
 

SELECCIÓ, FORMACIÓ I PLANS DE CARRERA 
 
 

Objectius 
 

● Dotar a l’alumne dels mètodes i tècniques per tal de portar a terme el procés de                
selecció de personal. 

● Conèixer la importància de la formació, segons les necessitats i possibilitats de            
les empreses, per la millor adequació del professional a les tasques laborals,            
així com el disseny de plans de carrera com a forma de promoció interna. 

● Garantir una formació de qualitat als participants perquè desenvolupin         
eficaçment el seu rol en la direcció dels recursos humans de l’empresa i             
contribueixin a l’assoliment d’objectius de l’empresa. 

 
 
Programa  

1. La selecció de personal 
      1.1 Els perfils professionals. 
      1.2 Mètodes i tècniques de selecció de personal. 
      1.3 El procés de selecció. 

● Requeriments del lloc de treball. 
● Fonts de reclutament. 
● L’entrevista de selecció. 
● Psicotècnics i testos de selecció de personal. 
● Informe de candidats. 

1.4 La selecció per competències. 
1.5 El pla d’acollida 
 

2. El desenvolupament professional 
 2.1 La promoció interna 

●    Sistemes de promoció. 
2.2 La formació a l’empresa. 

● La importància de la formació. 
● Formació i teoria de sistemes. 
● Conceptes bàsics de formació a l’empresa. 
● Metodologies formatives. 
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3. Pla de formació 
 

3.1 Detecció de les necessitats formatives. 
3.2 Disseny del pla de formació. 
3.3 Desenvolupament i execució. 
3.4 Control i avaluació de resultats. 

 
4. Els plans de carrera. 

4.1 La trajectòria professional: fases i estacions. 
4.2 Funcions dels plans de carrera. 
4.3 Necessitats i objectius dels plans de carrera. 
4.4 Pla de successió. 
4.5 Implementació dels plans de carrera. 
4.6 Seguiment i avaluació. 
 

 
 
Metodología 
 
La participació activa en l'eix fonamental entorn del 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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