
  
 

 

HABILITATS PER LA DIRECCIÓ I EL LIDERATGE 
Optativa 

 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: Tercer 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 5  
Professorat:  Rosaura Alastruey i Yolanda Tarango 
Idiomes d’ impartició:  Classes presencials 100% català / Documentació: català-
castellà / Bibliografia: castellà/anglès. 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

Adquirir les competències i habilitats específiques per 
a l’autogestió, autodirecció i autolideratge, així com, la 
gestió, direcció i lideratge de col·laboradors, equips i 
organitzacions. 

Conèixer i posar en pràctica l’estratègica disciplina del 
networking professional (presencial i virtual). 

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
generals 

• G.5. Treballar en equip, participant activament en 
les tasques i negociant davant opinions 
discrepants fins arribar a posicions de consens. 

• G.6. Ser capaç de mantenir una opinió crítica 
reconeixent la diversitat de punts de vista com un 
ingredient fonamental de la vida acadèmica i 
equivalent a la societat contemporània, així com, 
ser capaç de donar a conèixer les opinions 
pròpies dins del respecte a les opinions 
divergents. 

• G.7. Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització del 
treball acadèmic aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los 
a contexts i situacions noves. 

• G.8. Desenvolupar habilitats emprenedores de 
lideratge i direcció que reforcin la confiança 



  
 

personal i l’aversió al risc.  

 

3.- Metodologia de treball 
 

• Classes presencials fonamentalment vivencials i pràctiques, amb dinàmiques 
individuals i de grups. 

• En hores no presencials: resolució de casos a nivell individual i/o col·lectiu a 
partir de lectures i/o visionat de vídeos i/o contingut classe presencial, així com, 
participació-debat en fòrums. 

• Pràctiques en entorn real dels conceptes teòrics. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

• 40% : Activitats d’avaluació continuada programades al llarg del curs (resolució 
de casos, preparació de lectures, debats i classes, recerca d’informació, 
implicació i compromís en les activitats de treball personal, pràctiques en 
entorn real,...) 

• 30% : Participació activa i constant (classe, fòrum, activitats programades, 
etc.). 

• 30% : Examen final 

(Cal aprovar l’examen final per comptabilitzar la resta d’avaluació. En recuperació 
només es podrà fer la prova final que computarà el 70 % de la qualificació final, ja que 
es conservaran les notes de les activitats.) 

 

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E.5. Avaluar  i valorar polítiques de personal 

• E.19. Promocionar l’autogestió com planificació de 
les pròpies accions, així com, la focalització i 
direcció de les mateixes cap a un objectiu concret. 

• E.20. Generar habilitats estratègiques: conté la 
capacitat de veure l’entorn operatiu com un 
projecte i la d’establir i assolir pautes a llarg 
termini i a gran escala. 



  
 

5.- Continguts 
 

MODUL 1. L’AUTOCONEIXEMENT PER A L’AUTOLIDERATGE.  

- Millorar el nivell d’autoconeixement i autolideratge aliniats amb els objectius 
professionals fixats. 

- Integrar metodologia (a través de la pràctica durant les sessions presencials) 
per: 
• Prendre consciència de la realitat (recursos cognitius, emocionals, físics, 

socials, econòmics, entorn...) vinculada a la nostra pròpia persona i projecte 
professional, així com, els de les parts interessades del nostre entorn i del 
nostre projecte. 

• Aprendre a fixar objectius de manera eficaç i eficient, així com passar a 
l’acció. 

• Presa eficaç i eficient de decisions. L’ús de la intuïció I. 
 

- Nocions bàsiques de neuromanagement. 

MODUL 2. EL LÍDER D’IDEES  

- Quin és el nostre concepte de líder ideal? 
- Quin tipus de líder volem arribar a ser?  
- El líder útil. 
- Quin tipus de líder vull comunicar que sóc? Com?  
- Integrar metodologia (a través de la pràctica durant les sessions presencials) 

per vendre (una idea, un projecte, una proposta, una solució...) fidelitzant i 
convencent (persuadint) cada cop que comuniquem. 

- La gestió de l’anticipació. L’ús de la intuïció II. 
- Gestió del temps. 

MODUL 3. EL LÍDER MEDIADOR FORJADOR DE TALENT EN CONVIVÈNCIA  

- Grups o equips. Quan convé uns o altres i amb independència: sempre hi ha 
persones. 

- Creixement quantitatiu vers creixement qualitatiu. El primer finit. El segon 
infinit. 

- El líder mediador. Més enllà de la gestió de conflictes. 
- Eines de coaching per a l’optimització del rendiment de les persones. 
- Polítiques per a una gestió eficient del talent i la motivació. 

MODUL 4. NETWORKING PRESENCIAL  



  
 

- Introducció al concepte del networking professional (ben fet) 
- Què és i què no és? 
- Les seves variables i fases 
- Planificació: la clau del networking  
- La importància de construir (i automatitzar) una agenda d’esdeveniments 
- Agenda d’esdeveniments de networking  
- Targeta de visita 

MODUL 5. LA MEVA INFORMACIÓ DIGITAL I LA DELS ALTRES  

- Introducció: ser a la xarxa, una necessitat (real) 
- Analitzant casos 
- Llistat d’eines a utilitzar per construir la meva marca personal 

MODUL 6. NETWORKING VIRTUAL  

- Introducció al networking virtual 
- Likedin: treballem aquesta potent xarxa 
- Twitter: eina de comunicació per a reforçar  

 

6.- Recursos didàctics 
• Documentació facilitada per l’equip docent. 

•  Bibliografia recomanada : 
 

• Desarrolla tu cerebro de Joe Dispenza 

Mòduls 1, 2 i 3: 

• Emociones colectivas de Ovidio Peñalver 

• Terapia estratégica para la empresa de Giorgio Nardone 

• Neuromanagement de Sergio Cardona 

• Obtenga el sí. Como negociar sin ceder. Roger Fisher, William Ury y Bruce 
Patton. 

• Teoría del conflicto. Ramon Alzate. 

 

• El mejor negocio eres tú de Casnocha Hoffnman 

Mòduls 4, 5 i 6: 

• Expertología de Andrés Pérez 



  
 

• Nunca comas solo de Keith Ferrazzi 

• El Networking de Rosa Alastruey 

• Empleo 2.0 de Rosa Alastruey 


