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DESCRIPCIÓ I OBJECTIU  
 
Aquest curs estudia l’entorn del treball I el seus efectes en la productivitat dels treballadors. 
D’aquesta forma, s’analitzaran els factors de canvi que influeixen en els estats anímics, i com 
modificar-los perquè ajudin a dur a terme els nostres propòsits.  
 
DESTINATARIS 
 
Estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 

Destinataris Crèdits Acadèmics 
Estudiants de grau  1 crèdit optatiu ECTS 

 
 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 
 Consolidar el concepte de gestor de persones 
 Profunditzar en els diferents estils de lideratge 
 Conèixer i saber aplicar els fonaments del lideratge situacional 
 Millorar els programes de comunicació amb l’objectiu d’obtenir un bona dinàmica dins 

l’organització 
 Desenvolupar la responsabilitat compartida i les possibilitats creatives de l’equip 
 Plantejar i realitzar el diagnòstic de les necessitats de formació 
 Diagnosticar i intervenir en els processos de canvi i desenvolupament organitzacional 
 Valorar el rendiment dels treballadors 
 Desenvolupar i aplicar les polítiques retributives més adequades 

 

 

CLIMA I MOTIVACIÓ 

CURSOS DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES  
1R SEMESTRE 2020-2021 

 
CURSOS SUSCEPTIBLES DE  

RECONEIXEMENT ACADÈMIC  
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DOCÈNCIA 
 

Codi Dia de docència Horari Ubicació 

05-12021- Del 16 al 20 de 
novembre de 2020 16:00-18:00h CAMPUS VIRTUAL UB 

 
PROGRAMA 

 La motivació: 

 Factors relacionats amb la motivació 

 Objectius reptadors 

 El fluir 

 Nivells de motivació 

 La motivació al treball 
 La comunicació a l’empresa 

 Dirigir-se a un mateix i als altres 
 Lideratge 
 Clima Laboral 

 Característiques  
 Cultura d’empresa 

 
METODOLOGIA 
 
Mitjançant la combinació del treball en equip i la col·laboració entre alumnes es desenvolupen 
activitats destinades a aportar un coneixement més ampli de l’empresa. Realització d’un 
treball final per garantir la correcta adquisició del conceptes. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Assistir al 100% de les sessions de docència presencial.  
 Participar activament en totes les activitats proposades al llarg del taller.  
 Dur a terme un treball relacionat amb el contingut del taller (a l’iniciar la sessió 

s’explicaran les característiques) 
 
PROFESSORAT 
 
Sr. Jordi Coll 
Soci-Director General de Corporación Albalate, S.L.  empresa de consultoria i serveis 
professionals. 
Va estudiar Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, és Máster en 
Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals pel CEREM i Máster en Direcció Econòmic-
Financer per l’Instituto de Directivos de la Empresa. També és Assessor Fiscal per AFIGE i va 
desenvolupar el Programa de Desarrollo Directivo en el IESE (Universidad de Navarra). 
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PREU 

GRATUÏT 

Les places d’aquests cursos són limitades. En cas de no poder assistir hauràs de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 7 dies abans de començar el curs al correu electrònic 
sae.orientacio@ub.edu. 
Si no assisteixes a l’activitat i no has comunicat la baixa (excepte en casos excepcionals i 
degudament justificats) no podràs realitzar cap altre activitat gratuïta que ofereixi el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant durant el segon semestre del curs 2020-2021. 

 
AVALUACIÓ 
 
Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en el curs, obtindran un certificat 
d’aprofitament emès pel Servei d’Atenció a l’Estudiant de la UB, amb el qual podran sol·licitar 
el reconeixement acadèmic en el centre en què cursen els seus estudis. Aquests certificats 
s’envien per correu a l’adreça postal indicada en el moment de la inscripció. 
 
REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 

Un cop publicat el llistat de qualificacions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que estimi 
oportunes. Es publicarà una data de revisió de qualificació. Passat aquest termini no 
s’admetran revisions de qualificacions. 
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