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PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
 
 
La Gestió de Recursos Humans és una àrea funcional de l’empresa que ha sofert importants 

canvis en les últimes dècades. Aquests canvis, però, no han representat la consolidació d’una nova 

situació estàtica, sinó que esdevenen contínuament tant en les tècniques utilitzades pels gestors 

de persones, com en els rols que adopten aquests gestors, com inclús en els temes als quals 

s’atribueix més importància en un moment donat. També es dóna la situació, potser paradoxal, que 

se’ns presenten al mercat com a “nous” alguns conceptes i tècniques que en realitat han existit 

durant molt de temps. 

 

L’objectiu d’aquesta assignatura és tractar, en format de “taller de temes actuals”, els temes 

presents i futurs, canviants en el fons i/o en la forma, de la funció de recursos humans. 

 

 
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA 
 

1. La gestió de recursos humans a l’estat espanyol i a Europa: principals tendències 

2. L’ajut de les tecnologies: E-HR, e-learning, B2E 

3. Gestió Internacional de Recursos Humans 

4. Gestió de la Diversitat 

5. El Mobbing 

6. Intel·ligència emocional 

7. La Gestió del Capital Intel·lectual 

8. La Gestió del Coneixement 

9. El Marketing Intern: un nom nou per a la gestió de recursos humans? 

10. El rol de la línia directiva en la gestió de persones: la “devolució”? 

11. Gestió per competències 

12. Flexibilitat Laboral 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
 
Pel caire canviant d’aquesta assignatura, la bibliografia complementària consistirà en articles 

d’actualitat referents a cadascun dels temes del programa. 

 
 
 
FORMA D’AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de l’assignatura es determinarà a partir dels resultats obtinguts en la seva avaluació 

continuada durant el quadrimestre (participació a classe, realització de treballs i exercicis, etc.) i en 

l’examen final. 
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