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Temari:

Els blocs que es presenten a continuació no seran tractats necessàriament en aquest 
ordre ni de manera separada, sinó que els casos treballats inclouran temàtiques 
diverses de forma integrada tal i com es donen en la realitat de les organitzacions. Es 
tractaran de forma integrada els següents àmbits: 

Bloc 0.- Introducció a l’assignatura i metodologia de treball.
Bloc I.- Diferents enfocaments d’organització: Implicacions per a la gestió de les seves 
persones.

Bloc II.- Comportament Organitzatiu
? Naturalesa de l’individu, motivació i satisfacció laboral.
? Estils de direcció i lideratge.
? Polítiques de comunicació.
? Comportament Grupal i Equips Autogestionats.
? Cultura Organitzativa.
? Gestió del canvi.

Bloc III.-  Polítiques de Recursos Humans.
? Reclutament, Selecció i Inducció.
? Aprenentatge: Formació i Desenvolupament.
? Avaluació del rendiment.
? Polítiques de retribució.

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

Aplicar els coneixements adquirits en les assignatures relacionades amb l’empresa i la 
gestió de les seves persones (Psicologia dels Recursos Humans, Psicologia del Treball i 
de les Organitzacions, Organització d’Empreses, Polítiques de Recursos Humans i 
Sociologia de les Relacions Laborals) a situacions concretes que es donen en el context 
empresarial, per tal d’integrar els diversos conceptes i els diferents nivells d’anàlisi vistos 
fins aquest punt de la diplomatura. L’objectiu final és la integració de conceptes vistos a 
les diverses assignatures i una visió holística de l’organització i la gestió de les seves 
persones.

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA DOCENT (si s’escau)

En una de les dues sessions setmanals, la metodologia de les classes consistirà en 
l’anàlisi i discussió de casos i lectures que els alumnes hauran treballat prèviament de 
forma autònoma. La segona sessió, d’altra banda, consistirà en la realització d’un treball 
de curs i la presentació d’aquest en una exposició oral.



AVALUACIÓ DE L’ALUMNE
Avaluació continua 60%: corresponent a la resolució de casos de classe, treball de curs i 
presentació en grup.
Avaluació final: 40% examen

Bibliografia:

Bibliografia bàsica: 
? Dolan, S.L; Valle Cabrera, R; Jackson, S.E., Schuler, R.S. (2003) La gestión de los 
Recursos Humanos, Madrid: Mc Graw Hill
 
? Gómez-Mejía, L.R; Balkin, D. & Cardy, R.L. (2001) Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos, Madrid: Prentice-Hall.

? Gordon, J.R. (1997) Comportamiento Organizacional  (5ª ed.), México: Prentice Hall

? Leal Millán, A; et.al (1999) El Factor Humano en las Relaciones Laborales, Madrid: Ed. 
Pirámide. 

? Robbins, S.P. (2004) Comportamiento Organizacional (10ª ed.), México: Pearson 
Education.

Bibliografia complementària

En base a lectures i casos.

Observacions:

HORARI D’ASSIGNATURA (de tots els grups)
Matí                                           Tarda
Dimecres de 12 a 14h.              Dimecres de 19 a 21h.
Dijous de 11 a 13h.                   Dijous de 16 a 18h.


