
El departament de recursos humans té l'origen en determinades tasques administratives que duen a terme les 

empreses com els tràmits de selecció dels treballadors o la realització de contractes, nòmines i assegurances socials. 

A mesura que una empresa creix, sorgeix la necessitat de crear un departament que no tan sols s'ocupi de qüestions 

administratives sinó també d'aspectes relacionats amb la psicologia, la sociologia i les tècniques d'organització dels 

recursos humans. 

Cada cop més, una de les principals sortides laborals dels sociòlegs és la gestió dels recursos humans a l'empresa 

privada, un àmbit abans limitat en persones provinents de ciències econòmiques i empresarials, la psicologia o les 

relacions laborals. I és que en aquest àmbit la demanda de graduats i llicenciats en sociologia ha crescut 

exponencialmentn durant els darrers anys. 

L'objectiu del curs, doncs, és introduir-nos en les funcions del nostre sector dins l'àrea de  Recursos Humans, partint 

d'una aproximació a les fases de reclutament, selecció i dinàmiques de grup, sistemes de formació, entre d'altres.  

Objectius i funcions · Anàlisi i descripció dels llocs de treball · Assessment Center · Outplacement · Gestió de 

competències · Organització i planificació de personal · Reclutament i selecció · Dinàmiques de grup · Plans de 

formació · Clima i satisfacció  personal · Comunicació Interna · Lideratge i motivació empresarial · Gestió estratègica · 

Gestió del talent · Retribució per competències 

PROGRAMA 

DOCENTS 

Susanna Delhomme. Consultora en Recursos Humans i membre d’Evoluciona_t 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · 

Barcelona 

Tel. 932 414 122  

formacio@colpis.cat 

Inscripcions a través de la web www.colpis.cat  

Data límit de matriculació: fins el 17 de febrer 

 

Preus matrícula:  

125€ (col·legiats i estudiants) · 180€ (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

CURS 

RECURSOS HUMANS I  

GESTIÓ DEL TALENT 

 

-12 hores- 

 

Del 24 de febrer al 16 de març de 2015 

Dimecres de 17h a 20h 


