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PRESENTACIÓ
Actualment concorren diferents situacions i tendències que estan generant un canvi de paradigma en la gestió
de persones en les organitzacions.
La competitivitat i sostenibilitat de les organitzacions depenen ja, en gran manera, de la seva capacitat per a
atreure, implicar, desenvolupar i fidelitzar al seu capital humà. Al mateix temps, s'està consolidant una evolució
de les expectatives de les persones i de la societat feia el treball.
En línia amb aquests riscos i oportunitats, la nostra visió és que les organitzacions necessiten desplegar
enfocaments sistèmics, rigorosos i sistemàtics que els permetin construir entorns laborals òptims, productius i
basats en el compromís.
En coherència amb aquesta visió, pretenem impulsar un perfil professional capaç de liderar intervencions en
aquest àmbit. Un professional que disposi d'una visió de 360è sobre els factors que configuren l'experiència de
les persones en les organitzacions: la gestió estratègica de persones, la construcció d'organitzacions
saludables, el disseny de sistemes de gestió per competències, la integració de línies de responsabilitat social
orientats a les persones, la gestió del clima laboral, el disseny de sistemes de reconeixement i el 'salari
emocional', entre altres.
Per a fer-ho possible, hem dissenyat una proposta formativa innovadora, centrada en l'alumne i orientada a la
transferència, que aconsegueix conjuminar el coneixement disponible en aquest àmbit amb les experiències
pràctiques que hem realitzat en algunes de les principals empreses del territori.
En definitiva, ...
Si comparteixes la nostra visió sobre la gestió de persones en les organitzacions...
Si t'agradaria liderar processos de canvi en les organitzacions i la societat...
Si vols formar-te d'una forma innovadora, col·laborativa i immersiva, combinant l'aprenentatge en la universitat
amb el desenvolupament de projectes en entorns reals...

PROGRAMA
Perspectiva i enfocaments en la gestió de persones en el marc de les organitzacions.
Una visió global i integrada

Introducció i presentació del Màster. Experiència: Innovació des de i per a les persones
Persones, organització i context
Taller: Gestió de la incertesa. Entorns VUCA
Comprendre les organitzacions.
Context global de gestió de les organitzacions
Emprenedoria i nous models de negoci. Repercussió en la gestió de les persones
Taller: Això que anomenem cultura
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

Gestió estratégica de persones a les organitzacions
Gestió estratègica de persones
Taller: Tot comença en el Lideratge
Col·laboració i participació
Comunicació
Taller: Possibilitats de la tecnologia per la motivació i engagement de les persones
Taller: Aplicacions de la neurociència a la gestió de persones i organitzacions
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

Qualitat organitzativa en la gestió de persones
Administració de persones
Gestió per competències
Taller: Tendències del mercat de treball, Competències i perfils
Taller: Innovació en formació i desenvolupament de persones
Dimensionament, reconeixement i equitat
Taller: L'organització que aprèn
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

Ambient i entorn laboral
Taller: Sistemes de gestió en seguretat i salut laboral
Entorns i espais de treball orientats a persones
Context relacional. Equips de treball i competències
Taller: Competències relacionals de persones i equips. Equips d'alt rendiment. Gestió de la diversitat.
Competències relacionals

Taller: Negociació i gestió de conflictes
Salari emocional i polítiques orientades a persones
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

Integració, lideratge i gestió del canvi per al desenvolupament de les persones, les
organitzacions i la societat
Lideratge i gestió del canvi a les organitzacions
Experiència: una empresa del territori
Organitzacions i societat
Experiència; Gestió de persones i economia social
El cicle de vida del treballador a l'empresa. De la incorporació a la desvinculació
Taller: El CMI en gestió de persones
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

El professional davant dels reptes de la professió. Escenaris
La funció de recursos humans en moments crítics
Recursos humans a la PYME. Externalització
Recursos humans i transformació digital
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

Tendències, experiències i inspiracions
Agitar a l'organització
Experiència Outdoor
Visites a centres de treball
Dies i hores en què s'imparteix
Dimarts i dimecres de 16 a 21h

DUAL i projectes (Mòdul transversal)
Experiència Dual. Integració - Projectes. Integració i transferència
Activitats d'integració i tutoria
Dies i hores en què s'imparteix

A determinar d'abril a setembre

Treball Final de Màster
Desplegament específic Treball Final de Màster
Tutories
Dies i hores en què s'imparteix
Segons acord amb els tutors assignats a cada alumne

Atenció i desenvolupament professional
Orientació i atenció als alumnes
Desenvolupament professional. Elaboració i seguiment del pla d'acció individual. Definició i evolució de
competències
Dies i hores en què s'imparteix
Transversal
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