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Objectius
El mòdul presenta i discuteix les diferents aproximacions a la gestió de persones en l'organització, posant-los
en el context històric al qual pertanyen, per tal que els estudiants siguin capaços d'establir connexions entre
els casos, les característiques de funcionament i implicacions de cada model i pot reconèixer-los de la manera
en què una organització desenvolupa la gestió dels recursos humans.

Competències
Assessorar i orientar tècnicament en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
Identificar indicadors que permetin desenvolupar, col·lectivament i individualment, el potencial de les
persones que integren una organització.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equip, aprofitant la diversitat de formes de pensar i fer dels companys.

Resultats d'aprenentatge
1. Assenyalar avantatges i inconvenients de les demandes de les àrees d'una organització, en matèria de
RRHH, segons el model aplicat.
2. Elaborar conjuntament les implicacions dels diferents models de gestió de RRHH en els nivells
organitzacional, grupal i individual.
3. Identificar el tipus de necessitats o demandes quant a la gestió de RRHH que pot tenir una àrea de
l'organització en funció del model de RRHH que practica.
4. Identificar quin tipus de model de gestió de RRHH se segueix en una organització donada, a partir
d'una sèrie de pautes.
5. Valorar la capacitat i limitació de cada model de gestió de RRHH quant al desenvolupament de

1

5. Valorar la capacitat i limitació de cada model de gestió de RRHH quant al desenvolupament de
personal.

Continguts

Bloc 1: Evolució històrica de la gestió dels RRHH
- Etapa tradicional
- Etapa de les relacions humanes
- Etapa dels RRHH
Bloc 2: Les persones, les organitzacions i el treball
- Visió humanista de l'empresa
- Eixos de canvi i frens en el canvi organitzatiu
- Paradigmes a la direcció de persones
Bloc 3: Models de Gestió de RRHH (Model per competències)
- Origen i concepte de competències
- Perfil de competències i aplicació
- Competències i sistemes de gestió
Bloc 4: Models emergents en la gestió de RRHH
- Nous factors que influencien en la gestió de RRHH: Globalització, tecnologies de la informació, situació econòmica ...
- Noves formes de gestió dels RRHH: Gestió estratègica, gestió del talent, gestió en xarxa ...
Bloc 5: Identificar els models a la pràctica
- Identificar els models en la gestióde diferents casos

Metodologia
Classes magistrals / expositives
Debats
Estudi personal
Lectura articles / informes d'interès

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisis de casos pràctics

7

0,28

1, 5

Classe magistral

15

0,6

3, 4

Sessions grup aula

8

0,32
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Tipus: Dirigides
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Tipus: Supervisades
Supervisió grupal

60

2,4

2, 5

60

2,4

1, 3, 4

Tipus: Autònomes
Lectura i treball individual i grupal

Avaluació

Avaluació continuada en base als tres exercicis a desenvolupar durant el mòdul.
Exercici 1: Elaboració d'un article tècnic-científic sobre l'evolució dels nous models de gestió de persones ó Elaboració
d'un article tècnic-científica sobre una proposta de model de gestió de RRHH.
Exercici 2: Elaboració d'una guia per un sistema de gestió per competències.
Ejercici 3: Resolució de un cas pràctic
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 propossi l'equip docent del mòdul.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Evidència 2: Elaboració d'una guia per la gestió per
competències

30%

0

0

1, 2

Evidència 3: Resolució de un cas

35%

0

0

1, 2, 3, 4, 5

Evidència1: Exercici de elaboració d'un article

35%

0

0
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