
Andorra
Maig-Juny 2019

Lloc de realització
Cambra de Comerç, Indústria 
i Serveis d’Andorra
Av. Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella

Dates i horari
Sessions:  
7 i 22 de maig i 5, 19 i 26 de 
juny de 2019
De 9 a 14h i de 15.30 a 18.30h

Import de la matrícula
4.200€

3.780 € membres d’ESADE 
Alumni  i empreses afiliades 
a la Cambra

Aquest import inclou l’ensenyament, el 
material docent, els serveis de restauració i el 
certificat d’assistència conjunt CCIS-ESADE.

Desenvolupar i actualitzar els seus 
coneixements sobre els mètodes i els 
conceptes aplicables als recursos humans.

Sensibilitzar-se amb una visió en què les 
persones són considerades i tractades com 
un avantatge competitiu.

Millorar l’impacte de les polítiques de gestió 
del talent i d’inversió en elements que facilitin 
una cultura organitzativa rendible  
i responsable.

Desenvolupar un criteri i una visió generalista 
de l’àrea de Recursos Humans, i les polítiques 
bàsiques que cal aplicar en un entorn pime.

Compartir i debatre diverses tendències a 
partir del contacte amb altres directius 
i dirigents d’altres sectors o indústries que es 
trobin amb reptes similars.

Objectius

Gestió de  
Recursos Humans 
per a Pimes
L’àrea de Recursos Humans a les pimes sol ser una àrea jove, o bé inexistent en molts casos. Això 
fa que les pimes tinguin una gran necessitat de més formalització i estructura en tot el que fa 
referència a la gestió de les persones. A més, la gestió del talent de les persones i els intangibles 
com la confiança, la motivació i el compromís són bàsics per aconseguir uns  resultats que ens facin 
més rendibles, més eficients i més competitius.

Només aquelles pimes que sàpiguen gestionar el seu personal i els seus equips per portar-los fins al 
seu màxim potencial i que posin a disposició de l’ecosistema organitzatiu tot el seu talent es podran 
diferenciar i ser altament efectives i competitives.

Per fer-ho, és necessari desenvolupar líders que puguin encarar aquests reptes des d’una visió 
correcta de les persones, la seva gestió i el seu desenvolupament, i que alhora sàpiguen aplicar 
elements facilitadors perquè aquestes persones i equips ofereixin la seva millor versió i despleguin 
tot el seu potencial.

El Programa de Gestió de Recursos Humans per a Pimes proporciona als participants la formació 
necessària, teòrica i pràctica, perquè puguin:



Participants
Els participants al programa són 
professionals i empresaris amb 
experiència, que poden estar exercint 
càrrecs de responsabilitat en les àrees 
Gerencial, de Recursos Humans, 
d’Administració i de Finances. El curs 
s’adreça també a directius i tècnics que, 
des de qualsevol altra àrea funcional, 
estiguin interessats a conèixer les 
polítiques més adequades de gestió i de 
relació amb els seus col·laboradors.

Currículum

Per a més informació

Stella Canturri
stella@ccis.ad
Tel. +376 809294

Professorat

Un equip docent que viu la realitat 
empresarial, que sap aplicar la teoria a 
la realitat del dia a dia empresarial i a 
l’orientació a resultats.

El nostre equip docent està integrat per 
professorat del claustre acadèmic, alts 
directius i consultors experts en entorns 
pime, que intervenen constantment 
en negociacions, projectes, consells 
d’administració o activitats de coaching 
per a directius i equips de direcció.

Metodologia
El format del programa combina les 
presentacions teòriques, útils per 
elaborar un marc conceptual general 
sobre cada tema específic, amb 
exemples de processos o procediments 
a seguir en cadascuna de les polítiques 
que es presenten.

A les sessions de treball amb el 
professorat, es farà èmfasi especialment 
en l’aplicació pràctica i immediata dels 
coneixements impartits,  a més d’afavorir 
el contrast constant de l’experiència 
entre els professorat i els participants.
A banda del material que es farà servir 
a les sessions de treball, s’hi seguiran 
diferents metodologies:

— Role-playing amb casos pràctics
— Vídeos d’exemple
— Casos pràctics
— Dinàmiques de grup
— Coaching sistèmic

Els candidats poden fer les consultes que necessitin adreçant-se a: 

1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I SELECCIÓ ESTRATÈGICA DE RECURSOS HUMANS

—  Els Recursos Humans com a àrea estratègica i l’enllaç amb la cultura
organitzativa. 

— La descripció de llocs de treball, l’anàlisi de necessitats i la planificació dels 
recursos.

— El reclutament i la selecció de personal.

— Elements clau de l’encaix persona - lloc de treball - organització. 

— Entrevistes de selecció. Tipus, claus, errors i solucions.

2. POLÍTIQUES ESTRATÈGIQUES I MÀRQUETING DE RECURSOS HUMANS 

— Les polítiques estratègiques de recursos humans.

— L’acollida i la integració de nou personal com a factors clau. El portal de
l’empleat.

— Les competències bàsiques i la gestió de l’acompliment. 

— La detecció de les necessitats formatives. El pla de formació. 

— Els plans de carrera, de successió i de polivalències.

3. L’ESTRATÈGIA A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓ, EL LIDERATGE I EL TREBALL EN EQUIP

— Els aspectes més importants que influeixen en la motivació. Com generar-la.

— La importància del lideratge com a aliat de Recursos Humans.

— La diferència entre el poder i l’autoritat.

— Tipus de lideratge i característiques del líder ressonant.

—  Com generar equips d’alt rendiment.

4. LA RETRIBUCIÓ I ELS OBJECTIUS COM A RECONEIXEMENT I INCENTIUS ESTRATÈGICS

— La retribució fixa i la seva vinculació amb el contingut del lloc de treball.

— La retribució variable com a estratègia de reconeixement i incentiu.

— La fixació d’objectius SMART per als diferents col•lectius i la seva
avaluació. 

— Equitat interna i competitivitat externa.

— La retribució creativa, el disseny dels beneficis socials, la retribució flexible 
i a la carta.

5. EL MARC JURÍDIC LABORAL ANDORRÀ: VINCULACIÓ I DESVINCULACIÓ DE PERSONES
— El marc normatiu andorrà: la Llei de relacions laborals.

— La vinculació: tipologia i forma dels contractes, durada i característiques.

— La desvinculació: diversos tipus de finalització de la relació laboral i els
seus efectes.

— Translació de l’aprenentatge adquirit en el programa a l’entorn del propi 
lloc de treball.

— Disseny del propi pla d’acció de màrqueting de recursos humans per 
aplicar-lo a l’empresa.

Programa, dates, import i professorat subjectes 
a possibles canvis. ESADE Business School 
i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra es reserven el dret de cancel•lar 
aquest programa si consideren que no es 
compleixen els requisits necessaris perquè 
tingui èxit.

www.ccis.ad




