5.- Estils de direcció 
6.6.- Model unidimensional 
6.7.- Model bidimensional 
6.8.- El lideratge      
6.9.- Qualitats del líder                                                           
6.10.- Condicions del treball en equip. 
6.11.- Principis del treball en equip 
6.12.- Models de presa de decisions personals 
6.13.- Presa de decisions en grup 
6.14.- Gestió de projectes  
 
TEMA 7.- LA TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ  
7.1.- La informació i el llenguatge  
7.2.- Procés de comunicació.  
7.3.- Millora de la comunicació 
7.4.- Factors que modifiquen la comunicació 
7.5.- Comunicació escrita i oral 
7.6.- La comunicació no verbal 
7.7.- Objectius de la comunicació 
7.8.- Conducció de reunions 
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TEMA 8.- EL CONFLICTE I la NEGOCIACIÓ A L’EMPRESA 
8.1.- ¿Què és un conflicte? 
8.2.- Fonts del conflicte 
8.3.- Gestió del conflicte 
8.4.- Qualitats d’una negociació efectiva.  
8.5.- Tècniques de negociació 
8.6.- Questions prèvies a la negociació 
8.7.- Preparació de la negociació 
8.8.- Acte de negociació complet 
8.9.- Trencament de la relació laboral. 
8.10.- Gestió de l’acomiadament 
8.11.- La mediació  
 
TEMA 9.- SISTEMES DE RETRIBUCIÓ I POLITIQUES DE PROMOCIÓ 
9.1.- Utilitat dels sistemes de retribució. 
9.2.- Criteris pel disseny d'un pla de retribucions. 
9.3.- Estructura dels salaris 
9.4.- Criteris de valoració de retribucions 
9.5.- Politiques de promoció 
 
TEMA 10.- FORMACIÓ EN L'EMPRESA I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 
10.1.- Formació i aprenentatge 
10.2.- La gestió del coneixement 
10.3.- Causes per a la formació 
10.4.- El procés de la formació 
10.5.- Organització d'un pla de formació.  
10.6.- Condicions per a la organització d’un pla de formació 
10.7.- Tipus de formació 
10.8.- Formació en xarxa: E-learning 
10.9.- Avaluació del pla de formació  
 
TEMA 11.- L'AVALUACIÓ DE L’ ACOMPLIMENT 
11.1.- Concepte i avantatges de  l'avaluació  
11.2.- ¿Com es fa l’avaluació del acompliment? 
11.3.- Utilització de les TIC per a l’avaluació 
11.4.- Condicions per a l’avaluació 
11.5.- Factors dels sistema contra l’acompliment 
11.6.- Mètode dels indicadors quantitatius 
11.7.- Avantatges i inconvenients dels ind. quantitatius 
11.8.- Mètode dels indicadors qualitatius 
11.9.- Avantatges i inconvenients dels ind. qualitatius  
11.10.- Quadre de comandament de RRHH 
 
TEMA 12.- EL CANVI EN LES ORGANITZACIONS                  
12.1.- El concepte de canvi, en les organitzacions 
12.2.- Les raons del canvi  
12.3.- Models del canvi 
12.4.- ¿Previsió del canvi? 
12.5.- Capacitació pel canvi 
12.6.- Canvi i estrès 
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AVALUACIÓ 
 
L'avaluació tindrà la següent valoració màxima:  
 
- 30%, pels dos treballs entregables, sobre els articles proposats:  
- 30%, per una primera prova parcial en què s'hauran de respondre sis preguntes del 
programa realitzat, que puntuaran sobre 0,5 punts, cada una.  
- 40%, per una segona prova en què s'hauran de respondre vuit preguntes de la 
segona meitat del programa, que puntuaran sobre 0,5 punts, cada una.  
 
Els treballs es realitzaran sobre  

- “La personas y sus relaciones” (Koldo Saratxaga)  i   
- “Maneje a su jefe” (Gabarro/Kotter) 

     Hauran de tenir dues parts, un resum del contingut i un comentari personal i hauran 
de complir els requisits següents: Extensió mínima 3 fulles (900 paraules), lletra New 
Roman, espai 1,5 i mesura 12. 
     Les cites textuals hauran d’anar entre cometes. Tota còpia (sense cometes) a partir 
d’una línia, invalidarà el treball 
 
Perquè compti la part pràctica (treballs) s’haurà d’haver aprovat la part teòrica 
(parcials)   
 
 
BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS WEB 
- Gómez-Mejía, L.R. (2008)  Gestión de Recursos Humanos. Ed. Prentice Hall.   
- Koonz et al (2004) Administración, una perspectiva global. McGraw- 
  Hill. Caps. 11 a 17.  
- Robbins et al ( 2008) Supervisión. Ed. Pearson 
- Rodríguez, J.M. (2005)  El factor humano en la empresa. Ed. Deusto 
- www.fundaciontripartita.org  (C. Fontanella, 21. 3º 2ª. Barcelona) 
 
CALENDARI 
Els treballs s’entregaran el 19.10.11 (1er. treball)  i el 13.12.11 (2on. treball)    
El primer parcial serà el 23.11.11 
El segon parcial serà el dia de l’examen final fixat a la Guia de l’estudiant. 
 
TUTORIES 
1er. Quadrimestre: Dilluns i Dimecres, de 12  a 14 h. (més dues hores a convenir) 
2on. Quadrimestre: A decidir  
S’utilitzarà el Campus Virtual UAB, per notícies, materials i comunicacions 
Despatx 211. Sabadell. Facultat d’Economia i Empresa. c. Emprius, 2. (Ex Escola 
d’Empresarials)  Tel. 93 728 7736.  


	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
	TEMA 10.- FORMACIÓ EN L'EMPRESA I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
	2on. Quadrimestre: A decidir 


