
  
 

NOVES TENDÈNCIES: DIRIGIR AMB INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL 

Tipus d’ assignatura 
 
Titulació:  Grau en Administració d’empreses i gestió de la innovació. 
Curs: 3º i 4º, assignatura Optativa 
Trimestre:  primer 
Crèdits ECTS: 5  
Professorat: Núria Fernández Pérez 
 Idiomes d’impartició:  50% català, 40% castellà, 10% casos i documentació en anglès. 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

En acabar l’assignatura l’estudiant entendrà el pes que la gestió emocional 
té en un equip de treball i la seva importància per la consecució d’objectius 
econòmics de l’empresa on la intel.ligència emocional i el coaching tenen 
un paper molt important.  
 

. 
 
2.- Competències 
 

2.1.-Competències Bàsiques  CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre 
coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació 
secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en 
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que 
impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp 
d'estudi. 
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu 
treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències 
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i 
la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades 
rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o 
ètica. 
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i 
solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

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 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com 
col·lectiva, així com capacitat per expressar a altres aquestes idees i 
solucions 

CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el 
canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten 
el pensament 

CG4. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i 
dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les 
persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració 
d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i 
ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura 
del diàleg i de la pau. 

2.1.-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 
CT5. Reconèixer la diversitat i multiculturalitat a través del treball en 
equips de caràcter interdisciplinari. 
CT7.Desarrollar 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 contextos 
i situacions noves. 

2.2.-Competències 
específiques 

CE.13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant 
en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien. 



  
 

3.- Metodologia de treball 
SESSIONS TEÒRIQUES: 
 
MD1.Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en la 
explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats 
en l'assignatura 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials. 
 
APRENENTATGE DIRIGIT: 
 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que part de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en 
una situació en concret 
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.  
 

4.- Avaluació global de l’ assignatura 
 

60% Examen final tipus test amb tres respostes possibles de les quals una única és vàlida 
20% Sessions teòriques avaluació continuada, assistència obligatòria i participació a classe 
20% Entrega de treballs, treball en grup i exposició oral 
En recuperació només es podrà realitzar la prova final que computarà el 60% de la qualificació 
final, ja que es conservaran les notes de les activitats. 
5.- Continguts 
 
TEMA 1.  
 
Els Criteris de l’ empresa Moderna 2.0.  
 
Eïnes actuals de gestió de persones  
 
Intel.ligència Emocional i Coeficient Intelectual. Definició i diferències 

Neuromanagement, definició i incidència a l’empresa actual 

TEMA 2.  
 
Competències Emocionals. Requisit dels perfils de l’empresa actual. 
 
Desenvolupament de les competències més requerides. 
  



  
 
 
 
 
TEMA 3 
 
Autocontrol de les emocions 

L’empatia a les relacions laborals.  

Competències de la intel.ligència emocional 

TEMA 4.  
 
Coaching 
 
TEMA 5.  
 
Empowerment 
 
Lideratge d’equips de treball 
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