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Objectius

El mòdul pretén oferir un coneixement a l'estudiant basat en l'aprenentatge pràctic i vivencial -mitjançant
l'experiència- de les principals eines de gestió dels RRHH, emfatitzant en les competències relacionals.

En finalitzar el mòdul els estudiants seran capaços de posar en pràctica tècniques de negociació,
manteniment i presentació, reconeixent les seves competències i debilitats en cadascun dels àmbits
comunicacionals.

• Conèixer el propi estil, fortaleses i debilitats personals en l'enfrontament de diferents situacions
comunicacionals

• Identificar les exigències i característiques dels diferents escenaris comunicacionals associats a la gestió de
recursos humans.

• Dissenyar i realitzar diferents tipus de presentacions.

• Posar en pràctica les estratègies de negociació adquirides en el desenvolupament del mòdul corresponent.
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• Posar en pràctica les estratègies de negociació adquirides en el desenvolupament del mòdul corresponent.

• Identificar elements clau en la resolució de crisi en les organitzacions

Competències

Assessorar i orientar tècnicament en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
Comunicar propostes, informes i resultats de forma efectiva a diferents tipus d'interlocutor.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reflexionar de forma crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar aspectes comunicatius verbals i gestuals als diferents interlocutors.
Buscar i recollir feedback rellevant per a la millora del seu mateix acompliment.
Comunicar-se amb eficàcia amb interlocutors amb diferents formes d'expressió.
Identificar els punts forts i febles en el maneig d'eines i tècniques bàsiques en RRHH.
Identificar oportunitats per adquirir o millorar habilitats crítiques en la gestió de RRHH.

Continguts

1- Comunicació en públic

5.1. Autocontrol. Definició, funcions i metodologia d'aprenentatge. 
5.2. La comunicació. Definició, funcions i metodologia d'aprenentatge. 
5.3. Tècniques d'afrontament

2-L'entrevista

2.1. Comunicación: paper des de recursos humans
2.2. Estil de comunicació
2.3. Exercitant diferents tipus d'entrevista
2.4. Autoavaluació

3-Presa de decisions participativa: les Reunions

3.1. Preparació de la reunió
3.2. Com dirigir la reunió
3.3. Seguiment de la reunió

4-Negociació i Resolució de conflictes

1.1. Procés vivencial d'una negociació 
1.2. Anàlisi i identificació: conceptes claus, autoavaluació 

5 Crisi i Mediació (Actuacions en incidents crítics)

4.1. Introducció
4.2. Els primers auxilis psicològics a les organitzacions
4.3. Com comunicar en context d'emocionalitat elevada
4.4. Com prevenir reaccions adverses en situacions de crisi

Metodologia
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La metodologia docent que s'emprarà per a aquest mòdul serà variada, combinant l'exposició i presentació de
continguts amb la pròpia praxi a l'aula.

Activitats formatives:

-Classes magistrals on es desenvoluparan els conceptes més rellevants del mòdul.

-Exercitació de les principals eines de gestió de persones en els RRHH, en què s'analitzarà i reflexionarà
sobre les habilitats requerides i el desenvolupament de les mateixes.

-Rol playing, debats, simulacions i casos per contextualitzar els continguts a l'aula, a manera de laboratori i
que els estudiants s'exercitin en l'ús d'eines.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debats a l'aula 4 0,16 2

Pràctiques grupals 24 0,96 1, 2, 3

Sessions de classe magistral 8 0,32 5

Sessions de docència col·laborativa 8 0,32 3

Tipus: Supervisades

Supervisió virtual del projecte i les activitats 20 0,8 2, 4

Tutories grupals 15 0,6 2

Tipus: Autònomes

Desenvolupament de l'activitat 41 1,64 1

Recerca d'informació 30 1,2 5

Avaluació

L'avaluació de les evidències estarà vinculat amb el procés d'aprenentatge de l'estudiant durant tot el mòdul.

Podran optar a recuperació: l'alumnat que no hagi assolit els criteris establerts per superar el mòdul i aquells
que hagin estat avaluats en un conjunt d'activitats amb un pes mínim de 2/3 parts de la qualificació total del
mòdul.

La nota mínima per poder optar a recuperació és de 3.5
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Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia https://www.uab.cat/doc/DOC_PautesAvaluacio_FP_21-22

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Evidència 1: Comunicació en públic 25% 0 0 1, 2, 3

Evidència 2: Habilitats entrevista 25% 0 0 1, 2, 3, 4

Evidència 3: Negociació i resolució conflictes 25% 0 0 2, 4, 5

Evidència 4: Crisis i mediació 25% 0 0 4, 5
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