
   
 

RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals 

Curs: Segon 
Trimestre:  Tercer  
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  JESÚS MOLINA (Presencial) 

Idiomes d’ impartició:  Català/Castellà 20% Anglès (lectures i casos pràctics) 

 

1.- Objectius 
 

Objectius  d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

En acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç d’entendre 
desenvolupar els processos bàsics per desenvolupar els recursos
humans d’una empresa: organització, planificació i direcció.. 

 

 
2.- Competències 

 

 

 

 

2.2.-  Competències generals CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les
tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions
de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb
altres membres de l'equip i crear nous coneixements 

 

 

 

2.1.-  Competències bàsiques CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes 
i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat 
 
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats 
d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt 
grau d'autonomia 

2.3.-  Competències especifiques CE4.Evaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o 
organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i 
establir necessitats de personal 

2.3.-  Competències Transversals CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això 
terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali 
aquests arguments 
 
CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin 
la confiança personal i redueixin l'aversió al risc. 



   
 

3.- Metodologia de treball 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sessions teòriques 

 
MD1.Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en 
l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants 
matriculats a l'assignatura 
 
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en 
streaming, tant en les aules de la universitat com en el marc d'una 
altra institució, en què un o diversos especialistes exposen les seves 
experiències o projectes davant els estudiants. 
 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a 
les classes presencials 
 
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou 
continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 
Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i 
serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com calgui les 
idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves 
classes 

 

Aprenentatge dirigit 

 
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els 
objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor 
 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que part de l'estudi d'un cas, que 
serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el 
professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com 
en grup, entre els seus estudiants 
 
MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en què cada estudiant 
figura un paper especificat pel professor. Com a "rol", tindrà accés a 
una informació específica i ha de "jugar" les seves bases, segons les 
regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la 
dinàmica. 
 

 

aprenentatge Autònom 

 
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial 
dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor 
 
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen 
d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la 
metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles 
 
MD11. Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de 
recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la 
intranet de l'ESCSET 
 



   
 

 
Metodologia docent que combina diversos instruments:  

- Classes magistrals 
- Classe expositiva participativa 
- Resolució d’exercicis i problemes 
- Treball de casos 

 
L’adequat seguiment del curs per part de l’alumne implica: 
 
Durant el curs: 

- Assistència continuada a les diferents sessions 
- Treball personal mitjançant la lectura dels textos recomanats, la realització d’exercicis 
redacció de treballs i estudi personal de continguts i procediments 
- Treball amb el docent i amb altres grups d’alumnes a la classe 
 

Un cop finalitzades les setmanes lectives: 
- Realització de l’examen escrit 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

Participació en activitats plantejades dins de l'aula 10 % 

treball Individual 30% 

Examen final 60 % 

 
 
 
 

L’avaluació consistirà amb l’avaluació continuada i amb els següents percentatges: 
 
 10%: Participació activa i constant. Caldrà assistir un 80% de les sessions.  

 30%: Activitats d’avaluació continuada programades al llarg del curs ( resolució de casos, 
preparació de lectures, debats i classes, recerca d'informació,...). Caldrà realitzar, com a mínim, un 
80% de les activitats. 

 60%: Examen final 

Per aprovar l'assignatura cal aprovar les tres parts per separat. 

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles 
parts que no hagi superat. 

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar: 

- Treballs: 30% 

- Examen Final: 60% 

 

 

 



   
 

5.- Continguts 
 

MÒDUL 1. LA IMPORTÀNCIA DEL CAPITAL HUMÀ EN LES ORGANITZACIONS 

 Interrelació individu-organització  
 Entendre el valor de les persones per assolir els objectius de tota l'organització  

 

MODUL 2. PLANIFICACIÓ DEL RECURSOS HUMANS. DEFINICIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 

 Anàlisi de necessitats reals y situació actual 

 Anàlisi i descripció de llocs de treball 

 Creació d’un manual de definició 

 Definició de Llocs 

 Optimització de plantilles 

 Models de valoració de llocs de treball 

 La valoració 

 Creació d’organigrames 

 

MODUL 3. RECLUTAMENT I SELECCIÓ DE PERSONAL 

 Conceptes 

 Fases del procés 

 Tècniques de selecció  

MÒDUL 4. LA COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS  

 Concepte de comunicació 
 La realitat comunicativa 
 La percepció 
 Las diferents dimensiones de la comunicació 
 Barreres de la comunicació 
 La comunicació a la empresa.  
 Tècniques i diferents tipus de comunicació 

MODUL 5. MOTIVACIÓ I SATISFACCIÓ LABORAL 

 Conceptes bàsics de motivació 

 Individu i  comportament 

 Canalització de l’energia al món laboral 

 La frustració al treball 

 

 



   
 
MÒDUL 6. LIDERATGE I TREBALL 

 El lideratge conceptes bàsics 

 Diferències entre “jefe i líder” 

 Habilitats de direcció 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 
DOLAN,S.L., VALLE,R.,JACSON,S.E.,SCHULLER,R.S.(2007). La Gestión de los Recursos 
Humanos”. Ed. Mc. Graw Hill, Barcelona 
HENRY H. MORGAN, JOHN W. COGGER, (1998) Manual del entrevistador. Publicaciones de 
Psicología Aplicada, TEA Ediciones, S.A., Madrid 1998 
Holly Weeks (2002). Técnicas para dialogar sin tensión. Revista Gestión de Negocios (Volumen 3 
– nº 3) 

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de los 
Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid. 
 
BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Ediciones Gestión 2000, 
Barcelona. 

 
MONTEA, Mª.J. (2006) Selección de personal.  

GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós. Tercera edició, 
Barcelona. 
 
 
Altres recursos: 

http://infoempresa.blogspot.com/2006/01/16-gestin-del-conocimiento.html 
 
http://www.gestiondelconocimiento.com/index.php3 
 
http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp 
 
http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_boletinkm.htm 
 
 
 

 


