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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.

Prerequisits

L'assignatura, tal com es desprèn del seu nom, prretèn donar a l'alumne els coneixements i les eiens
necessàries per a què sigui capaç de gestionar empreses i institucions del sector hoteler, en particular, i de
l'oci en general. El requisit previ més significatiu és el de tenir coneixements de gestió dels recursos humans.

Objectius

L'assignatura pretén donar a l'alumne els coneixements i les eines necessàries per a què sigui capaç de
gestionar empreses i institucions del sector hoteler, en particular, i del lleure, en general. Tanmateix, aquestes
habilitats l'haurien de capacitar també per dirigir empreses i institucions d'altres àmbits. Pel que fa al
desenvolupament dels continguts, en primer lloc es fa una introducció a la direcció de personal i als
mecanismes que l'haurien de permetre optimitzar les relacions laborals, tot analitzant les habilitats de lideratge
que calen per gestionar grups humans. Posteriorment s'analitzen aspectes com les possibles barreres en la
relació entre els gestors i els professionals, les polítiques de potenciació del rendiment, el treball en equip, la
motivació dels professionals i dels gestors, la capacitat de negociació, els mecanismes per aconseguir una
comunicació interna i externa eficaces, així com el descobriment i la potenciació de les pròpies capacitats de
gestió.

Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

1. Conèixer en què consisteix la direcció de personal.

2. Saber detectar i aplicar les principals habilitats directives.

3. Estar en condicions de crear i coordinar equips de treball.

4. Conèixer els perfils i els mètodes que delimiten els llocs de treball en una organització empresarial.

5. Conèixer les tècniques modernes de negociació i de resolució de conflictes.

6. Descobrir i potenciar les pròpies capacitats de lideratge.

7. Saber aplicar els processos de comunicació vertical i horitzontal en l'empresa, així com detectar les
possibles barreres en la comunicació empresarial.
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8. Poder aplicar les principals estratègies de la direcció de personal a un sector amb una idiosincràsia tan
complexa, com és l'hoteler i el del turisme en general.

9. Conèixer els principals ítems del convenis col·lectius dels sector de l'hoteleria i la neteja.

10. Tenir la sensibilitat per aplicar i transmetre el respecte pels temes vinculats amb el medi ambient.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Definir i aplicar la política i la gestió dels recursos humans de les empreses al sector de l'hoteleria i la
restauració.
Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de
restauració.
Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió
empresarial del sector de l'hoteleria i de la restauració.
Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos
interculturals.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
Gestionar i organitzar el temps.
Identificar i aplicar els elements que regeixen l'activitat dels sectors de l'hoteleria i la restauració i la
seva interacció amb l'entorn, així com limpacte que tenen en els diferents subsistemes empresarials del
sector.
Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de
restauració.
Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir habilitats de comunicació i de gestió de conflictes.
Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Aplicar les tècniques de gestió, avaluació i coordinació dels recursos humans a les empreses del sector
de lhoteleria i la restauració.
Aplicar tècniques de gestió del personal que afavoreixin la gestió a través de laplicació de sistemes
dinformació interna.
Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de
restauració.
Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos
interculturals.
Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
Gestionar i organitzar el temps.
Identificar les característiques específiques diferencials des del punt de vista de la comunicació tant
interna com externa en els diferents subsistemes empresarials del sector.
Identificar les característiques específiques diferencials des del punt de vista dels recursos humans en
els diferents subsistemes empresarials del sector.
Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
Treballar en equip.
Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a la gestió dels recursos humans a les empreses
dhoteleria i restauració.

Continguts
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1. . En què consisteix el lideratge? La direcció de personal i el lideratge.Introducció a la direcció de personal
Característiques del mal gestor. Premisses a la direcció eficaç.

2. . La capacitat de manar i les ordres. Possibles barreresPrincipals línies d'actuació del director de personal
que dificulten la relació del director de personal amb els seus professionals. La Intel·ligència Emocional i els
estils de direcció. Actuacions del director de personal. L'emprenedoria i la innovació com a capacitats del
gestor.

3. . El director de personal i laLa direcció de personal i la selecció de professionals en el sector turístic
selecció de professionals. Preguntes habituals en un procés de selecció de personal del sector hoteler i del
lleure. Preguntes que mai s'han de formular en una entrevista de treball. Errades a evitar.

4. . Les motivacions des de l'òptica delsLes polítiques de motivació del personal des de la direcció
professionals. La Jerarquia de Lanquar. La motivació des de l'òptica del director de personal. Els convenis
col·lectius d'hostaleria i de la neteja.

5. . El grup i l'equip. El comportament de la persona en el si d'unLa direcció de personal i el treball en equip
equip. Les xarxes relacionals a l'empresa des de l'òptica del professional.

6. Concepte de creativitat. Què és el pensamentEl pensament lateral com una nova estratègia de direcció. 
lateral? Elements del pensament lateral. Factors del pensament lateral.

7. . Concepte i premisses a laLa direcció de personal i les relacions laborals en els processos de negociació
negociació. El BATNA com a pla alternatiu. Les reunions, els arguments i les objeccions. El perfil negociador
del professional: tipologies de negociadors. .

8. . La Intel·ligència EmocionalEl coneixement i el desenvolupament de les pròpies capacitats de gestió
aplicada a les pròpies capacitats de gestió. La Intel·ligència Múltiple i les capacitats per gestionar equips. La
Finestra de Johari.

9. . Fets noticiables i no noticiables. Els criteris de noticiabilidad. LaEl procés de la comunicació a l'empresa
roda de premsa. La comunicació interpersonal. Estratègies d'influència i de persuasió. Tradició, emprenedoria
i innovació.

Metodologia

L'àmbit hoteler i el sector turístic en general presenten una sèrie d'elements diferencials que comporten que el
director d'un establiment d'allotjament hagi de tenir unes determinades característiques i capacitats. En
conseqüència, la metodologia ha de compaginar els fonaments teòrics amb l'anàlisi de casos pràctics basats
en aquesta realitat diferencial. Per tant, s'impartiran els conceptes fonamentals de la direcció de personal i els
específics d'aquest àmbit.

En funció d'aquestes premisses, es desenvoluparan fonamentalment tres metodologies docents:

1. Metodologia de la part teòrica de l'assignatura:

El professor explicarà continguts teòrics dels diferents temes dels que consta l'assignatura. Aquest vessant
teòric es complementarà amb exemples reals que es poden aportar en diferents suports. Part de la matèria es
trobarà en el Campus Virtual a l'abast de l'alumne.

2. Metodologia de la part pràctica de l'assignatura:

Es realitzaran pràctiques, dintre i fora de l'aula, tant de tipus individual (especialment quan allò que es
pretengui sigui detectar i potenciar les pròpies capacitats), com en grup (quan es tracti d'aplicar els conceptes
teòrics o els principis fonamentals de la gestió d'empreses). El resultat d'aquestes pràctiques s'analitzarà de
forma conjunta a classe i les conclusions de les mateixes s'incorporaran als continguts teòrics.

3. Metodologia de la part no presencial:

Una gran part de la informació relativa a l'assignatura es penjarà en el Campus Virtual, és a dir, una part dels
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Una gran part de la informació relativa a l'assignatura es penjarà en el Campus Virtual, és a dir, una part dels
continguts teòrics, dels exercicis individuals i en grup a realitzar, les pràctiques que cal fer dintre i fora de
l'aula, etc. Tanmateix, s'incorporaran referències complementàries de tipus bibliogràfic, infogràfic, pàgines
web, etc.

Ø En tots tres apartats metodològics, es deixa sempre una porta oberta a l'actualitat, ja que aquesta matèria
pot incorporar als seus continguts aspectes vinculats al vessant dinàmic i canviant del sector turístic i hoteler.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes Teòriques 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Estudi i lectura de materials 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura segueix el següent sistema:

1. AVALUACIÓ CONTÍNUA

El sistema d'avaluació contínua consta dels requisits A, B, C i D.

 A. Realització d'un mínim del 80% de les pràctiques i dels exercicis individuals a desenvolupar a l'aula (20%
.de la nota final)

 B. Realització d'un mínim del 80% de les dinàmiques de grup que es desenvoluparan a l'aula. Si cal fer alguna
presentació davant de la classe, aquesta serà obligatòria (20% de la nota final).

 C. Participació en els Premis CIEU a la persona i a la idea més emprenedora (10% de la nota final).

 D. Prova teòrica de coneixement dels continguts de l'assignatura. .(50% de la nota final)

Per aprovar l'assignatura pel sistema d'avaluació contínua, és requisit imprescindible aprovar per separat la
part teòrica (apartat D) i la part pràctica (apartats A, B i C)

 2. AVALUACIÓ ÚNICA

Examen final de tota la matèria el dia i hora establerts a la programació oficial del centre. S'inclouran
preguntes relatives als continguts explicats pel professor, així com aspectes derivats de la part pràctica de
l'assignatura. Aquest examen combinarà preguntes "tipus test" amb d'altres a desenvolupar.

3. RE-AVALUACIÓ

Adreçada als alumnes que a l'avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de 5.
L'examen serà el dia i l'hora establerts a la programació oficial del centre. La qualificació màxima d'aquesta
re-avaluació no superarà el 5 com a nota final.
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re-avaluació no superarà el 5 com a nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Treballs i exposició en grup 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Treballs pràctics individuals 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
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Ø No es pot establir una correlació rigorosa text-tema ja que la majoria dels llibres analitzen continguts i
supòsits aplicables a l'assignatura en general.
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