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TÈCNIC/A EN DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE 
PERSONES 

 
 Formació transversal a totes les empreses, sigui quin sigui el sector específic al 
qual es dediquen.  Disposar de personal amb una formació actualitzada adaptada 
a la realitat empresarial esdevé garantia d'èxit pel bon funcionament de 
l'empresa. 
  Aquest curs, 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. 
 
Objectius 
 

 

• Oferir a l’alumne una visió teòrica i pràctica de la planificació i gestió dels 

recursos humans en la seva dimensió psicològica, jurídica i empresarial. 

• Dotar al participant les eines i coneixements necessaris per l’anàlisi de situacions, 

presa de decisions i resolució de conflictes en l’empresa. 

• Garantir una formació de qualitat als participants perquè desenvolupin 

eficaçment el seu rol en la direcció de recursos humans  i contribueixin a 

l’assoliment d’objectius de l’empresa. 

 
 
Programa 
 
 

1. ACTUALITAT EMPRESARIAL  I DINÀMICA ORGANIZACIONAL............................12 H 
1.1 Conceptes d’empresa i tipus 
1.2 Formes jurídiques d’empresa 
1.3 Cultura d’empresa i clima 
1.4 La comunicació 
1.5 La motivació 
1.6 Gestió e La direcció estratègica 
1.7 Lideratge i estils de direcció 
1.8 Gestió i innovació 

 
2. LA GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA ................................................................. 15 H 

2.1 Costos i pressupostos 
2.2 Anàlisi d’estats financers 
2.3 Entorn financer de la PIME 
2.4 La Conjuntura econòmica 
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3. COMPETÈNCIES DE UN BON DIRECTIU - GESTOR.............................................. 12 
H 

3.1 Tècniques de negociació 
3.2 Gestió del conflicte 
3.3 Anàlisi de problemes i presa de decisions 
3.4 Administració del temps i conducció de reunions 
3.5 Introducció al Coaching 

 
4. ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL........................................................................... 24 H 

4.1 Conceptes fonamentals laborals 
4.2 Procediment: càlcul, nomines i cotitzacions 
4.3 Extinció de la relació laboral 

 
5. IDENTIFICACIÓ DEL POTENCIAL I POLÍTIQUES RETRIBUTIVES ..................... 18 
H 

5.1 Conceptes retributius i estructura salarial 
5.2 Identificació del potencial i valoració del lloc de treball 
5.3 Disseny d'un sistema de retribució 
5.4 Política de remuneració i motivació 
 

6. SELECCIÓ, FORMACIÓ I PLANS DE CARRERA ................................................. 18 H 
6.1 Els perfils professionals 
6.2 El procés de selecció 
6.3 Plans de formació 
6.4 Plans de carrera 
 

7. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS DE PERSONAL............................. 21 H 
7.1 Planificació dels recursos de personal 
7.2 Anàlisi dels llocs de treball  
7.3 Avaluació i gestió per competències  
 

 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma 
individual i grupal.  
El curs es configura de diversos mòduls que es poden realitzar de manera 
independent i són convalidables per l’obtenció de la titulació de Tècnic en direcció 
d'empreses familiars i pimes. 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes 
necessaris per la formació i el lliurament de material didàctic de suport que 
complementarà l’exposició del docent 


