
                      PLA DOCENT 
Màster Oficial en Direcció d’Empreses Turístiques 

 

 

 
1 

Codi- Assignatura 590021 – Gestió d’equips d’alt rendiment 

Matèria Sostenibilitat turística 

Tipus assignatura  
Optativa d’especialitat en 

direcció d’esdeveniments 
Crèdits 3 cr. ECTS 

Hores presencials 21 hores 
Hores de treball 

autònom 
54 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aprendre a dirigir o a treballar en equip exigeix una pràctica guiada, ja que els membres 

que componen l’equip acostumen a ser directors funcionals o divisionals que aporten visions 

parcials, comportaments diferents i, a vegades, interessos enfrontats. Per això, el líder ha de 

conèixer les normes bàsiques de funcionament i saber transmetre amb eficàcia. Atès que el 

treball en les organitzacions s’estructura cada cop més al voltant , l’èxit en la funció directiva 

requereix entendre que és un equip d’alt rendiment, com s’ha de formar i com dirigir-lo i 

liderar-lo per a aconseguir objectius, la motivació i la unitat necessàries que condueixin cap 

a l’excel·lència. 

Aquesta assignatura t’ajudarà a conèixer les eines i a practica les habilitats necessàries per a 

aconseguir la cohesió d’un equip de veritat i aconseguir que funcioni bé al llarg del temps. 

Sense que perdi la força o creativitat així com es donaran les pautes per a gestionar 

audiències: com captar l’atenció, gestionar el ritme de l’esdeveniment, jugar amb els estats 

anímics i la receptivitat tenint en compte el cervell humà, les neurociències, la gestió 

d’emocions. 

Al finalitzar el curs seràs capaç d’identificar amb claredat quines responsabilitats, funcions i 

tasques directives han de realitzar-se per a aconseguir l’èxit i aportar valor a la companyia. 

Sabràs aplicar estils diferents de lideratge adequats a cada situació de l’empresa, de l’equip 

i de la persona. 

A més, t’ajudarà a generar consciència i assimilar principis bàsics de la gestió d’equips, 

aspectes i eines clau en la gestió de les persones i del domini humà. 

Se’t donaran les claus per a gestionar i optimitzar el talent, el rendiment, les emocions i a la 

qualitat de vida, tant professional com personal, tant de l’individu com dels equips. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

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. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG2 – Exercir el lideratge. 
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CG4 – Treballar en equip. 

CG5 – Emprendre projectes innovadors i creatius. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE4 – Optimitzar la gestió dels recursos econòmics i financers dels projectes turístics 

empresos. Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, 

sistemes i normes de qualitat i medi ambient disponibles. 

CE6 – Planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees 

d’un esdeveniment. 

CE9 – Aplicar el marc polític, legal i institucional que regula les empreses i les activitats i 

projectes turístics. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Gestió del canvi. 

2. Lideratge i ètica. 

3. Intel·ligència emocional. 

4. Habilitats comunicatives. 

5. Outdoor trainning 

6. Negociació persuasiva. 

7. Lideratge i coaching. 

8. Gestió d’equips en esdeveniments musicals.  

METODOLOGIA 

La metodologia es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric i pràctic, en 

els quals es tractaran els diferents continguts prèviament definits. Es realitzaran estudis de 

casos que contribueixin a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema. La 

participació activa dels alumnes serà fonamental per al seguiment de l’assignatura. 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per par de 

l’alumne en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. 

En aquest sentit, l’estudiant podrà optar per ser avaluat de forma continua durant el curs o 

mitjançant una avaluació única al final del període establert. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració de procés d’ensenyament-aprenentatge a 

partir del seguiment continuat durant el curs del treball fet per l’alumne i dels aprenentatges 

que incorpora. Per a poder optar a ser avaluat en aquesta modalitat, farà falta assistir a un 

mínim del 80% de les classes presencials. 

Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert per 

a aquells estudiants que, per raons justificades, no hagin pogut assistir regularment a les 
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classes presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les proves que aquesta 

assignatura té assignades per a aquesta modalitat. 

 

Sistemes d’avaluació Continuada Única 

Individual: 

- Prova final escrita  

60 % 

 

60 % 

En grup: 

- Eines de comunicació 

interpersonal 

40 % 40 %1 

 

Reavaluació de l’assignatura 

En el cas que l’estudiant no assoleixi els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, té l¡opció 

de seguir un procés de reavaluació que ofereix la possibilitat de demostrar novament la seva 

capacitació per a adquirir les competències associades a aquesta assignatura. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

La dirección por valores de Salvador García. Ed ESADE. 

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ed Kairos. 

Coaching de John Whitmore. Ed. Paidós. 

Neuromarketing de Patrick Renvoise & Chrithope Morin. Ed. Thomas Nelson. 

Customer Experience Management de Bernd H. Schmitt. Ed. Wiley. 

Tu cerebro lo es todo de Mónica Deza y otros. Ed. Plataforma Actual. 

Reinventarse de Mario Alonso Puig. Ed. Plataforma Actual. 

Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ed. Paidós. 

Desde la adversidad de Santiago Álvarez de Món. Ed. FT Prentice Hall. 

La isla de los cinco faros, de Ferran Ramón Cortés. Ed RBA. 

Madera de Líder, de Mario Alonso Puig. Ed. Empresa Activa. 

Protagonista o espectador, de Cosimo Chiesa. Ed. Lid. 

Metas: estrategias prácticas para determinar y conquistar sus objetivos, de Bryan Tracy. Ed. 

Empresa Activa 

 

                                                           
1 En el cas de l’avaluació única, aquesta prova es farà individualment. 


