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Mòdul : RELACIONS A L’EQUIP DE TREBALL 
Professora: Marian Benítez 
 

Continguts 
1.- La organització i la configuració del treball. La persona integrada a una organització. La 
cultura empresarial. La evolució de la organització del treball. El disseny de la estructura de 
l’empresa com a procés. Eficàcia i eficiència. Elements que influeixen en el procés organitzatiu. 
Representació gràfica de la cultura empresarial. Organització dels grups humans. 

2.- La comunicació a l’empresa. La comunicació. Dificultats i obstacles a la comunicació. Tipus 
de comunicació. Comunicació no verbal. La comunicació verbal i les seves tècniques. La 
comunicació escrita i les seves tècniques. Sistemes d`informació.  

3.- La motivació laboral. Concepte de motivació laboral. Principals teories de motivació. 
Tècniques de motivació. La formació laboral. La frustració. 

4.- Equips de treball. L’individu i el grup. Tipologies humanes dins l’àmbit professional. La 
direcció als grups de treball. Tipus de grups de treball. Fases de formació dels grups. Tècniques 
d’actuació amb grups 

5.- Fonament i contingut de la negociació. Els processos de la negociació. Components dels 
processos negociadors. Principals factors que influeixen en la negociació. Aspectes a tenir en 
compte a l’inici de la negociació. Etapes del procés de negociació. Característiques del bons 
negociadors. Estratègies de negociació.  

6.- Reunions: Concepte i elements bàsics. Què és una reunió. Concepte i caràcters. Elements 
que formen part de les reunions. Objectiu i temàtica. Tipus de reunions. Organització de 
reunions. Mitjans i pautes per organitzar reunions. Comportament i caràcter dels participants. 

7.- El procés de presa de decisions. Concepte de decisió. Tipus de decisions. Factors que 
influeixen a les decisions. Les fases del procés de presa de decisions. La presa de decisions en 
la organització. 

8.- Els conflictes a l’empresa. Concepte i caràcters del conflicte. Causes del conflicte a nivell 
laboral. Tipus de conflictes laborals. El procés de resolució de conflictes. Mitjans de solució 
pacifica. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Examen 
 

L´examen constarà d’una prova teòrica de 2 hores de durada. 
 
Podrà haver-hi preguntes de qualsevol dels continguts del mòdul. Aquesta prova teòrica 
podrà consistir en:  

- Tipus test de quatre possibles respostes i amb una sola resposta correcta. Cada quatre 
respostes incorrectes restaran una pregunta correcta. 

- Preguntes curtes.  
- Preguntes a desenvolupar.  
- Cas pràctic. 

 
 

 
Criteris de Qualificació 

 
La prova es puntuarà amb una nota fins a 10. Per aprovar, el resultat haurà de ser igual o 
superior a 5. 
 
Es valorarà la redacció, estructura, claredat i ortografia.  
 

 
Presentació i material necessari 

 
Prova teòrica: 

- Mascareta per entrar a l’aula.  
- NIF, DNI o passaport. 
- Bolígraf negre i/o blau. Degut al COVID-19 no es deixaran bolígrafs.  

 
 

Bibliografia 
 

- Relaciones en el Equipo de Trabajo. Mc Graw Hill 
- Relaciones en el Equipo de Trabajo. Edebé 

 

 
 
Orientació a l’alumnat 
 
El professorat respondrà els dubtes relacionats amb continguts, bibliografia, criteris 
d’avaluació i tipus d’examen, sol·licitant cita prèvia al correu 
secretaria@cepacalvia.com, el dimarts 26 d’abril de 2022 d’11h a 12.30h o dimecres 27 
d’abril de 17h a 18.45h. 
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