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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden fer els exercisis escrits en català

Prerequisits

Bon nivell d'anglès, interès per la temàtica de l'assignatura i desig de participar, aportar i desenvolupar-se
personalment i acadèmicament.

Objectius

- Conèixer els conceptes, principis i habilitats que es requereixen per a liderar amb èxit.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per al lideratge d'equips.
- Conèixer els conceptes, principis i habilitats per tal de negociar de manera eficient.
- Adquirir els recursos, eines i actituds necessàries per a negociar de forma efectiva.
- Desenvolupar el potencial personal i professional per a poder exercir el lideratge i la negociació.

Competències

Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Demostrar que coneix les teories del management en la direcció d'empreses publicitàries i
organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
Diferenciar els formats de representació de les activitats de relacions públiques (consultories,
esdeveniments especials, fires, gestió de crisi, publicity, etc.).

Continguts
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- Els líders... neixen o es fan?

- Estils de lideratge

- El Poder

- Motivació

- Habilitats de Comunicació

- Treball en equip

- El conflicte com a oportunitat

- Tipus de negociacions

- Preparar una negociació

- Tàctiques de negociació

- Negociació basada en interessos

- Tancament d'acords

Metodologia

Les classes són dinàmiques i participatives, tant en les sessions presencials com en les virtuals. Està previst
que fem la meitat de les sessions de manera virtual i l'altra meitat presencial. Una setmana serà presencial i la
següent virtual, podent passar a fer-ho tot de manera presencial o virtual sense afectar a la continuïtat del
curs.

Combinen, per una part, les classes teòriques donades per la professora, i per l'altra, la seva aplicació pràctica
grupal i individualment a través de dinàmiques, treballs i presentacions diverses.

A totes les classes es fomentarà sempre el debat constructiu i obert, el creixement personal i la reflexió
individual i col·lectiva.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de teoria 15 0,6 1, 2

Tipus: Supervisades

Dinàmiques i activitats a l'aula 23 0,92 1, 2

Tipus: Autònomes

Preparació de lectures, treballs i presentacions. 56,5 2,26 1, 2

Avaluació

Treballs pràctics: 50%

Exàmen: 30%
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Exàmen: 30%

Assistència a classe i participació: 20%

Aquells/es alumnes amb una nota de 4 punts o més i almenys un 70% d'assistència a classe, podran
presentar-se a activitats de reavaluació. La professora designarà un projecte que haurà de realitzar-se i/o
presentar-se degudament.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a classe i participació 20% 30 1,2 1, 2

Examen Final 30% 5 0,2 1, 2

Treballs pràctics 50% 20,5 0,82 1, 2
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