
Sant Joan Baptista de la Salle 4-6 1er 
08241- Manresa 

Telf. 93 872 05 55 – Fax 93 872 70 55 
www.iefe.es – iefe@iefe.es!

!!

!
Mòdul  que pertany a la formació de TÈCNIC EN DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS.  Curs 
que pretén donar resposta a les necessitats dels professionals de l’àrea de recursos humans i a tots aquells 
professionals que vulguin adquirir uns coneixements en matèria de direcció i gestió de personal. 

!
O B J  E C T I  U S  !

• Conèixer com s’estructura un departament de Recursos Humans. !
• Facilitar les eines i tècniques necessàries per realitzar l’anàlisi dels llocs de treball i 

conèixer els mecanismes d’informació i control per ajustar l’acompliment dels 

treballadors a les necessitats empresarials. 

!
P R O G R A M A !!

1. Planificació dels RRHH                                                

1.1.Conceptes d’organització 

1.2.Organització del Departament de RRHH 

1.3.Implantació de les polítiques de Recursos Humans 

!
2. Anàlisi dels llocs de treball                                       

2.1.Conceptes 

2.2.Utilitats i aplicacions en diverses polítiques de RRHH 

2.3.Mètodes i models d’ADPT 

!

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH
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3. Avaluació i gestió per competències 

3.1.Competències empresarials i personals 

3.2.Instruments d’identificació de competències 

3.3.Creació de model de competències 

3.4.Desenvolupament de competències 

• Formació pel desenvolupament 

•Concepte de EDD 

• La retroalimentació 

• El Coaching com eina de desenvolupament !
3.5.Models de EDD 

•Avaluació 360° / 180° / 90° 

• EDD funcional 

•Direcció per objectius 

•Avaluació per competències 

!
M E T O D O L O G Í  A !

   La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest curs, 

d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics amb la realització 

de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són analitzats de forma individual 

i grupal.  Els supòsits presentats permeten una ràpida transferència a la realitat empresarial 

de cada un dels participants.   

  Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la utilització del 

canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que complementa l’exposició del  

docent. 
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