
   
 

HABILITATS PER LA DIRECCIÓ I EL LIDERATGE 

OPTATIVA 

Tipus d’ assignatura 

 
Titulació:  Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 
Curs: Optativa 
Trimestre:  segon 
Crèdits ECTS: 5  

Professorat: Olga Turró i Núria Fernández  

Idiomes d’impartició:  50% català, 40% castellà, 10% casos i documentació en 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.  

 

 



   
 

2.2.‐Competències 

específiques 

 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.  

 

 

3.‐ Metodologia de treball 
Activitats dins de l’aula:  
1) Classes magistrals, 2) Seminaris, 3) Tutories presencials, 4) Pràctiques reglades. Activitats fora de l’aula: 
5) Treball en grup, 6) treball individual, 7) Estudi personal  

 

4.‐ Avaluació global de l’ assignatura
 

50% Exàmen final escrit i presencial  
50% Avaluació continuada: entrega de treballs, assistència i participació a clase,  treball en grup i exposició 
oral  

(Cal aprovar l’examen final per comptabilitzar la resta d’avaluació. En recuperació es conservaran les 
notes de les activitats, només s’haurà de fer l’exàmen. Si l’alumne no s’ha presentat a la primera 
convocatoria, no pot presentar-se a recuperació)  

 

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.  

-  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.  

-  Eines de comunicació efectiva.  

-  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 profesional  

-  Pràctica de networking  

-  Tarjeta de visita: el meu CV  

-  Selecció: Criteris 

 

 
 



   
 

MODUL 5. LA MEVA INFORMACIÓ DIGITAL I LA DELS ALTRES  

-  Introducció: ser a la xarxa, una necessitat  

-  Linkedin 

-  Twiter 

-  Facebook 

 

6.‐ Recursos didàctics
 

 
Nestor P. Braidot (2010). Neuromanagement: como utilizar a pleno el cerebro en la conducción exitosa 
de las organizaciones. Ed. Granica, Barcelona 
488 pàgines 
 
Joseph O’connor y John Seymour (2012). Introducción a la PNL. Ediciones Urano, Barcelona. 
(Cómo descubrir y emplear la excelencia para obtener óptimos resultados personales y profesionales) 
296 pàgines 
 
Stephen R Covey (2011) Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ed.Paidos Iberica 
496 pàgines 
 
Mario Alonso Puig (2012) Madera de líder. Ed Empresa Activa 
160 pàgines 
 
Richard Boyatzis y Daniel Goleman (2010). El líder resonante crea más. Ed. DeBolsillo  
DEBOLSILLO, 2010 
352 pàgines 


