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Guia docent
310513 - 310513 - Habilitats Directives

Última modificació: 15/05/2023
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2023 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Estrella Nieto

Altres: Estrella Nieto

CAPACITATS PRÈVIES

Aquesta assignatura té com a objectiu dotar l'alumne d'eines que afavoreixin el desenvolupament del seu potencial directiu i la seva
capacitat de lideratge. Això inclou incidir en habilitats directives de motivació i comunicació, de gestió de conflictes i d'organització i
gestió de grups de treball. Aprenentatge i apreciació de la feina en equip, comprensió. ? Introducció a l'lideratge? Comunicació
interpersonal? Motivació i negociació? Gestió d'equips

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE02MUGE. Aplicar els sistemes d'informació a l'empresa.
CE05MUGE. Implantar els models de gestió dels recursos en empreses del sector de la construcció.
CE16MUGE. Integrar les competències adquirides a l'àmbit de la gestió de l'edificació, per a la realització del treball final de màster
CE03MUGE. Gestionar la planificació i programació estratègica i d'infraestructura i aplicar-los a la direcció, planificació i el control
d'operacions.
CE12MUGE. Aplicar models de gestió adequats al procés d'edificació.
CE07MUGE. Identificar els models de direcció estretègica utilitzats en empreses del sector de la construcció.
CE01MUGE. Aplicar les tècniques d'anàlisi de planificació de recursos a les empreses d'edificació.
CE04MUGE. Aplicar les tècniques d'auditoria als processos de construcció, en els àmbits de qualitat, seguretat i medi ambient.

Genèriques:
CG1MUGE. Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes complexes en qualsevol àmbit de la gestió de l'edificació.
CG4MUGE. Analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, la informació per a proposar solucions o alternatives a les situacions
derivades dels processos de gestió de l'edificació.
CG3MUGE. Desenvolupar un projecte d'investigació al camp de la gestió de l'edificació.

Transversals:
01 EIN. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva
activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la
qualitat i el benefici.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
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Bàsiques:
CB6. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB8. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis.
CB10. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigida o autònoma .
CB7. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGIES DOCENTS

MD1 Classe expositiva participativa: s'organitza sobre l'exposició docent i la participació estudiantil al voltant de preguntes i temes de
reflexió moltes vegades suggerits pel docent.
MD2 Classe magistral: exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals o bé per persones externes
mitjançant conferències convidades.
MD4 Tutories i consultes: supervisió del treball de l'estudiant.
MD5 Proves: consisteix en la realització d'activitats d'avaluació individual, oral o escrita, de caràcter presencial.
MD6 Metodologies integrades: consisteix en activitats amb certa complexitat que treballen un conjunt de competències. Entre aquest
tipus d'activitats podem trobar, entre altres, l'aprenentatge basat en problemes o el portafolis docent.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura pertany a la branca de coneixement dOrganització dEmpreses.
-Relació d'interdisciplinarietat amb altres assignatures del currículum.
Aquesta  assignatura,  es  relaciona  íntegrament  amb totes  les  assignatures  del  currículum del  Màster,  podent  centrar-se  molt
concretament en alguna/es d'elles
-Aportacions al pla destudis i interès professional de lassignatura.
1.  Els  alumnes comprenen el  concepte habilitats  directives,  distingiran els  diferents tipus de cultura d'empresa i  sabran com
desenvolupar-se en cadascun d'aquests contextos.
2.  Els  alumnes  seran  capaços  de  valorar  la  importància  dels  canvis  a  les  organitzacions  i  sabran  desenvolupar  estratègies
d'implementació d'aquests canvis.
3. Els alumnes entendran què és el coaching, com es desenvolupa i com es pot integrar en la cultura de l'empresa.

COMPETÈNCIES

CG1.-Creativitat.
És capaç de trobar solucions i oportunitats no òbvies.
Genera plantejaments i solucions innovadores als problemes que se li presenten.
CG2.-Visió de negoci.
Reconeix i aprofita les oportunitats, perills i forces externes que repercuteixen en la competitivitat del negoci.
CG3.-Gestió de recursos.
Utilitza els recursos de la manera més idònia, ràpida, econòmica i eficaç per obtenir els resultats desitjats.
CG4.-Empatia.
Escolta, té en compte les preocupacions dels altres i respecta els seus sentiments.
CG5.-Proactivitat.
Mostra un comportament emprenedor, iniciant i empenyent els canvis necessaris amb tenacitat.
Pren decisions amb criteri propi, no com a resultat d'una simple reacció al seu entorn
CG6.-Desenvolupament personal:
Avalua amb freqüència i profunditat el propi comportament i la realitat que li circumda.
Coneix els seus punts forts i els seus punts febles, tant a
L'àmbit professional com a personal.
Canvia els seus comportaments per tal d'enfortir els punts forts i superar els seus
punts febles
CE4 Comunicació.
CE5 Delegació.
CE6 Coaching.
CE8 Resolució de problemes i conflictes.
CE9 Flexibilitat i adaptabilitat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores grup petit 5,0 4.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

HABILITATS DIRECTIVES

Descripció:
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Tema 1. Competències directives
Funcions del director
Estils directius
Direcció / Lideratge
Lideratge eficaç
Lideratge d'equip
Claus per a un lideratge eficaç
Conductes del líder

Tema 2. Motivació i compromís dels col·laboradors
Satisfacció
Motivació
Compromís

Tema 3. Direcció per objectius i fixació de metes
Fixació d'objectius
El procés de fixació d'objectius
Direcció per objectius

Tema 4. Lideratge eficaç
Lideratge d'equip
Claus per a un lideratge eficaç
Conductes del líder

Tema 5. Gestió de la confiança i la delegació
Com aconseguir la confiança
Com confiar
Avantatges de la delegació
Què delegar
Procés de delegació

Tema 6. Generar clima laboral
Clima laboral
Dimensions del clima laboral
Gestió del clima laboral
L'empresa i la seva responsabilitat social
Incorporació de la responsabilitat social en el procés de decisió directiu
El canvi estratègic a les organitzacions
Barreres i facilitadors del canvi
La gestió dels processos de canvi

Tema 7. Comunicació formal e informal
Comunicació interna
Comunicació formal i informal
Competències per a la comunicació
Direcció de la comunicació
Direcció de reunions
Preparació de reunions
Desenvolupament d'un reunió
Presa de decisions en grup

Tema 8. Intel·ligència emocional
Què són i com funcionen les emocions
Concepte d'Intel·ligència emocional
Dimensions de la IE
Estratègies d'optimització de la IE

Tema 9. Pensament innovador i creativitat
Actitud proactiva
Solució creativa de problemes
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Flexibilitat intel·lectual
Flexibilitat relacional

Tema 10. Gestió per valors. Gestió per competències
Els valors com a eines directives
Concepte de competències
Gestió per competències i gestió del coneixement
El directiu i la seva responsabilitat davant i amb els treballadors
Conciliació de la vida professional personal i familiar

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

EV1 Prova escrita de control de coneixements: consisteix en una activitat presencial que té com a objectiu determinar el grau de
adquisició de coneixements, mitjançant la realització de preguntes relacionades amb la temàtica de la matèria.
EV2 Treballs individuals, presentats per escrit o oralment: inclou tant la valoració dels continguts relacionats amb la matèria, com la
correcció i claredat de la presentació oral o escrita.
EV3 Treballs en grup, presentats per escrit o oralment: inclou tant l'avaluació dels continguts relacionats amb la matèria, com la
correcció i claredat de la presentació oral o escrita. També es treballen les competències relacionades amb el treball en grup.
EV4 Presentació i defensa del TFM: avaluació de l'elaboració i presentació oral de la memòria que verifica l'adquisició de competències
genèriques i específiques establertes en el màster. Es constituirà un tribunal d'acord a la normativa de treball de fin de màster vigent
en el moment de la presentació del treball.


