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ANNEX B. EXERCICIS, PROBLEMES I CASOS PRÀCTICS. 

 

MÒDUL 1: 

Tema 1. L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE LES PERSONES 

Exercici 1. El treball al llarg de l’historia. 

Exercici 2. Funcions socials de les empreses. 

Exercici 3. Comparació del tipus de cultura entre dues empreses. 

Exercici 4. Avantatges de que una empresa tingui una cultura determinada. 

Exercici 5. Sistemes de producció de diferents empreses. 

Exercici 6. La noticia sobre l’empresa automobilística Toyota (el País 27/01/2010). 

 

Tema: 2. L’ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

Exercici 1. Pla de creació d’una empresa. 

Exercici 2. Decisions politiques que obliguen a modificar l’estructura d’una empresa. 

Exercici 3. Recull i comentaris d’articles de premsa que mostren alguna 

circumstancia  que afecte a les empreses. 

Exercici 4. Variables contextuals d’una empresa. 

Exercici 5. Relacions formals i informals a l’empresa. 

Exercici 6. Organigrama de les empreses. Relacions formals i informals. 

Exercici 7. Recull i comentaries d’articles de premsa sobre canvis tecnològics, 

legislatius, polítics i d’innovació que afecten a l’activitat de les empreses.  

Exercici 8. Sistemes d’organització que motiven els treballadors. 

Exercici 9. Canvis laborals directes i indirectes. 

Exercici 10. Elements contextuals a les empreses. Assegurança de risc ambiental (El 

País 15/07/2005). 

Exercici 11. Organització i cultura de les empreses. Les claus de la gestió de 

l’aventurer (Revista Emprendedores). 
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Tema 3. DIRECCIÓ I LIDERATGE 

Exercici 1. Falta de respecte dels caps. (El País Negocios, 16/11/2003) 

Exercici 2. Funcions de planificar, organitzar, manar, executar i coordinar.  

Exercici 3. La por dels caps ( Revista Emprendedores) 

Exercici 4. Eficàcia dels diferents estils de direcció. 

Exercici 5. Estils de direcció i conseqüències pels treballadors 

Exercici 6. Habilitats de lideratge en les ofertes de treball. 

Exercici 7. L’experiència com alternativa a una completa formació 

Exercici 8. Direcció de les persones i el comportament. Qüestionari sobre la teoria X  

i la teoria Y de Douglas Mc Gregor 

Exercici 9. Teoria de la malla gerencial de Blake i Mouston. 

Exercici 10. Estils de maduresa i lideratge. 

Exercici 11. Qüestionari d’efectivitat i adaptabilitat. 

Exercici 12. Qüestionari sobre el model tridimensional d’efectivitat del líder. 

 

Tema 4. EL PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS 

Exercici 1. Justificacions per triar una determinada opció. 

Exercici 2. Problemes estructurals i conjunturals. 

Exercici 3.  Tipus de problemes a les empreses. 

Exercici 4. Situacions econòmiques o polítiques en que es prenen decisions a diari. 

Exercici 5. Tipus de decisions. 

Exercici 6. Decisions programables o no programables.  

Exercici 7. Decisions segons el grau de consens.   

Exercici 8. Factors que influeixen en la presa de decisions. 

Exercici 9. Factors interns a l’individu en la presa de decisions.  

Exercici 10. Acord abans de prendre decisions. 

Exercici 11. Fases del procés de presa de decisions. 

Exercici 12. Criteri ètic en la presa de decisions. 

Exercici 13. Decisió de millora sobre el mètode emprat per a l’aprenentatge. 

Exercici 14. Anàlisi i comentari del concepte d’enginyeria (variant de la definició de 

Cross). 
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MÒDUL 2: 

Tema 5. COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 

Exercici 1. Dificultats i barreres de comunicació. 

Exercici 2. Situacions d’obstacles de comunicació semàntics, físics i psicològics. 

Exercici 3. Comunicació ascendent, descendent, horitzontal, formal i informal. 

Exercici 4. Entrevistes personals sobre tipus de comunicació a les empreses. 

Exercici 5. Tècniques del disc ratllat, asserció negativa, generació de confusió i 

pregunta negativa. 

Exercici 6. Videoconferència. 

Exercici 7. Documents de comunicació escrita a les empreses. 

Exercici 8. Xarxes de comunicació formal a les empreses. 

Exercici 9. Model de currículum  a les empreses de treball temporal (ETT). 

Exercici 10. Intranet a les empreses. 

Exercici 11. Preparació d’una entrevista de treball 

Exercici 12. Evolució de la comunicació i la informació en l’àmbit laboral i a la teva 

Universitat. 

Exercici 13. Comunicació verbal i no verbal. 

Exercici 14. Carta de renúncia a una feina. 

Exercici 15. Debat a l’aula. Paper d’un moderador i discussió de diferents postures de 

la resta del grup que intentaran defensar. 
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Tema 6. LA MOTIVACIÓ LABORAL 

Exercici 1. Expectatives socials dels treballadors ahir i avui. 

Exercici 2. Estudiar i treballar a l’hora. 

Exercici 3. La satisfacció segons la teoria de Herberg. 

Exercici 4. Motivació segons la teoria de McClelland. 

Exercici 5. Treball i motivació per la feina. 

Exercici 6. Efecte Pigmalió. 

Exercici 7. Relacions entre situacions personals i professionals. 

Exercici 8. Participació del treballador en decisions de l’empresa com estímul de la 

motivació. 

Exercici 9. Qualitats que poden decidir la contractació d’un treballador seguint la  

teoria de finalitat d’E.A.Locke  

Exercici 10. Qüestions sobre les teories de procés. 

Exercici 11. Valoració persona-lloc de treball. 

Exercici 12. Qüestionari per avaluar la satisfacció a la feina. 

Exercici 13. Contracte psicològic. 

Exercici 14. Diagnòstic de la motivació laboral. 

Exercici 15. Teoria de la motivació de Herzberg. 

Exercici 16. Qüestionari sobre l’estat motivacional segons la teoria de Maslow 

Exercici 17. Motivació dels treballadors en algunes empreses. 

 

Tema: 7. CLIMA LABORAL 

Exercici 1. Clima laboral positiu en l’organització. 

Exercici 2. Factors que generen un clima laboral negatiu i desmotiven els 

treballadors. 

Exercici 3. Estructura de l’empresa i relacions laborals. 

Exercici 4. Efectes sobre els treballadors de diferents causes de frustració. 

Exercici 5. Síndrome de “burnout”. 

Exercici 6. Informe sobre una empresa proveïdora. 
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Tema 8.  FOMENT DE LA CREATIVITAT DINS EL MARC EMPRESARIAL  

Exercici 1. Presa de decisions utilitzant la creativitat. 

Exercici 2. Articles de premsa sobre la creativitat a les empreses 

Exercici 3. Lideratge i creativitat.  

Exercici 4. Plantejament d’una forma creativa d’avaluació (formativa i sumativa) per 

aquest tema, la qual inclogui avaluació entre iguals. 

 

Tema 9. INTERCULTURITAT EN L’ÀMBIT LABORAL 

Exercici 1 a 6. Conflictes laborals interculturals.  

Exercici 7. Protecció de la cultura a Aràbia Saudita.  

Exercici 8 i 9. Immigració i empresa. Temes a debatre. 

 El sector agrícola. L’experiència de la província d’Almeria.  

 El sector de distribució. L’experiència de CAPRABO. 

Exercici 10. Escoles de negoci. Un acostament a la immigració qualificada en la 

realitat empresarial. 

Exercici 11. Possibles treballs a realitzar. 

 Opció 1: Treball d’assaig sobre interculturalitat en base a relacions 

personals (extensió orientativa 12.000 paraules). 

 Opció 2: Treball en grup en el que hagi membres de més d’una cultura. 

Anàlisi personal de la relació entre els membres. 
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MÒDUL 3: 

Tema 10. ENTENDRE ELS CONFLICTES 

Exercici 1. Elements d’un conflicte. 

Exercici 2. Tipus de conflictes. 

Exercici 3. Causes dels conflictes. 

Exercici 4. Conflicte evident i latent. 

Exercici 5. Conflictes col·lectius. 

Exercici 6. Conflictes positius - funcionals i negatius. 

Exercici 7. Variables que afecten a la solució de conflictes. Estudi i discussió del cas.  

Exercici 8. Diversos tipus de conflictes i tàctiques per solucionar-los. 

Exercici 9. Trasllat fora de Tarragona. Estudi i discussió del cas 

Exercici 10. Greu error en el tractament d’un varicocele. Estudi i discussió del cas 

 

Tema 11. EL CONFLICTE COM UNA OPORTUNITAT DE MILLORA DEL 

RENDIMENT EN ELS GRUPS DE TREBALL 

Exercici 1. Dificultats per la implantació de l’avaluació del desenvolupament de 

l’activitat professional. 

Exercici 2. Disputa en la fotocopiadora. Estudi i discussió del cas. 

Exercici 3. Problemes antre els empleats d’un banc. Estudi i discussió del cas. 

 

Tema 12. RELACIONS HUMANES I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ 

Exercici 1. Importància i eficàcia de la negociació. 

Exercici 2. Tipus de negociació. 

Exercici 3. Necessitat d’ajuda durant el procés negociador. 

Exercici 4. Mitjans de solució de conflictes. 

Exercici 5. Mitjans de solució pacífica de conflictes. 

Exercici 6. Elements d’un procés negociador. 

Exercici 7. Fases del procés negociador. 

Exercici 8. Acord escrit d’un procés de negociació. 

Exercici 9. Elements que influeixen en el resultat d’un procés negociador. 

Exercici 10. Importància d’escoltar de forma activa durant la negociació. 
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Tema 13. LA PLANIFICACIÓ I LES FASES DE LA NEGOCIACIÓ 

Exercici 1. Que ha fallat en la negociació? 

Exercici 2. Fases del procés negociador. 

Exercici 3. Tipus de negociadors. 

Exercici 4. Diferents formes de plantejar les demandes. 

Exercici 5. L´escanyapobres. Text de Narcís Oller. Identificació dels trets que poden 

ajudar i perjudicar en el procés negociador. 

Exercici 6. Anàlisis de les habilitats negociadores. Test de Manuel Dasi i Rafael 

Martinez-Vilanova. 

Exercici 7. Convenis col·lectius.  

 

Tema  14. MEDIACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Exercici 1. Mediació en un conflicte laboral. 

Exercici 2. El cas dels dinosaures articulats. Anàlisis i discussió del cas.  

Exercici 3. El cas dels guants de les empleades de la neteja. 
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TEMA 1. EXERCICIS SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE LES 

PERSONES 

Exercici 1 

Reviseu texts relatius a la consideració del treball al llarg de la història. Els elements guia per 
cercar la informació són els següents: 

- El treball com a dret bàsic. Sempre ha estat així? 

- Esclavitud, Edat Mitjana, Edat Moderna. Avenços tecnològics dels segles XVIII i XIX. 
Desenvolupament industrial i social. 

- Empresaris i obrers. El moviment obrer. La lluita social. Dret Laboral. 

Comenteu a classe diferents fases de la consideració del treball al llarg de la història de la 
humanitat fins al desenvolupament del Dret Laboral. Destaqueu fets rellevants de cada etapa. 

Exercici 2 

Comenteu a classe quants alumenes han estat treballant o treballen en empreses i a què es 
dediquen aquestes empreses. També es pot comentar les empreses en que treballen les seves 
famílies per comprovar que l’objecte de les empreses és molt variat i que totes serveixen a la 
societat. 

Exercici 3 

En els texts adjunts poden apreciar–se caràcters diferents de la cultura de dues empreses. 
Identifiqueu quins són els trets que caracteritzen cada una d’aquestes empreses? 

o L’empresa A és una entitat bancària que als últims anys ha crescut considerablement a tot el 
territori nacional. Donat el creixement, l’empresa està fent uns cursos per tal que els seus 
treballadors absorbeixin els trets que l’empresa considera bàsics en la seva gestió i en el tracte 
amb els clients. Entre la seva operativa destaquen els següents aspectes:  

 Tota la documentació ha d’ordenar–se i arxivar–se cada dia. 

 Els treballadors han d’assegurar–se que els clients signen tots els documents necessaris 
per fer les gestions que sol·licitin a l’entitat. 

 No es farà mai una gestió sol·licitada per telèfon. 

o L’empresa B és un gran establiment comercial que està ubicat a moltes províncies. Cada any 
l’empresa contracta a nous treballadors perquè facin la seva tasca de venedors. Quan els 
contacten, els lliuren un manual que conté, entre altres, aquestes normes: 

 Saludi al client i somrigui alhora. 

 Tracti’l sempre amb amabilitat. 

 No perdi mai els nervis amb el client; si hi ha un problema, derivi’l al cap d’equip. 

 Ofereixi-li models que no hagi vist. 

 Si és client habitual, digui-li que se’l recorda i pregunti-li com està. 

Exercici 4 

Sens dubte, el fet de que les empreses tinguin una manera determinada de fer les coses segons un 
codi de normes i valors concret, és útil per a elles. Assenyaleu algunes avantatges que puguin 
derivar – se de que l’empresa tingui una cultura determinada. En podeu donar algun exemple? 
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Exercici 5 

Assenyaleu quin tipus de sistema de producció es fa servir en els processos productius següents? 

Supòsit A. La Sònia González i el Lluís Sánchez acaben d’obrir un forn de pastisseria. Al forn 
només hi treballen ells dos. Des de les sis del matí fan el pa i els pastissos que venen durant la 
resta del dia. 

La Sònia està especialitzada en rebosteria i sol fer servir receptes tradicionals. Només fa servir 
productes de primera qualitat i no utilitza maquinària industrial. Els seus productes tenen gran 
demanda al barri. 

El Lluís també elabora, juntament amb les barres de consum més normalitzat, pans tradicionals 
de fogassa de diferents zones geogràfiques fent servir un forn de llenya. 

Supòsit B. Manuel Pérez treballa des de fa cinc anys en una empresa que es dedica a la fabricació 
de motors per a cotxes. És un operari que està en un dels llocs de la cadena de muntatge. Pertany 
a un equip de vuit treballadors que cada divendres es reuneixen per revisar la seva feina intentat 
assenyalar què s’ha fet bé i que es pot millorar. 

La seva empresa planifica mensualment la producció segons les comandes que li arriben de les 
empreses a les quals subministra els seus productes. 
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Exercici 6. Comenteu a classe la notícia del diari El País del dia 27/01/2010 referent a l’empresa 
automobilística Toyota. Discutiu la importància del fet tenint en compte el sistema de producció 
de l’esmentada empresa. 

 

 Toyota suspende la venta de ocho 
modelos en EE UU por fallos en el 
acelerador 

El anuncio supone un nuevo golpe para el sector automovilístico, muy 
castigado por la crisis  

AGENCIAS | Detroit 27/01/2010  

Nuevo terremoto en el castigado sector automovilístico de Estados Unidos, uno de los más 

azotados por la crisis. El fabricante japonés Toyota ha anunciado este miércoles que suspende las 

ventas de ocho modelos por un problema en el pedal del acelerador detectado hace semanas en 

2,3 millones de vehículos en todo el país. La conducción de estos coches se hacía peligrosa porque 

en algunos casos se atascaba el pedal, provocando una aceleración involuntaria. 

Toyota, además, ha decretado un parón en la producción de vehículos en sus plantas de Estados 

Unidos y Canadá durante la primera semana de febrero. Las plantas afectadas están en Indiana, 

Texas y Kentucky. La canadiense está ubicada en la ciudad de Ontario. 

La suspensión de ventas afecta al modelo japonés más vendido en Estados Unidos, el Camry, en 

todas sus versiones desde 2007. Otros modelos afectados son el todoterreno RAV4, en su última 

versión, el familiar Corolla y el Matrix. A éstos hay que sumarles el Sequoia, el Tundra, el Avalon y 

el Highlander. 

Bob Carter, vicepresidente de Toyota en Estados Unidos, ha dicho que la medida tomada por el 

primer fabricante de automóviles del mundo busca mejorar la seguridad y la confianza de los 

consumidores en la marca japonesa. "Esta acción es necesaria hasta que encontremos un 

remedio", ha dicho Carter en un comunicado. "Estamos haciendo un esfuerzo para dar una 

respuesta a nuestros clientes tan rápido como sea posible". 

Según fuentes consultadas por el diario nipón Nikkei, Toyota podría llamar a revisión a otros dos 

millones de sus modelos en Europa por problemas similares con los aceleradores, aunque fuentes 

de la compañía en Tokio no han confirmado este punto. En España, según fuentes de Toyota 

España, la medida afectaría al RAV 4 y a algunos modelos del Corolla por determinar. 

Si las divisiones de Europa llaman a revisión a alrededor de dos millones de vehículos, la cifra 

total de automóviles afectados podría ser superior a la mitad de todos las unidades vendidas por 

el grupo Toyota en 2009 en todo el mundo. 

En la Bolsa de Tokio, los inversores recibieron la noticia de manera negativa a primera hora, 

provocando una caída en la cotización de las acciones de Toyota. 

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

http://www.elpais.com/articulo/economia/Toyota/estudia/llamar/revision/millones/coches/Europa/elpepueco/20100125elpepueco_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Toyota/estudia/llamar/revision/millones/coches/Europa/elpepueco/20100125elpepueco_6/Tes
http://www.elpais.com/corporativos/elpais/elpais.html
http://www.elpais.com/espana/madrid/
http://www.elpais.com/todo-sobre/pais/Espana/ESP/
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TEMA 2. EXERCICIS SOBRE L’ESTRUCTURA DE L’EMPRESA COM A 

PROCÉS 

Exercici 1 

Suposeu que decidiu crear la vostra empresa en un context del sector tecnològic o bé universitari. 
Elaboreu un pla de creació d’acord amb les seves diferents fases. Podeu tenir com a guia el cas 
pràctic que hem presentat abans. Tenint en compte tot això, mireu de respondre preguntes com 
ara les que us proposem tot seguit: 

a) Quins objectius plantejaríeu? 

b) Quines funcions foren necessàries perquè la vostra empresa vagi be? 

c) Qui ha de realitzar cadascuna d’aquestes funcions? Perquè? 

 

Exercici 2 

Imagineu que una decisió política estableix l’obligatorietat de tancar una secció d’una indústria 
siderometal·lúrgica, que fins aleshores havia subvencionat l’estat. De quina manera pot influir 
aquesta decisió en l’estructura de l’empresa? 

 

Exercici 3 

La premsa sol reflectir de manera continua com les empreses es veuen afectades per fets de la 
natura (com ara terratrèmols, inundacions, etc...), decisions polítiques o econòmiques, per 
exemple, apujada del petroli, que mostren com perden producció, acomiaden treballadors, 
augmenten preus dels seus productes, perden clients, etc... 

Comproveu aquesta realitat vosaltres mateixos, recopilant articles de premsa en què es vegi 
alguna circumstància que afecti a les empreses. Aquests articles es comentaran a classe amb les 
aportacions fetes pels alumnes respecte a cadascun dels articles seleccionats. 

 

Exercici 4. Identifiqueu quina de les variables contextuals està reflectida en el text següent: 

A l’hospital LLL s’ha estudiat la possibilitat de fer una sèrie de canvis que milloraran la qualitat 
del servei donat als seus pacients. 

Al departament d’administració s’implantarà un nou programa informàtic per fer la comptabilitat 
general de l’hospital. 

Al Servei de radiodiagnòstic es comprarà un nou aparell per fer ecografies que ha sortit al mercat 
i que permet realitzar amb més claredat els diagnòstics. 

S’ha comprat un nou tipus de pinces per a operacions que ha sortit al mercat fa uns mesos. 

S’incorporarà un nou tipus de reciclatge de residus de l’hospital com a conseqüència d’una 
normativa. 
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Exercici 5. Assenyaleu si les relacions següents s’enquadren en l’organització formal o informal 
de l’empresa. 

A. El Nicolau és el cap de cuina d’un restaurant d’una ciutat i encarrega al seu auxiliar de 
cuina, el Lluís, cada matí, que tregui de les càmeres frigorífiques els aliments que faran 
servir per preparar els plats que demanin els clients. 

B. Al mateix restaurant, el Lluís, auxiliar de cuina, i la Llúcia, l’encarregada de la comptabilitat, 
són cosins i pertanyen a la mateixa penya de les festes del seu poble. 

C. Al seu torn, el Nicolau, cap de cuina, decideix quins aliments ha de comprar cada dia la 
Núria, l’encarregada de compres del restaurant i li ho comunica per escrit cada matí a 
primera hora. 

 

Exercici 6. Dibuixeu l’organigrama d’alguna empresa coneguda per vosaltres (podeu escollir 
l’empresa on treballi algun conegut o familiar). Expliqueu a classe com està organitzada. 

 Quines relacions hi predominen, les formals o les informals? 

 Comenteu quina classe de relacions informals existeixen i com afecten l’activitat de 
l’organització. 

 

Exercici 7. La premsa diària conté multitud d’exemples que posen de manifest la influència que 
pot tenir sobre l’estructura d’una empresa un canvi tecnològic, legislatiu o polític, o bé, una 
innovació que faci una empresa i que afecti significativament a d’altres del mateix sector. 

Seleccioneu alguna notícia que parli d’alguns d’aquests canvis i indica com pot repercutir sobre 
l’activitat de l’organització. 

 

Exercici 8. Dissenyeu un sistema d’organització que motivi els treballadors (podeu fer servir la 
rotació i l’ampliació de tasques, l’enriquiment o el treball en grup). Heu de tenir en compte que el 
més important és que compleixi els objectius de productivitat i aconsegueixi un bon ambient de 
treball. 

 

Exercici 9. Llegiu el text següent i indiqueu quin tipus de canvi s’ha produït a l’empresa? 

El grup majoritari de treballadors de l’empresa tèxtil Facsa, S.L. es dediquen a confeccionar roba 
de bebès i nens. Els empleats que treballen tot el dia a les màquines de cosir es queixen 
constantment de mal d’esquena, del soroll que fan les màquines i de la monotonia que provoca 
estar assegut durant vuit hores cosint a màquina sense parar. 

L’empresa, davant les repetides queixes que rep, ha decidit incloure alguns canvis per intentar 
pal·liar les queixes dels treballadors i treballadores. Entre els canvis que s’introduiran s’han 
planificat els següents: 

- S’ampliaran el nombre de descansos que fan al dia els treballadors. S’ha decidit que facin 
dos descansos al matí de vint minuts cada un i un per la tarda de quinze. 

- Els treballadors que, a més de cosir, saben patronatge, rotaran en les seves tasques pel 
departament de tall, per poder descansar de la feina de les màquines. 
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Exercici 10 

A continuació s’adjunta un article publicat a “El País” el 17 de maig de 2005. 

 

 

Qüestions a resoldre 

a) Feu-ne una lectura comprensiva. Quina obligació s’imposarà a les empreses segons el text? 

b) Quin element contextual està influint en l’activitat de les empreses en establir una nova 
obligació que han de complir? 
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Exercici 11 

A continuació presentem un text de la revista “Emprendedores”. 

 

 

Qüestions a resoldre 

a) Llegiu-lo comprensivament i indiqueu. Quins són els trets més significatius de la cultura 
d’aquesta empresa que s’aprecien en el text? 

b) Qui ha impulsat la cultura d’aquesta empresa? 

c) Pel que fa al control del treball, l’empresari delega o no responsabilitats en els seus 
treballadors? 
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TEMA 3. EXERCICIS SOBRE DIRECCIÓ I LIDERATGE 

Exercici 1 

 

 

Llegiu aquest text i contesteu les següents preguntes: 

a) Quines conclusions podem treure de l’article? 

b) Què es per a tu un líder? 

c) Creieu que hi ha algun líder a la classe? Quines qualitats té?  

d) Perquè creieu que el tema de la direcció i lideratge és important dintre del cicle formatiu? 

 

Exercici 2 

Descriviu un cas pràctic, en el que quedem ben delimitades les funcions de planificar, organitzar, 
manar, executar i coordinar.  
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Exercici 3  
 

Llegiu l’article següent de la revista Emprendedores. Intenteu buscar solucions per evitar 
aquestes pors.  

 
 
Exercici 4 

Contesteu les següents qüestions: 

 Quin estil de direcció és el que s’assembla més a la teva personalitat? 

 En el món del treball, quin és el més eficaç? Per qué? 

 Creieu que qualsevol persona pot ser un bon cap, independentment del sexe, edat, experiència i 
altres factors? Raona la resposta. 

 
Exercici 5 
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Llegiu el text i contesta les següents qüestions: 

 Com ports definir el cap d’aquest cas? 

 Va actuar bé la Maria? 

 Si fóssiu la Maria  i tinguéssiu al teu càrrec, una hipoteca o un lloguer per pagar... hauríeu fet el 
mateix? 

 Creieu que aquest cas real es típic? 

 

Exercici 6 

Busqueu anuncis  de la borsa de treball e identifiquen les habilitats de lideratge que és 
requereixen les ofertes de treball seleccionades. 

 

Exercici 7 

 

 

Llegiu aquest article i responeu a les preguntes que es formulen a continuació: 

 Creieu que l’experiència es la millor formació? Per què? 

 Busqueu ofertes de treball i responeu: en les ofertes de feina actuals, que se li demanen a un 
directiu o a un cap? 

 Creieu que una persona que entri a treballar a la bugaderia d’un hotel pot arribar a dirigir un 
hotel? Per què? Ha canviat això respecte a èpoques anteriors? 
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Exercici 8 

En el qüestionari següent trobareu deu parells d’afirmacions. Heu d’assignar a cada informació 
una puntuació de 1 a 10 en funció del grau d’acord amb l’afirmació de cada parell. 

Heu de tenir en compte que: els punts assignats a cada parell de frases ha de sumar 10, no es 
tracta d’un test amb respostes correctes o incorrectes, sinó que la seva finalitat és fomentar la 
reflexió personal. 
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 Sumeu les puntuacions a les caselles marcades amb una X (puntuació de la teoria X) 

 Sumeu les puntuacions assignades a les caselles marcades amb una Y (puntuació de la teoria 
Y) 

Determineu l’estil dominant segons els resultats obtinguts. Feu un anàlisis dels resultats obtinguts 
segons la teoria de Douglas Mc Gregor. 

 

Exercici 9 

Treball en grup. Partint de que l’estil 9.9  és el millor, com creieu què és possible compaginar 
l’interés per la persona que treballa i alhora l’interés per complir els objectius que marca 
l’empresa? 

Quins tipus de treballadors escolliríeu per treballar al vostre equip? 

Si us donéssim ja un grup de treball (sense poder elegir), com aconseguiríeu motivar-los? 

 

Exercici 10 

Analitzeu amb atenció els següents casos: 

 Un mecànic es nega a treballar amb ordinador per què no sap com s’utilitza i tampoc envol 
aprendre perquè li sembla molt complicat. Segons la teoria de lideratge situacional, el seu cap 
a de dirigir-lo contínuament en la realització de treballs de l’ordinador. 
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 Si el mecànic canvia d’actitud, intenta treballar amb l’ordinador i aprendre a manegar-lo, 
encara que no en sap. En aquest moment, el seu cap ha de canviar també d’actitud, mostrar-
se comunicatiu i intentar persuadir-lo dels avantatges de l’ordinador. 

 Una infermera sap utilitzar perfectament l’ordinador, però es nega a utilitzar-lo, al·legant que 
no era condició indispensable per obtenir el lloc de treball. En aquesta situació el cap ha 
d’intentar que vagi utilitzant l’ordinador ella sola, apropant-se a la treballadora mitjançant el 
diàleg i la comunicació, però deixant que la subordinada decideixi la manera de realitzar el 
treball. 

 Una auxiliar administrativa té amplis coneixements d’informàtica i a més lli encanta treballar 
amb l’ordinador. El seu cap li deixarà llibertat en el seu treball i li permetrà prendre les 
iniciatives que vegi convenients. 

I contesteu les següents qüestions:  

Quins estil de maduresa i lideratge es plantegen en els següents casos? 

 

Exercici 11 

Realitzeu el següent qüestionari d’efectivitat i adaptabilitat. 

 



21 

 

 



22 

 

 

 

 

 



23 

 

Exercici 12 

 

Contesteu les preguntes següents: 

 

a) Que us semblen els resultats que heu obtingut del test en relació amb les conclusions? 

b) Segons el dibuix del model tridimensional d’efectivitat del líder, quines conclusions 
podeu treure del resultat que heu obtingut en la columna II d’adaptabilitat d’estils? 

c) Esteu d’acord amb els resultats obtinguts? Per què? 
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TEMA 4. EXERCICIS SOBRE EL PROCÉS DE PRESA DE DECISIONS 

Exercici 1 

Vosaltres heu escollit un grau determinat i no un altre. Responeu les preguntes següents per 
justificar perquè vareu triar el grau que esteu estudiant. 

a) Què us va impulsar a fer aquesta tria? 

b) Us va resultar fàcil o difícil? 

c) Quins criteris us van guiar en l’elecció? 

d) Us hi va ajudar algú? 

e) Vareu consultar diferents opinions? 

f) Què us va resultar més difícil en el procés d’elecció? 

g) Us varen quedar dubtes? 

Exercici 2 

La indústria tèxtil Antiga SA té una secció dedicada a la fabricació de peces de roba de tall 
clàssic. Usa cent peces de tela cada mes per confeccionar vestits d’home a mida. Per cobrir 
la producció, necessiten deu màquines de cosir en perfectes condicions, per la qual cosa 
han de ser sotmeses a una revisió cada quinze dies. L’empresa ha de preveure que les 
màquines estiguin revisades per no haver de parar la producció.  

La revisió  que es presenta al text és una necessitat estructural o conjuntural? 

Exercici 3 

Analitzeu els problemes que es presenten en aquestes empreses. 

- Una empresa constructora ha tingut pèrdues en els cinc últims exercicis. 

- Una empresa del sector d’hostaleria ha rebut més comandes de les previstes  

- Els ordinadors d’una empresa van quedar contaminats pel virus Beagle. 

- Una fàbrica de motlles de plàstic ha patit durant l’últim hivern dues inundacions  

Identifiqueu si els problemes que presenten aquestes empreses són estructurals o 
conjunturals Raoneu breument la resposta.  

Exercici 4 

La premsa sempre té exemples de situacions econòmiques o polítiques en que es prenen 
decisions. 

Busqueu en alguns diaris exemples de decisions adoptades per algunes empreses. 
Identifiqueu els factors (pujades i baixades del preu del petroli, aprovació de noves lleis, 
etc) que han pogut impulsar a prendre aquestes decisions.  
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Exercici 5 

En Lluis González té un càrrec tècnic, des de fa nou anys, a la divisió de “càtering” d’una 
gran empresa del sector de la restauració. Aquesta ha rebut l’encàrrec d’un ajuntament 
d’una petita població de preparar i servir un menú per a una vuitantena dels seus habitants, 
de diverses franges d’edat, sense altra restricció que la quantia del pressupost global. Ell va 
dir que havia estat qui havia elegit el menú, i en fer-li la pregunta de les raons d’haver optat 
per aquells plats, ell va respondre: “no m’hi vaig pensar gaire, senzillament vaig creure que 
els hi agradarien”   

Classifiqueu la decisió . Raoneu breument la resposta. 

Exercici 6 

Analitzeu les decisions següents: 

a) En Joan Gracia és el director adjunt d’una important empresa elèctrica. Dissabte que 
ve s’ha d’organitzar un importat dinar d’empresa i en Joan ha decidit demanar a un 
hotel contigu que en tingui cura . 

b) Els treballadors de l’empresa Agora SL han decidit fer una vaga ja que, tot i que ha 
entrat en vigor el nou conveni col·lectiu, l’empresari ha incomplert els acords que s’hi 
van prendre 

c) Paula Roig és una treballadora de l’empresa OLN, SL dedicada a la reparació de la 
carrosseria d’automòbils. L’última partida de pintura que va encarregar al seu proveïdor 
habitual ha resultat defectuosa i ha hagut de canviar de proveïdor. 

d) La cap de manteniment d’una escola d’enginyeria ha fet una comanda del material d’us 
freqüent que necessita trimestralment per atendre les necessitats previstes 

Comenteu si aquestes decisions són programables o no programables. 

Exercici 7 

Les següents decisions s’han pres amb un determinat grau de consens . 

a) El 90% dels membres d’un comitè d’empresa ha decidit convocar una vaga. 

b) Tots els empresaris del sector de perruqueria d’una localitat han decidit no obrir els 
seus negocis els dissabtes a la tarda. 

Assenyaleu quin tipus de decisió s’ha pres segons el grau de consens a que s’ha arribat. 

Exercici 8 

La Maria Jesús Martínez ha treballat com a responsable de recursos en una empresa 
química durant deu anys. Des de fa  onze mesos, el seu cap directe ha canviat i des 
d’aleshores no es troba del tot còmoda a l’empresa, ja que no té els mateixos criteris per fer 
les coses ni prendre les decisions que ell.  

La Maria Jesús ha buscat feina a altres empreses i ha trobat dues ofertes interessants. Una 
empresa farmacèutica vol contractar-la oferint-li un contracte indefinit i un salari de 2000 
euros al mes. 

L’altre empresa dedicada al sector immobiliari, li ofereix un contracte per obra o servei 
d’un any de durada, un salari de 2200 euros i la possibilitat de quedar-se a l’empresa en 
funció dels ingressos de l’entitat. 

La Maria Jesús decideix començar a treballar a la primera empresa perquè valora més la 
seguretat que promeses futures que poden no complir-se. 
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Assenyaleu quin factor/s pot/den haver influït la Maria Jesús en la presa de la seva decisió. 

Exercici 9 

Analitzeu la situació següent: 

Imagineu que ets el cap del departament de tecnologia de la teva empresa i el director 
general us plantegen la necessitat de desplaçar tres treballadors del teu servei al centre de 
treball d’una altra localitat. Teniu sis treballadors al vostre càrrec. El director general 
necessita una resposta abans de 24 hores. 

Comenteu quina actitud adoptaríeu si haguéssiu de prendre una decisió davant del 
problema plantejat, tenint en compte les variables que apareixen en el text i perquè. 
Contesteu les preguntes següents:  

a) Decidiríeu sols? 

b) Intentaríeu arribar a un acord. Raoneu la respostes 

Exercici 10 

Analitzeu el cas següent: 

En Xavier Velasco és un alumne d’un cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria. El Xavier 
no era gaire bon estudiant i un cop va acabar l’ESO no tenia clar que volia fer. D’una 
banda, volia treballar per guanyar diners i comprar un cotxe, que era la seva il·lusió, però 
per l’altra, no li semblava fàcil treballar en una feina relacionada amb la música, que és el 
que li agrada. 

A casa seva li havien dit que sense fer res no podia estar. Ell sabia que havia que prendre 
una decisió. Els seus amics li havien dit que s’apuntés amb ells a un cicle de grau superior.. 
El Xavier no tenia ganes de pensar què és el que volia fer i es va matricular al cicle sense 
conèixer els mòduls que hauria d’estudiar. 

El resultat de la seva decisió va ser que durant el primer trimestre va estar força 
desmotivat, ja que s’anava adonant que no li agradava el que hauria d’estudiar. La primera 
avaluació va suspendre quatre mòduls. 

Assenyaleu si en aquest procés s’han seguit els passos adequats de la presa de decisions. 

Exercici 11 

Llegiu el següent text 

La Rosa Maria Nuñez és la responsable de recursos humans d’una empresa dedicada a la 
fabricació de ceràmica i vidre per a ús domèstic. 

La Rosa s’ha assabentat que a la secció de vidre s’ha disminuït la qualitat dels productes, ja 
que alguns clients han passat queixes als comercials de l’empresa. La Rosa vol saber quin és 
el problema real i ha decidit que farà una recollida de dades de la feina que es desenvolupa 
en aquesta secció. La Rosa apareix de tant en tant per la secció de producció i comença a 
parlar amb els cap d’equip sobre la feina. Durant dues setmanes, recopila informació dels 
horaris dels treballadors, faltes d’assistència, i comentaris dels caps de taller en relació amb 
els treballadors. Percep que alguns treballadors estan força desmotivats. Un cop analitzada 
la informació que ha recopilat i la que li han proporcionat els caps de taller decideix 
sancionar dos treballadors amb suspensió de feina i sou de cinc dies sense consultar la 
decisió amb els caps de producció. 

Assenyaleu quina forma ha de seguir el director de recursos humans de l’empresa per 
prendre la seva decisió. 
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Exercici 12 

Analitzeu cadascuna d’aquestes situacions. 

a) L’empresa Krems SA es dedica al sector tèxtil desenvolupant la seva tasca en el tintatge 
i l’estampació de teles per a roba de vestir de senyora i senyor. Els treballadors de la 
secció de tintatge gaudeixen de cinc dies més de vacances l’any pactats amb el seu 
conveni col·lectiu a causa de la toxicitat que comporta la realització del treball en 
aquets llocs, i poden escollir els períodes de vacances amb preferència davant de la 
resta de la plantilla.  

L’any en curs els companys d’altres seccions han demanat a l’empresa que siguin ells els 
que escullin aquest any el període de vacances en considerar que la mesura els 
perjudica.  S’ha denegat la petició pel fet que està fundada en una norma. 

b) L`empresa d´electrodomèstics Frost, SL ha desplaçat vuit dels seus treballadors a la 
fàbrica que tenen a Tarragona. La direcció del centre ha basat la decisió en criteris 
organitzatius argumentant que si no s’adopta la mesura la fàbrica de Lleida s’hauria de 
tancar, amb el conseqüent perjudici per a moltes persones. Els treballadors afectats per 
la mesura han decidit que la recorreran.  

c) La secció de disseny d’una empresa de la fusta ha rebut un premi pel disseny d’un 
moble de saló, que consisteix en la realització d’un viatge per al cap de servei a la fira 
del moble de Milà. El cap de servei ha decidit sortejar el premi entre tots els 
treballadors de la seva secció en considerar que aquest s’ha aconseguit gràcies a la 
col·laboració de tots els treballadors de la secció. 

Identifiqueu el criteri ètic que s’ha utilitzat en cadascuna d’aquestes situacions.  

Exercici  13 

Preneu una decisió de millora sobre el mètode de  treball emprat per a  l’aprenentatge 
d’aquest tema (amb el propòsit d’ aplicar-ho en  els propers) a partir de les pròpies 
reflexions crítiques i, si és el cas, de les aportades pel professorat 

Exercici 14 

• Hi ha una definició d’enginyeria (una variant de la definició de Cross) que diu que 

l’enginyeria és l’art de prendre decisions, a l’hora de resoldre/prevenir problemes o 

abordar qüestions (en àmbits tecnològics), partint d’ un conjunt de dades (sovint 

inexactes i incompletes), havent de triar entre les opcions tècniques viables,aquella que 

és “la més adequada” 

Analitzeu acuradament aquesta definició i comenteu-la. 
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TEMA 5. EXERCICIS RELATIUS A LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 

Exercici 1 Recordeu l’últim acte públic al que heu assistit.  

Ordeneu de més a menys importància les dificultats i les barreres de comunicació que es 
van detectar a l’esmentada reunió. 

 

Exercici 2 

Descriviu tres situacions en les que siguin evidents obstacles de comunicació semàntics, 
físics o psicològics. Raoneu la resposta en cada un dels casos exposats. 

 

Exercici 3 

Doneu exemples de comunicació ascendent, descendent i horitzontal, i digueu quin tipus 
de comunicació formal i informal s’estableix. Quan un quadre intermedi transmet unes 
ordres a l’equip de treball, quins tipus de comunicació podem observar?   

 

Exercici 4 

a) Quins factors creieu que ajuden a establir una bona comunicació a la feina? Per què? 

b) Si tinguéssiu al vostre càrrec un grup de treballadors, com evitaríeu les xafarderies i el 
rumors? 

c) Com controlaríeu l’ús que els treballadors poguessin fer d’Internet per a qüestions 
personals? 

d) Permetríeu l’ús del telèfon mòbil? En quines situacions? 

 

Exercici 5. Imagineu diferents situacions conflictives (per exemple, heu de tornar un 
objecte que us han venut trencat en una botiga, els vostres pares us retrauen que passes 
molt poc temps a casa i sortiu massa, el vostre cap vol que us quedeu per tancar la 
comptabilitat un dia que teniu hora al metge i no la podeu canviar, un company us retrau 
que no deixes mai les claus al seu lloc i això no és cert, una companya de feina no para de 
recordar-vos que arribeu tard i últimament ho està emprant com a mitja per atacar-vos, 
etc...  

En cadascuna d’aquestes situacions heu de crear un diàleg utilitzant les tècniques del disc 
ratllat, l’asserció negativa, la creació de confusió o la pregunta negativa.  

 

Exercici 6 

Sabeu que és una videoconferència? Busqueu informació respecte a aquesta tècnica de 
comunicació. Feu una relació de les avantatges e inconvenients que té.  
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Exercici 7 

Cerqueu i analitzeu alguns documents de comunicació escrita habituals a les empreses 
(contracte de treball, carta, nota interior, informe, acta, etc...)i assenyaleu les diferents parts 
en que estan estructurats.  

Exercici 8 

 Quins avantatges i desavantatges té usar, en el món del treball, cadascuna de les diferents 
xarxes de comunicació formal? 

 Com a quadre intermedi, si poguéssiu triar, quines xarxes utilitzaries a l’hora de 
comunicar-vos amb el vostre grup de treball , en quines situacions i per què?  

 

Exercici 9 

A les empreses de treball temporal (ETT) acostumen a demanar que empleneu el vostre 
currículum en un model que ells mateixos us promocionen. Demaneu-ne a una ETT 
empleneu-lo i escriviu les vostres impressions sobre el mateix.  

 

Exercici 10 

Llegiu amb atenció els articles següents i contesteu les següents qüestions. 

 Què és la Intranet? 

 Quin tipus d’informació hauria d’aportar una Intranet d’una empresa? 

 Quina classe de dades t’agradaria i no t’agradaria que aportés la Intranet d’una empresa 
en la que poguessis treballar? 
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Exercici 11 

Abans d’anar a una entrevista de treball, cal que repasseu el vostre currículum i intenteu 
pensar en les possibles qüestions que tractarà l’entrevistador. 

Responeu breument a les preguntes següents, les quals s’acostumen a plantejar a les 
persones que sol·liciten un lloc de treball. Practiqueu en parelles i simuleu una entrevista de 
treball. 

a) Descrigui el seu lloc de treball ideal 
b) Què li agradaria fer d’aquí a cinc anys? 
c) Quins són els seus punts forts? 
d) I els dèbils? 
e) Ha tingut algun fracàs important? 
f) Com es troba de salut? 

Un cop heu finalitzat l’exercici comenteu quina impressió us heu format de la persona que 
heu entrevistat i analitzeu el seu domini de la comunicació verbal i no verbal. Podeu 
comentar també quins aspectes ens sembla que l’entrevistat podria millorar i com podria 
transmetre seguretat i confiança a l’entrevistador.  

Exercici 12 

En pocs anys la comunicació i la informació laboral també han millorat però no totes les 
empreses o sectors ho fan de la mateixa manera 

Parleu amb els vostres pares, família i coneguts i recolliu informació de com han viscut 
aquets canvis a través de la seva vida laboral i comenteu-los en grups. Com creieu que s’han 
produït aquets canvis en relació amb el sector del vostre grau a la Universitat?  

Exercici 13 

Per la setmana cultural de la teva Escola cal un grup d’alumnes de cursos superiors que 
expliquin als de primer o a alumnes de COU aspirants a realitzar estudis d’enginyeria les 
avantatgen i inconvenients les avantatges i inconvenients que té estudiar a la vostra Escola. 
Un grup ha d’actuar d’observador durant les exposicions per comentar els aspectes positius 
i els que es poden millorar, tant de manera verbal (també es valora la creativitat i l’ús de 
mitjans audiovisuals) i no verbals. 

Exercici 14 

Imagineu que actualment, a més d’estudiar, treballeu a les tardes en una cosa que no us 
agrada, però que us permet tenir una certa solvència econòmica. Ara bé, imagineu que us 
acaben d’oferir en una feina un lloc de gran responsabilitat, però l’horari de treball no us 
permetrà finalitzar els estudis que esteu realitzant, que és el que us interessa de debò. 
Decidiu renunciar-hi. 

Escriviu una carta formal adreçada al cap de personal d’aquesta empresa on expliquis els 
motius de la vostra renúncia. 

Exercici 15 

En grups, prepareu un debat i després exposeu-lo a la classe. Un de vosaltres farà el paper 
de moderador presentant el tema i els aspectes conflictius i la resta del grup tindrà diferents 
postures que intentarà defensar. 
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TEMA 6. EXERCICIS SOBRE LA MOTIVACIÓ LABORAL 

Exercici 1 

Els estudis realitzats demostren que, al segle XIX i al principi del segle XX, les expectatives 
socials dels treballadors d’Europa eren cobrir les seves necessitats materials i de seguretat. 

En grups petits, comenteu si aquestes necessitats han canviat i quines són les vostres 
expectatives laborals. Per realitzar aquesta activitat seria molt interessant que a cada grup hi 
hagués algú amb experiència laboral. 

 

Exercici 2 

Comenteu si us motivaria treballar i estudiar alhora. 

Perquè? Quin tipus de feina? Quines són les vostres condicions? 

 

Exercici 3 

Una persona que treballa en unes condicions laborals inadequades, amb fums i fred, estarà 
insatisfeta. Si es solucionen aquests inconvenients, la insatisfacció tendirà a desaparèixer, 
però no es produirà un increment apreciable de la satisfacció. 

Expliqueu com es pot aconseguir la satisfacció segons la teoria de Herzbert. 

 

Exercici 4 

Puntueu de 0 a 5 els factors de motivació següents segons el grau de satisfacció que 
considereu: 

a) Oportunitats de promoció 

b) Sou 

c) Reconeixement del treball ben fet 

d) Responsabilitat i autonomia en el treball 

e) Interès pel treball 

f) Creativitat 

g) Administració i política d’empresa 

h) Estil de Supervisió del cap 

i) Condicions de treball: horaris, instal·lacions, ambient, etc... 

j) Relacions amb els companys 

k) Ritme de treball 

l) Relacions amb els superiors 

Comenteu quina seria la vostra motivació seguint la teoria de McColelland. 
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Exercici 5 

En una empresa logística dos operaris estan fent mudança de caixes d’un prestatge que està 
pràcticament buit a un altre que està pràcticament ple. Preguntant al primer dels dos pel 
que estava fent obtenim la següent resposta: “ Com avui no hi ha gaire feina, estem fent 
mudança”.  Preguntant el mateix al segon operari  ens contesta: “ Donat que avui la 
activitat ho permet, estem aprofitant per reduir l’espai útil de la secció per tal de ser més 
productius en la nostra feina”. 

Quin dels dos treballadors creieu que estarà més motivat en la seva feina? 

 

Exercici 6 

Cerqueu informació sobre l’anomenat “efecte pigmalió” i expliqueu el seu significat en el 
context empresarial. 

 

Exercici 7 

En una empresa de logística una persona d’una secció té la missió de realitzar els inventaris 
setmanalment cada dilluns.  A priori és una treballadora exemplar i per aquest motiu se li 
atorga aquesta missió, de vital importància per a la empresa de cara a tenir l’estoc controlat 
i el més fiable possible. De manera sobtada, comença a faltar a la feina i a deixar els 
inventaris a mig fer. Després de parlar el patró amb ella sobre la importància  de realitzar la 
seva missió i tractar de saber per quin motiu ha canviat el seu compromís amb la feina i el 
seu rendiment (motius personals o professionals), el col·laborador es compromet a 
recuperar el seu millor nivell i agraeix l’interès del patró sobre la seva situació personal i 
professional. No obstant, lluny de millorar el seu rendiment segueix essent molt deficient. 

Quina sortida li queda al patró? Raoneu la vostra resposta. 

 

Exercici 8 

El cap del Joan li ha encarregat que li proporcioni idees per millorar el servei que donen als 
clients en l’hotel on treballen. En Joan té la necessitat que el seu cap el valori per aportar 
idees positives i decideix treballar-hi molt. Aquesta necessitat es frustra perquè les seves 
aportacions són una mica idealistes i no agraden al seu cap. 

Quina creieu que serà, a partir d’aquest moment, l’actitud més positiva que pot prendre en 
Joan? 

 

Exercici 9 

Quin serà el factor més decisiu a l’hora de buscar un nou treballador per un departament de 
recursos humans seguint la teoria de la finalitat d’E. A. Locke? 

 

Exercici 10 

Segur que a la classe hi ha alumnes que estan treballant o que han treballat durant les 
vacances. Formeu grups petits i penseu en preguntes que li fareu després, que estiguin 
relacionades amb les teories de procés que ham estudiat. Per exemple: et pagaven igual que 
als que feien la mateixa feina que tu? (Teoria d’Adams). 
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Exercici 11 

Valoració persona–lloc de treball. Suposem que un hotel de nova creació requereix un 
director o una directora de màrqueting i vendes. El perfil que busca és el següent: 
experiència en el sector i el lloc, cicle superior de màrqueting, nivell alt d’anglès parlat i 
escrit, coneixements informàtics a nivell d’usuari, habilitat en parlar per telèfon (facilitat de 
paraula, veu agradable, bon tracte, etc...). 

Al final queden dues candidates: una compleix tots els requisits (cicle superior de 
màrqueting, experiència en formació en centres de treball, bon nivell d’anglès i ordinador, 
tracte agradable), mentre que l’altra és llicenciada en filologia anglesa, ha cursat un màster 
als Estats Units, és bilingüe, posseeix pocs coneixement informàtics i experiència com a 
directora d’un hotel, i té un caràcter fort. Per motius de trasllat familiar, aquesta candidata 
vol canviar de ciutat i busca feina. 

Si tenim en compte la tècnica de valoració persona–lloc de treball, a quina candidata 
hauríem d’escollir? Raona la resposta. 

 

Exercici 12 

Aquest qüestionari està dissenyat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social (INSHT) per 
avaluar la satisfacció a la feina. 

Poseu una creu dins del quadre corresponent a l’inicial que escolliu, tenint en compte que: 

M = molt satisfet; B = Bastant; P = Poc; G = Gens 

 M B P G 

Esteu satisfets amb el vostre salari? 

I amb el tipus de feina que feu? 

Amb els empleats que depenen de vosaltres? 

Amb els caps i els superiors? 

Amb els companys? 

Amb les vostres possibilitats d’ascens? 

Amb l’organització de la feina que teniu actualment? 

Comptant tots els aspectes 

Quina satisfacció mereix la vostra feina? 

 

Passeu aquest test a les persones que treballen de la vostra família i després, en grups, traieu 
conclusions dels resultats que tots aporteu. 

Creieu que la gent ha dit la veritat? Perquè? 

Quan és l’empresa qui fa les enquestes, creieu que la gent opina el mateix? Perquè? 

 
Exercici 13 
Poseu un exemple de contracte psicològic i descriviu les característiques fonamentals del 
mateix. 
 
Exercici 14 

Expliqueu com es pot diagnosticar la motivació laboral. 
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Exercici 15 

 

 

Analitzeu el text segons la teoria de motivació de Herzberg i contesteu les següents 
qüestions: 

a. Quines serien les necessitats higièniques que produeixen insatisfacció al protagonista 
d’aquesta història? 

b. Quines necessitats motivadores necessitaria que milloressin perquè es trobés satisfet? 

c. Com ho solucionaries tu? 
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Exercici 16 
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Realitzeu el qüestionari, en el qual es diagnostica l’estat motivacional segons la teoria de 
Maslow. 

a) Llegiu cada frase i puntueu-la tal com s’indica. 

b) Calculeu la puntuació que heu obtingut per a cada necessitat tenint en compte aquesta 
taula 

Frases Puntuació 

10 
11 
13 
18 
Total autorealització 

 

2 
3 
9 
19 
Total seguretat 

 

6 
8 
14 
17 
Total estima 

 

1 
4 
16 
20 
Toral fisiològiques 

 

5 
7 
12 
15 
Total Socials 

 

c) Dibuixeu amb els totals la vostra piràmide segons les vostres necessitats jerarquitzades 

d) Compareu-la amb la de Maslow 

e) A classe, poseu en comú els resultats obtinguts 

 

Exercici 17 
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Feu-ne una lectura comprensiva del text i intenteu respondre: 

a) Com motiva Mercadona als seus treballadors? 

b) Quins és l’últim benefici que ofereix l’empres? 

c) Perquè creieu que està tenint tant d’èxit? 

d) Aquests beneficis serien positius si el 70% de la plantilla fossin joves entre 18 i 20 anys? 

e) Quins beneficis posaries tu en una empresa amb un 70% de treballadors joves? 

Compareu les vostres respostes amb els altres. 
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TEMA 7. EXERCICIS SOBRE EL CLIMA LABORAL DINS EL MARC 

EMPRESARIAL 

Exercici 1 

Assenyaleu factors que indiquen l’existència d’un clima laboral positiu en una organització. 

Exercici 2 

Feu una relació dels factors que generen un clima laboral negatiu i desmotiven als 
treballadors. Consulteu bibliografia especialitzada al respecte. 

Exercici 3 

 

 
Llegiu el text i després feu les tasques següents:  

a) Analitzeu l’estructura de l’empresa que es presenta al text i definiu-ne les característiques. 

b) Identifiqueu els elements bàsics de relació entre la Maria i l’empresa. 

c) Com podria haver–se motivat la Maria? 

d) Valoreu l’actitud de la Maria. En la seva situació que hauríeu fet vosaltres? 
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Exercici 4 

Quins efectes produirien sobre el treballador les següents causes de frustració: sou 
inadequat, tasca monòtona i avorrida, tasca amb risc alt d’accident. 

 

Exercici 5 

Cerqueu informació respecte al anomenat síndrome de “bornout”, expliqueu en que 
consisteix i a quins professionals sol afectar més. 

 

Exercici 6 

L’empresa per a la que esteu treballant pensa contractar uns determinats serveis a una 
empresa proveïdora. Se us demana que feu un informe sobre ella, per la qual cosa s’ha 
aconseguit que us rebin en el seu departament de RRHH. Hi ha un interès particular per 
conèixer el seu clima laboral. 

En la visita heu pogut tenir una reunió individual amb el cap de RRHH, fer un recorregut 
per les instal·lacions i mantenir una trobada directa amb la Direcció General. Ha estat 
possible notar-hi el treball i el tarannà de les persones, l’ambient constitutiu, les activitat i 
tasques, etc... 

Per poder redactar un informe acurat sobre el clima laboral a la probable futura empresa 
proveïdora, en què hauríeu procurat fixar-vos, que hauríeu preguntat (a qui, i quan)...? 
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TEMA 8. EXERCICIS SOBRE LA CREATIVITAT DINS EL MARC 

EMPRESARIAL 

Exercici 1 

Penseu en les tasques desenvolupades cada dia en les pràctiques que feu a l’ Escola. 

Podeu resoldre algun problema o prendre alguna decisió utilitzant la creativitat?  
Comenteu-ho 

 

Exercici 2 

Cerqueu a la premsa dos articles que parlin de creativitat a l’empresa, feu-ne un resum i 
comentari. 

 

Exercici 3 

 

Llegiu amb atenció l’article següent i feu un comentari sobre la creativitat, els seus 
fonaments i la seva importància en l’empresa actual.  

 
Exercici 4 
 

Plantegeu en grup al professor una fórmula creativa, gairebé agosarada, d’avaluació (formativa i 

sumativa) per aquest tema, la qual inclogui avaluació entre iguals.  

 

Quina ha estat la disponibilitat d’escolta per part del professor? I entre vosaltres mateixos? 
Si ha existit un marcat lideratge individual,  com ha orientat i conduit als altres? Ha existit 
un equilibri emocional? Com ha anat la comunicació i l’argumentació? En la fórmula, s’ ha 
prioritzat un esperit de justícia? I el d’ inclinació a donar quelcom positiu als altres? 
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TEMA 9. EXERCICIS SOBRE INTERCULTURALITAT EN L’ÀMBIT 

LABORAL 

En abordar conflictes interculturals és necessari primer apropar-nos al conflicte i allunyar-nos 
d’estereotips i de perjudicis, mantenir una actitud oberta i tolerant. Cal informar-se sempre de la 
cultura amb la que entrem en conflicte. 

Cal fer ús d’un pla de resolució de problemes. En esquema seria: 

- Es detecta el problema 

- Es pensen i descriuen diferents solucions possibles 

- Es plantegen les possibles conseqüències de cadascuna de les solucions 

- S’elegeix i es pren una decisió 

La millor i verdadera solució al conflicte ha de ser aquella que ens acontenti a tots dos. 

A continuació es presenten una sèrie de situacions de conflicte intercultural per debatre a classe, 
després de preparar-los de forma individual o en grups petits. 

 

Cas nº1. De gorres... 

Un conductor de la EMT comença a acudir al treball amb una gorra, 
indumentària que no està permesa al Conveni Col·lectiu. El treballador 
practicant de la religió jueva i membre de la Comunitat Israelita va defensar el 
seu dret a la utilització d’aquesta gorra (Quipà) amb finalitats religioses ja que 
“aquesta creença considera necessària portar el cap cobert per respecte a la 
divinitat”. 

 Després de buscar informació sobre el Quipà, com podríeu solucionar aquest conflicte? 

 

 

Cas nº2. Sense barrets 

Amardeep, un home sikh, utilitza un turbant, com ho requereix la seva religió. 
El supervisor li comenta que els empleats no tenen permís per utilitzar barrets o 
altres elements per cobrir-se el cap en el treball. Que ha de fer Amardeep? 

1. Amardeep ha de treure’s el turbant per no incomodar als companys. 

2. Amardeep ha d’explicar al supervisor que utilitza el turbant per les seves 
creences religioses. Amardeep també hauria de demanar-li al seu patró que 
fes una excepció a la regla “cap barret” per poder utilitzar el turbant. 

3. Amardeep hauria de treure’s el turbant perquè el supervisor esta intentant protegir-lo del 
rebuig dels seus companys. 

4. Amardeep ha de treure’s el turbant d’immediat perquè el seu cap no permet que ningú utilitzi 
cap element per cobrir el cap durant el treball. 

Font: http://youth.eeoc.gov/es/scen17s.html 

http://youth.eeoc.gov/es/scen17s.html
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Cas nº3. De cabells... 

- Un treballador d’una empresa de gelats, de condició sikh, és acomiadat per 
negar-se a afaitar-se la barba per motius religiosos quan així ho exigien les 
normes de l’empresa. El treballador denúncia tracte discriminatori. 

 

- Un treballador rastafari es nega en base a les seves creences, no estrictament 
religioses, a tallar-se les seves “trenes”. Per aquesta raó li va ser denegat un 
lloc de treball com a conductor d’una empresa de repartiment. El 
treballador denuncia tracte discriminatori. 

 Com podríeu solucionar aquests conflictes? 

 Haurien de tenir el mateix tracte els dos treballadors? 

 

 

Cas nº4. De vels... 

Una treballadora algeriana després de treballar sis mesos en una empresa decideix cobrir-se el cap 
amb un vel (Hiyab), d’acord amb les seves creences religioses. El seu supervisor li demana que 
se’l tregui perquè el vel no dona bona imatge en un lloc d’atenció al públic. La treballadora es 
nega. 

 Com podríeu solucionar aquest conflicte? 

 Es podria solucionar de la mateixa manera el conflicte plantejat per la utilització d’altres tipus 
de peces tradicionals de vestir de la dona musulmana, com les que figuren al següent dibuix: 

NO  ES  LLEGEIXEN   ELS  FINALS   DELS  TEXTOS  QUE  HI  HA  RERE  “HIYAB” ., 
...   

 

 L'Hiyab és un vel 
característic de les 
dones àrabs. 
Deixa lliure la cara i 
moltes dones el 
porten com un 
signe d'identitat. 

Oculta completa-
ment el cos. 
Una reixeta de 
tela als ulls 
permet que la 
dona vegi però 
no sigui vista. 
Les mans es 
cobreixen. 

 

El niqab és una 
peça que cobreix 
fins al genoll i 
només deixa lliure 
els ulls. Es 
combina amb un 
altre vel per als 
ulls. 

És un mocador 
llarg i rectangular 
usat a la zona del 
Golf Pèrsic. 
Aquest vel es 
col·loca al voltant 
del cap. 

Usat per dones 
iranianes quan 
surten de casa. 
Cobreix tot el cos 
i pot combinar-se 
amb un mocador 
al cap.  
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Cas nº5. La petició 

Nosaltres els signants a baix, confirmem que la prohibició de cobrir el cap és il·legal i es 
considera una violació dels drets humans. 

Totes les dones vetllades (gent amb cap cobert) a tot el món consideren aquesta prohibició com 
una violació molt clara als seus drets humans. Cada un té el dret d'obtenir la igualtat en l'educació 
i el treball, sense reparar l'elecció de cobrir el cap. Sens dubte, els drets humans estan protegits 
sota la llei. 

Aquesta prohibició és injusta i influeix negativament al desenvolupament social, espiritual, 
educacional i a l'economia a milions de dones a tot el món que elegeixen cobrir el cap. A més, 
aquesta prohibició mostra una violació clara de l'article (7, 18.2, 21, 22, 26, 30) de la declaració 
dels drets humans de les Nacions Unides. 

Nosaltres exigim de les Nacions Unides accions dirigides contra qualsevol govern que accepti o 
hagi acceptat la prohibició del dret de cobrir el cap. 

Per firmar aquesta petició www.gopetition.com/online/7105.html 

 Firmaríeu aquesta petició? Raoneu la vostra resposta. 

 Cas nº6. De minifaldilles 

Zuleima, una treballadora musulmana es nega a adoptar les normes de vestuari 
de l'empresa que la contracta. L'empleada dirigeix, a les poques setmanes de 
iniciada la seva relació laboral, una carta a la Direcció de l'empresa, en la qual es 
sol·licitava entre altres qüestions, que se li permetés usar un uniforme d’acord amb les seves 
creences religioses, que prohibien la utilització de faldilles curtes. 

L'empresa desestima la seva petició, ja que totes les treballadores han de portar 
uniforme de color blau, compost de faldilla per sobre del genoll, brusa i 
jaqueta de màniga llarga. 

Com podríeu solucionar aquest conflicte?  

Pots informar-te més sobre com veu la dona musulmana l’ús de l’hijab en el següent video: 
http://video.google.es/videoplay?docid=6371128327892060889 així com llegint les seves 
aportacions en el foro de la comunitat virtual WEBISLAM 
http://foros.webislam.com/forum_posts.asp?TID=5783 

http://www.gopetition.com/online/7105.html
http://video.google.es/videoplay?docid=6371128327892060889
http://foros.webislam.com/forum_posts.asp?TID=5783
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Cas nº7. Article del diari 

 

1. Llegiu l'article sobre els Emirats Àrabs Units. Resumiu el seu contingut. 

2. Com pretén la ciutat de Dubai salvaguardar la seva cultura? 

3. Què és la tolerància per a Abdalá? 

4. Quina és la vostra opinió sobre això? Raoneu el vostre comentari. 
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TEMA 9. IMMIGRACIÓ I EMPRESA. TEMES PER DEBATRE 

Es presenten a continuació dos texts que estan extrets del llibre Inmigración y Empresa. A. 
Jiménez, M. Aguado, M. Pimentel. Ed. Almuzara S.L. 2005. 

 El primer dels texts està escrit per R. Garcia Torrente. Director del Área de Economia 
Agrària. Instituto de Estudio Cajamar i està dedicat a presentar les experiències de la 
província de Almeria en la incorporació de població immigrant en el sector agrícola. 

 El segon dels texts està escrit per Vera Baena Reig. Directora de organización y 
Desarrollo. Área de RRHH de l’empresa Caprabo. Explica l’enfocament actual de una 
empresa espanyola pionera en la incorporació de població immigrant. 

Text núm. 1. El sector agrícola: L'experiència de la província d'Almeria 

Al llarg dels dos últims segles, el sector agrari ha estat el principal proveïdor dels recursos 
necessaris per desenvolupar als altres sectors d'activitat econòmica, i molt especialment de 
la indústria. En aquest escàs interval de temps comparat amb la història de l'home, s'ha 
produït una profunda desagrarització de la societat, l'èxode de la població rural cap a les 
ciutats, la industrialització i la progressiva terciarització. 

Actualment el pes de l'agricultura s'ha reduït enormement en termes d'aportació al PIB i 
generació d'ocupació en els països i regions més desenvolupats. A Espanya, la participació 
del sector agrari és del 3,6% i 5,6%, respectivament. No obstant això, cal reconèixer que el 
sector agrari encara juga un paper molt important com a proveïdor de serveis 
mediambientals i com a conservador del paisatge característic de les zones rurals europees. 
Suposa, fins i tot, un reservori dels costums i de les tradicions que conformen la cultura 
europea. 

En aquest context, de progressiva pèrdua d'importància de l'activitat agrària, es pot arribar a 
pensar en l'agricultura com un sector decadent i ancorat en el passat quan la realitat és ben 
diferent. D'una banda, en l'activitat primària s'ha produït en els últims quaranta anys, 
gràcies en part a la revolució verda, el major increment de productivitat de tota la història 
de l'agricultura. D'altra banda de la pèrdua de representativitat de l'esmentada activitat 
primària s'ha traspassat cap a les activitats agroindustrials, conseqüència de la complexitat 
que ha anat adquirint la nostra societat, que ja no solament vol satisfer una necessitat 
alimentària sinó que persegueix un cert hedonisme amb la compra i la ingestió dels 
aliments. La competitivitat d'un producte ja no solament depèn de la seva qualitat o preu 
sinó, cada vegada més, de tots els serveis que l'acompanyen i que li són incorporats al llarg 
del seu pas per tot el complex agroalimentari. 

Per tant, es pot afirmar que el sector continua presentant un elevat dinamisme, capaç de 
transferir cap a la resta d'activitat econòmica conceptes i processos innovadors i en 
contínua renovació. La biotecnologia aplicada al desenvolupament de cultius i la seva 
capacitat per donar resposta a les creixents necessitats d'aliments per a una població 
mundial en continu creixement seria el millor exemple d'això. 

En el cas que ens ocupa, també l'agricultura ha estat pionera en la incorporació de la 
immigració com força laboral que permet resoldre les seves necessitats de mà d'obra. 
Ràpidament s'ha estès al conjunt de la societat, provocant un del majors canvis 
socioeconòmics experimentats per Espanya en la seva història recent. La massiva arribada 
de persones procedents de l'estranger a la recerca d'una oportunitat laboral, i de millorar les 
seves condicions de vida i les de la seva família, s'ha convertit en un dels principals factors 
dinamitzadors de l'economia espanyola i està sent un dels elements que explicaria el clar 
diferencial de creixement davant la ralentització, i fins i tot recessió, que sofreixen la resta 
de països de l'Europa continental. 
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Un exemple de l'impacte dels treballadors immigrants al sector agrari: el cas 
d'Almeria 

La província d'Almeria ha estat, al llarg de la major part del segle XX, una terra d'emigració. 
Les primeres immigracions de certa magnitud no es comencen a observar fins la segona 
meitat de la dècada dels seixanta, tractant-se principalment de persones que es desplacen de 
les províncies veïnes i amb uns volums que oscil·len entorn de les 1.000 persones a l'any. 

A partir de mitjans dels setanta s'intensificarà el procés amb més de 5.000 nous ciutadans 
espanyols que arriben a Almeria anualment. 

La immigració exterior apareix a començaments dels vuitanta amb l'arribada d'unes 300 
persones a l'any. No serà fins a la dècada dels noranta quan adquirirà importància amb 
l'arribada de 1.100 immigrants l'any 1998, duplicant-se el 1999 i arribant fins als 19.000 el 
2003. Aquestes xifres es refereixen als que han deixat constància de la seva presència a la 
província mitjançant el seu empadronament en els diferents municipis. De manera irregular 
estaríem parlant de molts més. 

L'any 2003 residien a Almeria uns 56.300 immigrants davant els 11.400 de 1996 i els 3.200 
de 1991. Aquest any només 1.000 procedien de països no comunitaris quan en l'actualitat 
són 45.000. 

Al sector agrari hi ha a Almeria uns 61.000 treballadors donats d'alta en la seguretat social, 
dels quals 15.000 són estrangers. A aquesta xifra podríem afegir les gairebé 20.000 persones 
que han regularitzat la seva situació al llarg de l'últim procés iniciat pel Govern i que 
desenvolupen la seva activitat laboral al sector agrari. En total, comptant propietaris i 
ocupadors, més de la meitat dels treballadors agrícoles dels hivernacles d'Almeria són 
immigrants. 

Evolució de la participació d’Almeria en el PIB nacional 

 
Font: Renta Nacional de España. BBVA y Funcas. 

Evolució del valor de la producció hortofrutícola d’Almeria. 
En milions d’euros corrents 
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Font: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Elaboración propia. 

Els immigrants estan ocupant, en aquesta primera fase d'integració en l'agricultura i 
l'economia d'Almeria, els treballs que exigeixen d'una menor qualificació laboral i que, per 
tant, tenen una menor remuneració. Aquesta situació ha estat provocada perquè aquest 
tipus de tasques han deixat de ser interessants per a la població nacional i per l'absència 
d'experiència prèvia i de capacitació professional dels nouvinguts que els ha impedit accedir 
a altres llocs. 

En molts casos la realitat amb què s'han trobat aquests treballadors estrangers ha estat molt 
diferent de la que havien somiat, i ha suposat una certa frustració i rebuig cap a la societat 
d'acollida. L'agricultura d'Almeria s'ha constituït en aquests casos com una mera etapa al 
seu camí cap a altres destinacions del continent europeu, cap a les quals es dirigeixen en el 
mateix instant que aconsegueixen regularitzar la seva situació. 

En altres casos, els immigrants han sabut intuir les possibilitats que els ofereix l'agricultura i 
la societat d'Almeria i han decidit instal·lar-se definitivament a la província. En primer lloc 
duen a terme el reagrupament de tota la família, amb la integració dels més petits en el 
sistema educatiu espanyol, i el que això suposa quant a començar a llançar arrels a la regió 
d'acollida. Posteriorment, es dóna una progressiva escalada professional, preferentment en 
l'activitat agrícola però també en altres sectors com el dels serveis. El pas de peó agrícola 
cap a encarregat o capatàs d'una explotació agrícola es produeix en la mesura que l'empresa 
agrària augmenta de dimensió i que el patró confia en aquest treballador arribat des de fora 
i que durant diversos anys li ha demostrat la seva competència i lleialtat. El següent pas, que 
ja s'està produint de forma cada vegada més notòria, serà la independència mitjançant la 
constitució d'una empresa pròpia. 

Sense cap dubte, el gran creixement de l'economia d'Almeria al llarg de l'última dècada s'ha 
vist afavorit per la integració dels immigrants en el seu sistema productiu. Es tracta d'una 
població jove, dinàmica i amb ganes de prosperar, la qual cosa pot contribuir a mantenir 
unes elevades taxes de creixement per als pròxims anys. 
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Text núm. 2. El sector de la distribució: la experiència de Caprabo 

El mercat laboral espanyol no ens permet cobrir les posicions professionals vacants de la 
nostra companyia -ni de les plantes de venda ni dels centres logístics- i, per tant, per a 
Caprabo, la gestió de la immigració no és una realitat social a què hem de fer front, sinó 
una necessitat empresarial o, fins i tot, una oportunitat de negoci en la qual hem de 
treballar. 

Què és Caprabo? 

El Grup Caprabo és una empresa nacional de distribució que va néixer fa 46 anys 
inaugurant una nova forma de venda d'alimentació: l'autoservei. Amb una facturació de 
2.806 milions d'euros, i més de 19.000 empleats, el Grupo Caprabo ha consolidat el seu 
creixement i expansió per tot el territori nacional. 

Caprabo i la gestió dels recursos humans 

El sector de la distribució, des d'un punt de vista de gestió de Recursos Humans, és 
clarament un dels grans desconeguts. Distribució s'associa a alts nivells de rotació, 
precarietat laboral, poques o cap política de conciliació vida laboral-vida personal... 
Addicionalment, parlem de llocs de treball amb poc estatus social: quins pares volen que els 
seus fills siguin botiguers, carnissers o forners? Probablement, només aquells que coneixen 
de prop aquest negoci i saben les enormes oportunitats professionals que ofereix... 

Però, en qualsevol cas, ambdós factors -desconeixement i desprestigi- juguen contra la 
realitat de gestió que hi ha realment en la major part de les empreses de la distribució: el 
factor humà és el 95% del negoci i, només per això, és absolutament necessari 
desenvolupar una estratègia i unes polítiques de recursos humans absolutament coherents i 
clarament orientades a la integració del personal dins de la companyia. 

Amb una plantilla de 19.000 persones, uns índexs de rotació superiors al 20% i els reforços 
de plantilla necessaris per a determinades èpoques, la realitat ens porta a haver de realitzar 
més de 10.000 contractacions a l'any. 

Un dels elements més crítics d'aquesta cadena és, sens dubte, la formació i promoció dels 
nostres professionals. Actualment no existeixen centres de formació oficial que preparin al 
perfil professional que Caprabo està buscant. 

Des d'un punt de vista d'estratègia de recursos humans, s'ha optat per la formació i el 
desenvolupament dels nostres propis professionals, sent la carrera professional i 
l'aprenentatge d'un ofici els grans valors que Caprabo aporta a la persona i a la societat en 
general. I és aquesta voluntat de desenvolupament professional des de dins la que marca 
cada una de les polítiques integrades dins del que coneixem com a gestió de flux de 
professionals. 

Existeix una política de reclutament orientada a buscar joves capaços que, malgrat no tenir 
estudis superiors, tinguin voluntat i ganes d'aprendre un ofici que els permetrà guanyar 
empleabilitat. Existeix una política d'acollida que busca donar a conèixer l'empresa -la seva 
història, els seus valors i els seus aspectes diferencials- però també el sector, dignificant-lo i 
situant la seva aportació social en el pla en el qual realment hi hauria d'estar. Existeix una 
política de formació i desenvolupament absolutament dirigida a l'assimilació del 
coneixement i les habilitats necessàries per convertir-se en un professional de punt de 
venda capaç de gestionar qualsevol de les nostres unitats de negoci: la botiga. I existeix una 
política retributiva encaminada a premiar tant l'assumpció de responsabilitats com 
l'aportació directa de resultats a la companyia. 
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Caprabo i la integració de la població immigrant 

Tal com ja s'ha exposat, per a Caprabo la immigració no és una realitat a gestionar, és 
clarament una oportunitat empresarial amb què ens trobem, la situació de plena ocupació 
que viu el sector. A més Caprabo ha desenvolupat en els últims anys polítiques de recursos 
humans dirigides a ser extremadament eficients en la gestió del flux de professionals de la 
companyia. 

En aquest sentit, la població immigrant és per a Caprabo, per damunt de tot, població que 
ens agradaria atreure i retenir. Entenem que la millor política de diversitat és la no política. 

La nostra filosofia d'integració de la població immigrant és assegurar un tracte equitatiu, 
evitant tant la discriminació negativa com la positiva. 

El trajecte que estableix el flux de professionals dins de la companyia podem veure que: 

 El procés de reclutament actual de Caprabo incorpora la necessitat d'arribar sempre a un 
nombre ampli de persones. Per aquest motiu, combinem canals de comunicació 
tradicionals (com diaris amb secció d'ocupació desenvolupada o televisió local) amb 
canals de comunicació de menor desenvolupament però major abast (com diaris 
gratuïts). Aquests últims estan sent una de les fonts de reclutament més efectives dins de 
la població immigrant malgrat no ser un canal pensat específicament per atreure'ls. 

 El procés de selecció i acollida segueix sempre la mateixa pauta d'actuació, parlem de 
població local o població immigrant, ja que considerem que no només no perjudica la 
incorporació de la població immigrant si no que l'ajuda, en tenir qualsevol persona que 
entre a Caprabo exactament els mateixos coneixements de l'empresa i del seu lloc de 
treball. L'única diferència actualment la marca el coneixement de l’idioma. Tenint en 
compte que som una empresa clarament orientada al client, l'ús correcte de l'idioma és 
una de les aptituds requerides per a llocs de treball d'atenció al públic. Per aquest motiu, 
quan una persona immigrant no domina encara l'idioma de la zona on resideix, se li 
n'orienta més cap a llocs de magatzem que de botiga, mentre se l'assessora sobre centres 
de formació on pot obtenir de manera gratuïta cursos de llengua. 

 I, el procés de formació i desenvolupament ens permet detectar persones amb potencial 
i voluntat de creixement professional. De manera expressa, no existeix ni quota 
d'incorporació de població immigrant a les diferents accions formatives que ofereix 
l'empresa ni es realitzen formacions diferents per a població immigrant i població local ja 
que valorem el desenvolupament dels nostres factors clau d'èxit com a únic element a 
mesurar per al desenvolupament i la promoció dins de l'empresa. Entenem que, a 
mesura que incrementi el percentatge de població amb nacionalitat diferent a l'espanyola 
dins de la plantilla de l'empresa, incrementarà també la proporció de personal immigrant 
en llocs i major responsabilitat. 

Tanmateix, si analitzem el fenomen de la integració de la immigració tal com plantejàvem al 
principi d'aquest article, no des de l'òptica de realitat a gestionar sinó des de l'òptica 
d'oportunitat a aprofitar, Caprabo sí necessita fer un canvi important en la seva política de 
reclutament i contractació ja que, actualment, només està dirigida a la població immigrant 
que resideix a Espanya. Hi pot haver població immigrant no resident que, amb l'opció 
professional que Caprabo ofereix, volgués viure en Espanya? En aquesta línia s'està 
començant a treballar amb programes de contractació i formació en origen que permetin 
apropar les necessitats de contractació de la nostra empresa a l'oferta de treball que hi pugui 
haver en diferents països com el Marroc, Xile o Argentina. Evidentment, a mesura que 
aquesta línia d'actuació agafi pes dins de la companyia, els plans d'acollida si haurien de 
contemplar aspectes diferenciadors tals com a l'acompanyament a l'arribada i el suport en la 
recerca d'habitatge i coneixement de la ciutat de residència. 
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El supermercat Escola... un exemple d'integració sense política 

El Supermercat Escola Caprabo és un dels eixos sobre els quals es vèrtebra la política de 
formació i desenvolupament de la companyia. Les accions formatives que acompanyen el 
pla de carrera professional establert per Caprabo són de caràcter eminentment pràctic i per 
això s'han dissenyat instal·lacions pedagògiques que permetin reproduir totes les 
característiques d'una botiga. 

Dins del Supermercat Escola Caprabo es desenvolupa una de les activitats formatives més 
crítiques: la formació d'aprenents de frescs. Quan una persona s'incorpora a Caprabo per 
desenvolupar la seva carrera professional dins de les seccions de producte fresc, entra 
obligatòriament en un programa de formació específic que li aportarà el coneixement 
concret del producte amb què treballarà, dels estris que li permetran lliurar aquest producte 
al client amb el "tall" més adequat i el més fonamental, els atributs de producte que 
Caprabo vol oferir els seus clients. 

Durant tot l'any es desenvolupen cursos per a les diferents seccions de frescs i el 
reclutament de personal es realitza seguint els canals de comunicació massiva que 
comentàvem anteriorment. 

Analitzant les dades del període 2002-2004 podem constatar que la proporció d'immigrants 
participants d'aquesta formació és clarament superior al 8% global de població immigrant 
que té actualment Caprabo. Només en Barcelona, en el període de referència, el 49% dels 
participants eren de nacionalitats diferents a l'espanyola, sent la nacionalitat equatoriana la 
més important, seguida de la peruana, colombiana i marroquina. 

Les persones amb nacionalitat distinta a l’espanyola valoren més favorablement la formació 
rebuda, destacant especialment, no solament l’oportunitat de treballar, sinó també 
l’oportunitat d’aprendre un ofici que pugui garantir-los treball més enllà de la pròpia 
empresa Caprabo. 

Caprabo i els reptes de futur 

Caprabo està absolutament convençuda que, si vol respondre als reptes que s'està 
plantejant com a companyia, necessita, des d'un punt de vista de Recursos Humans, 
realitzar una aposta forta per la incorporació de la immigració dins de la seva força laboral. 

Caprabo compta actualment amb un percentatge de població immigrant del 8% de la 
plantilla. Aquest percentatge, relativament baix comparat amb la mitjana nacional, va en 
augment, com demostra el percentatge d'immigrants que actualment s'incorporen al nostre 
programa de formació professional. Però clarament la velocitat d'aquest increment volem 
que sigui més ràpida i molt més efectiva (no solament que s'incorporin sinó que apostin pel 
desenvolupament de la seva carrera dins de la nostra companyia). 

Els grans reptes de futur, per tant, s'han de moure en dues direccions: 

 En primer lloc, apropar la nostra necessitat de contractació a la població públic objectiu. 
En aquest sentit, clarament els programes de contractació i formació en origen són una 
aposta de futur que ha de ser explorada amb atenció i buscant efectivitat per a totes les 
parts implicades. 

 I en segon lloc millorar la nostra oferta amb accions que identifiquin clarament a 
Caprabo com a millor empresa ocupadora de població immigrant, apostant per accions 
específiques d'integració social tals com l'assessorament legal (tràmits de nacionalització, 
de reagrupació familiar...) o el suport en l'arrendament d'habitatge. 
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Només d'aquesta manera aconseguirem arribar a complir amb els grans deures que, com 
gestors de recursos humans tenim en relació amb la immigració com a fenomen social del 
nostre segle: ser empresarialment eficients i socialment responsables. 

Qüestions a resoldre: 

 Analitzeu els dos texts presentats i feu una taula comparativa assenyalant les semblances 
i diferències entre les dues situacions exposades. 

 Aspectes més rellevants del text nº1. És millorable aquesta situació? Com es podria 
realitzar segons el vostre criteri? 

 Aspectes més rellevants del text nº2. És millorable la situació de Caprabo? Assenyaleu els 
aspectes positius i negatius de la política de RRHH en aquesta empresa. 
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ESCOLES DE NEGOCI. UN ACOSTAMENT A LA IMMIGRACIÓ 

QUALIFICADA EN LA REALITAT EMPRESARIAL* 

En un estudi realitzat a tres de les escoles de negocis més prestigioses a Espanya, en els 
programes internacionals de les quals els estrangers suposen al voltant del 80% dels 
estudiants, es manifesta l'actitud de les empreses espanyoles a l'hora de contractar 
estudiants estrangers. 

Quant a la necessitat d'un canvi de mentalitat, una de les escoles de negocis va venir a 
constatar que, en general, els espanyols som reticents a l'hora de contractar estrangers. 
Malgrat que molts estrangers desitgen romandre a Espanya molt pocs acaben per quedar-
se. Els que aconsegueixen romandre ho fan contractats per multinacionals, però en la 
majoria dels casos, estan dos anys a Espanya per aprendre el know how de l'empresa i 
després són traslladats al seu país a la filial de la companyia. No obstant això, totes 
reconeixen que s'observa una tendència creixent en la contractació d'immigrants qualificats. 

Quant a l'escassa planificació dels espanyols, una escola de negocis assegura que per aquest 
motiu el mercat espanyol està perdent molt talent. Dels estrangers que desitgen quedar-se a 
Espanya molts acaben per anar-se'n a causa de la pressió del mercat. Això s'explica a causa 
que les empreses espanyoles esperen gairebé a l'acabament del curs per entrevistar 
potencials candidats quan a aquestes alçades la majoria dels participants de la promoció ja 
estan contractats gairebé tots per empreses del nord d'Europa. El que queda clar és que els 
estudiants no poden arriscar-se a esperar a l'últim minut. Països com Anglaterra o Holanda 
reserven la seva data de presentació amb més d'un any d'antelació i gairebé cinc mesos 
abans de l'acabament del curs ja tenen fetes les seves contractacions. 

On més incidència van fer les escoles de negoci espanyoles és en la problemàtica dels 
permisos de treball. A causa de l'obertura de nous mercats a la Xina, Hongria, el Japó, etc., 
les empreses cada vegada tenen més interès en aquest col·lectiu a causa del seu perfil 
internacional, però al marge de l’idioma, la problemàtica del permís de treball és l'obstacle 
més gran amb el que es troben. Al cap i a la fi, davant de dos d'iguals, les empreses 
contracten als que tenen papers. Amb això es fa evident que cal prendre mesures per 
flexibilitzar la legislació. Mesures com les que han pres a Anglaterra per exemple, on tenen 
un acord amb 50 escoles de negocis a nivell mundial pel qual els seus estudiants poden 
entrar al mercat laboral sense complicacions en quant a permisos de treball. 

Si a Espanya, i especialment en les empreses, no es dona un canvi de mentalitat, no 
s'adquireixen més hàbits de planificació, i no es flexibilitzen les lleis entorn de la 
contractació d'immigrants qualificats, difícilment podrem competir en un mercat global. 

Qüestions a resoldre: 

 Perquè considereu que serà tan necessària en un proper futur mà d’obra qualificada en 
els països desenvolupats? Raoneu les vostres respostes. 

 Quina és la situació actual a Espanya i com es podia millorar? 

 

                                                 
*
 L'estudi es va dur a terme mitjançant entrevista telefònica als responsables del departament de sortides 

professionals de les següents escoles de negoci: IE, IESE, ESADE. 
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TEMA 10. EXERCICIS SOBRE ASPECTES GENERALS DELS 

CONFLICTES (ENTENDRE ELS CONFLICTES) 

Exercici 1 

Penseu en una empresa que ha de fer un comiat col·lectiu de treballadors a través d’un 
expedient de regulació d’ocupació per superar la seva situació econòmica negativa. 

Qüestions a resoldre: 

- Indiqueu els elements d’aquest conflicte (parts implicades, causes i conseqüències 
mitjans que es poden fer servir per solucionar el conflicte). 

Exercici 2 

Els treballadors de l’empresa SINCRO, S.A., no estan d’acord amb la forma en que 
s’apliquen les mesures de seguretat des de que van arribar a l’empresa els actuals 
responsables: els equips de protecció individual (EPI) per al soroll, comprats recentment, 
no són adequats a les característiques específiques del soroll que hi ha als tallers. A més, 
com es tracta de cascs anti–soroll , el tècnic de prevenció va dir que era suficient amb 
comprar EPIs per als treballadors del torn de matí, ja que els mateixos els podrien utilitzat 
els treballadors del torn de tarda. Manifestades les queixes a la direcció de l’empresa, la 
situació no millora. 

Qüestions a resoldre 

1) Analitzeu el tipus de conflicte en el que ens trobem. 

2) Determineu quins serien els aspectes positius, els negatius, els interessos comuns i 
divergents del conflicte plantejat. 

Exercici 3 

A 

Els treballadors d’una empresa han estat convocats a una reunió de feina per plantejar el 
repartiment de les vacances. 

L’empresa te cada cop més feina a l’estiu i ha comunicat als seus treballadors que a partir 
d’ara cada treballador només podrà gaudir de 15 dies de vacances entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre. La resta de vacances les podran gaudir fora d’aquestes dates. 

Alguns treballadors ja havien contractat les seves vacances durant un mes sencer el proper 
estiu, tal com ho estaven fent, per la qual cosa, davant l’enuig han començat a treballar de 
manera més lenta i s’estan negant a fer hores extraordinàries. 

B 

En Pau i la Sònia són treballadors de la mateixa empresa. Tots dos treballen al departament 
de comptabilitat i han estat parella durant un any. La seva relació s’ha acabat i des 
d’aleshores es nota agressivitat entre ells. El seu enfrontament afecta a la feina, perquè 
normalment no es dirigeixen la paraula i per comunicar-se les coses fan servir una tercera 
persona del departament. 

 C 

El Lluís i el Jordi treballen en una fàbrica de vidre. Tots dos formen part del departament 
de producció i és habitual que algun dels dos faci el control de qualitat dels productes que 
fan. Un dia es van enfadar i cap dels dos no va fer el control, i cada un va comentar que era 
responsabilitat de l’altre. Com que la partida es trobava sense passar el control de qualitat, 
un client es va queixar per deficiències en els productes. 
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Qüestions a resoldre 

Assenyaleu quines són les causes dels conflictes en els tres casos plantejats? 

Exercici 4 

La Maria és una treballadora d’un centre comercial que ha estat treballant al mateix 
departament vuit anys. Al mateix departament treballa el Pere, amb qui Maria sempre ha 
treballat molt a gust. Al Pere el van ascendir a l’empresa i va passar a coordinar un 
departament. Des de fa unes setmanes, el Pere ha notat que la Maria està tibant amb ell 
però no sap perquè pot ser, perque no han parlat del tema. La Maria s’ha assabentat de 
l’ascens del Pere per una altra persona i està enfadada perquè es pensava que el Pere era 
amic seu. 

Qüestions a resoldre 

Assenyaleu si el conflicte és clar i evident o esta latent? 

Exercici 5 

L’empresa Vivas, S.L. es dedica a la fabricació de productes farmacèutics i a les anàlisis 
clínics. Té una plantilla de 98 treballadors i te un sol centre de treball. L’empresa ha 
acomiadat fa una setmana l’encarregat de la secció d’anàlisis clíniques tot al·legant que el 
seu rendiment estava disminuint significativament. 

Els treballadors de la seva secció consideren que el comiat de l’encarregat s’ha produït 
perquè pertany al comitè d’empresa i han decidit iniciar una vaga de recolzament a aquest 
treballador perquè era una de les persones del comitè d’empresa que més defensaven els 
treballadors. 

Qüestions a resoldre 

Assenyaleu quin tipus de conflicte es planteja al text 

Exercici 6 

A continuació es presenten una sèrie de conflictes esdevinguts en empreses: 

A 

L’empresa Papira, S.L. compta amb dos socis que tenen el 50% de les participacions socials 
cadascun. Els dos socis han tingut durant anys posicions contradictòries per que fa a la 
manera d’ampliar el negoci, fet que els ha dut a dissoldre i liquidar l’empresa. 

B 

En un taller dedicat a la fabricació mecànica, els torns amb que es treballa s’han substituït 
per uns altres de nous que milloren la qualitat de les peces. Els treballadors de producció 
han manifestat el seu rebuig amb comentaris negatius sobre el canvi. Malgrat tot, els clients 
expressen la seva satisfacció per la millora en la qualitat del producte. 

C 

Rosa Palau i Joan Gómez són auxiliars de clínica que treballen en una consulta 
odontològica. Tots dos desitjaven poder gaudir les seves vacances d’estiu el mateix mes i, 
com que cal la presència d’almenys un auxiliar en tot moment, han hagut de fer torns; però 
no s’han posat d’acord entre ells. En Joan considera que la Rosa ha estat beneficiada i han 
sorgit entre ells hostilitats que repercuteixen en l’atenció i la informació que es dona als 
clients. 
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Qüestions a resoldre 

Indiqueu en cadascuna de les situacions, si es tracta d’un conflicte positiu–funcional o 
negatiu–disfuncional? 

Exercici 7 

L’Àlvar és el cap d’un taller de cotxes que fa reparacions de mecànica ràpida. Fa unes 
setmanes que ha deixat de treballar a l’empresa el treballador que més experiència tenia i 
l’Àlvar s’ha trobat amb el problema de l’acumulació de producció. Té bastants cotxes 
acumulats i encara no ha trobat una persona que cobreixi el lloc del treballador que se n’ha 
anat. 

Porta dues setmanes entrevistant gent, però encara ningú no l’ha convençut del tot. Només 
hi ha una persona que sembla convèncer-lo més, però té l’inconvenient de no tenir gaire 
experiència per al lloc. Com que cada dia té més problemes amb els clients per culpa del 
retard del lliurament dels cotxes, ha decidit contractar-la, malgrat la seva manca 
d’experiència. 

Qüestions a resoldre 

Quines variables han afectat a la solució del problema que es planteja al text? 
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Exercici 8 

A continuació es presenta un document on es poden analitzar diversos tipus de conflictes i 
algunes tàctiques que utilitzen les persones per solucionar-los. 
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Qüestions a resoldre 

Assenyaleu quines impressions us suggereix cada manera d’afrontar el problema i que faríeu 
si us trobéssiu en cadascuna de les situacions que es descriuen al document. Discutiu a 
classe les diferents opcions que poden presentar els alumnes. 
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Exercici 9. Trasllat fora de Tarragona 

Plantejament del cas 

Lluís Gutiérrez és director del departament de finances de la “Mútua Corporativa”, una de 
les mútues assistencials de més prestigi del país. 

Porta treballant en aquest departament central deu anys. Està ben considerat, tant pels seus 
superiors com pels col·laboradors que te sota la seva responsabilitat. 

Actualment s’ha produït la fusió de la Mútua amb altra entitat i això obliga a efectuar alguns 
canvis. Un d’aquests canvis és la reorganització de tots els serveis generals de les dos 
organitzacions fusionades. En aquests moments la gestió de tots els serveis esta ubicada a 
Tarragona, encara que arrel de la fusió es va a crear un centre territorial internacional a 
Paris. 

En serveis de personal han decidit que alguns empleats del departament de finances de 
Tarragona es traslladen a Paris per organitzar un altre departament semblant. 

En Tarragona la Mútua Corporativa te dos empleats que, per la seva excel·lent activitat 
professional i competència estan nominats per traslladar–se a Paris. En els dos casos, els 
respectius contractes laborals contemplen la possible mobilitat geogràfica internacional. 

 Per un costat està Miquel Pons, advocat de 30 anys i casat des de fa un any. D’aquí a tres 
mesos serà pare per primera vegada. Porta treballant en el departament dos anys i el seu 
salari esta en el mínim corresponent a la seva categoria. Per criteris polítics de 
l’organització, Miquel ha de passar per altres llocs. Miquel coneix be la situació i sap que 
en qualsevol moment el poden traslladar fora de Tarragona si vol promocionar–se 
laboralment. Ell és de Zaragoza i el seu desig es tornar a la seva ciutat natal. No obstant 
això, s’acaba de comprar un pis i la seva dona, Anna Maria, que és tarragonina, te un 
treball estable i no esta interessada en un trasllat. Anna Maria coneix a la dona de Lluís 
Gutiérrez, donat que freqüenten el mateix gimnàs i les dues varen néixer al Serrallo, el 
barri marítim de Tarragona. 

 L’altre directiu en qüestió és Carlos Peñalabra, economista, de 29 anys, nascut a Puzo 
(Perú) i viu amb la seva parella homosexual. Porta treballant en la Mútua més de tres 
anys. És un empleat exemplar lleial, compromès i orgullós de treballar en aquesta 
empresa. Treballa tots els dies més hores de les que li corresponen i no manté unes 
excel·lents relacions amb Lluís Gutiérrez. Aquest no accepta massa be la seva tendència 
sexual ni tampoc li agraden els empleats immigrants. Les condicions salarials són les 
mateixes que les del seu company Miquel. També és conscient de que porta tres anys en 
el departament central. Participa en un negoci “discotequero” als voltants de Tarragona. 
No es planteja cap trasllat, donat que esta “echando raíces” en Tarragona. 

Lluís Gutiérrez ha de resoldre la situació plantejada, Miquel Pons i Carlos Peñalabra estan 
informats de l’assumpte: qui es desplaça a Paris? Algú dels dos ha d’estar en Paris en el 
termini d’un mes i per un període mínim de cinc anys. 

Qüestions a resoldre 

1. En aquest cas. Quina seria la millor manera de resoldre el conflicte? 

2. Considereu que pot haver-hi algun error i/o biaix atributiu que afecte al conflicte? 

3. Si Lluís Gutiérrez vol incrementar les seves bases de poder, quines actuacions hauria de 
fer per aconseguir aquest objectiu? 

4. Abans d’iniciar el procés de resolució del conflicte, estructureu l’argumentari previsible 
i hipotètic que utilitzaran tant Miquel com Carles per no anar a Paris. 
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5. Abans d’iniciar el procés de resolució del conflicte, estructureu l’argumentari previsible 
i hipotètic que tu utilitzaràs per raonar les idees, els pensaments i les creences de Miquel 
i Carlos perquè es desplacen a Paris. 

Exercici 10. El cas d’un error greu en el tractament d’un varicocele 

Plantejament del cas 

Xavier Valls Martí és un enginyer de 45 anys que ha estat intervingut quirúrgicament en un 
Centre Sanitari de Granollers, per extirpar-li un testicle per un varicocele que estava essent 
tractat amb antiinflamatoris. 

Xavier Valls Martí havia d’ingressar el 15 de gener, però per un error seu a l’agenda ho va 
fer el dia 16 de gener. Després d’uns dies es va assabentar que s’havia confós el seu 
diagnòstic pel d’un altre malalt que en aquestes dates ja estava ingressat al centre sanitari. El 
seu nom i cognoms coincidien, casi en la seva totalitat, amb els de l’enginyer. L’altre Xavier 
Valls Martín, de 45 anys i agent comercial, era qui tenia el varicocele testicular greu que 
havia d’extirpar–se. 

En realitat, Xavier Valls Martí tenia un varicocele que, de moment, no requeria extirpació i 
estava tractat amb antiinflamatoris. Els advocats d’aquest pacient han iniciat accions 
judicials contra el centre sanitari i els professionals implicats en el cas. 

El gerent de l’Hospital, Pere Montilla (home de confiança del conseller de Salut de la 
Generalitat, te 45 anys i va estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials en la Universitat 
Rovira i Virgili) ha iniciat una investigació preliminar que ha permès aclarir que les biòpsies 
dels dos pacients, encara que es realitzaren i enviaren al Servei d’Anatomia Patològica del 
centre sanitari en la mateixa data, van arribar al Servei d’Andrologia amb diferents dates 
amb el fatal resultat que coneixem. 

No es sap be perquè el zelador de planta (Josep Trasserres, budista, ecologista, relacionat 
amb moviments veïnals i membre del Comitè d’Empresa) no va portar al Servei 
d’Andrologia el resultat anatomo–patològic de Xavier Valls Martí, sinó exclusivament el de 
l’agent comercial (Xavier Valls Martín), el que sembla haver influït en l’error clínic. 

El Dr. Josep Buitrago (argentí, que va estudiar en la Universitat de Buenos Aires) és el 
director del Servei d’Andrologia i està força preocupat per l’assumpte, perquè encara que 
no va intervenir directament a l’enginyer, és el responsable de la unitat. 

El Dr. Josep Buitrago sap que va ser el Dr. Hassan Boazza (metge d’origen magrebí, 
musulmà i que va estudiar a París) el que va realitzar la intervenció. Aquest metge ha 
explicat en la declaració preliminar que va fer el gerent que la responsabilitat és de Sofía 
Martínez (nascuda a Madrid, però resident a Granollers des de fa 15 anys, supervisora 
d’infermeria del Servei d’Andrologia, donat que aquesta va assignar a quiròfan a Asunción 
Mata (que és parella de fet de Josep Trasserres) com ajudant de quiròfan. Aquesta 
infermera és recent diplomada i te poca experiència. 

Els responsables del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya estan preocupats 
per la repercussió del cas a nivell mediàtic i l’alarma social que pot generar. 

S’ha encarregat a l’empresa de consultoria Yourselves que realitzi un informe sobre els fets, 
per tal de determinar responsabilitats. Com expert en conflictes de Yourselves has d’indicar 
quin dels set actors pot ser considerat com a responsable de l’error. 

Qüestions a resoldre 

1. Indiqueu el nivell de responsabilitat dels set actors del cas: 

 - Xavier Valls Martí (enginyer, pacient) 
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 - Pere Montilla (gerent, economista) 

 - Josep Trasserres (zelador) 

 - José Bruitrago (metge, director del Servei d’Andrologia) 

 - Hassan Boazza (metge, cirurgià que va fer la intervenció) 

 - Sofía Martínez (supervisora d’infermeria) 

 - Asunción Mata (infermera recentment diplomada) 

2. Considereu que pot haver-hi algun tipus d’error/biaix atribucional que afecti al 
conflicte? 

3. Quina estratègia de resolució de conflictes considereu que seria la més adequada en 
aquest cas? 

4. Realitzeu un role play on s’iniciï un procés de mediació. Poden intervenir els set 
personatges que apareixen en el cas, actuant com a mediador el consultor de Yourselves? 

5. Inicieu un procés de negociació mitjançant un role play en el que participen Josep 
Trasserres, José Buitrago, Hassan Boazza, Sofía Martínez i Asunción Mata. 
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TEMA 11. EXERCISIS SOBRE EL CONFLICTE COM UNA OPORTUNITAT 

DE MILLORA DEL RENDIMENT EN ELS GRUPS DE TREBALL 

Exercici 1. Dificultats per la implantació de l’avaluació del desenvolupament de l’activitat 
professional 

Plantejament del cas 

Actualment, una eina important en aquelles organitzacions que donen importància al factor humà 
és l’avaluació de l’activitat professional. En aquest procés s’avalua el rendiment laboral dels 
empleats, que ofereix avantatges per ambdues parts de la relacció laboral. 

 Per l’empleat suposa un feedback valuós en relació a la forma en que compleix les seves 
tasques, el seu comportament i les indicacions sobre línies de millora en conseqüència amb 
els valors organitzacionals. 

 Els beneficis empresarials són també evidents, ja que permet establir estratègies de millora 
contínua, mantenir nivells d’eficiència i productivitat, avaluar el potencial dels treballadors, 
etc... 

Inicialment, l’avaluació de l’activitat professional va sorgir com un judici unilateral per part dels 
caps d’equip. No obstant, des de models orientats als recursos humans, ha esdevingut una eina 
més complexa en la que la informació de l’avaluació es proporciona personalment, analitzant les 
causes del rendiment i buscant potencialitats en les persones, tant per millorar la seva satisfacció 
com per contribuir a la millora organitzacional. 

No obstant això, la seva implementació sol ser complicada en alguns casos. Pot generar tensions 
entre els empleats que poden prendre les avaluacions com un atac més que com una oportunitat 
per la millora, pot estar duent–se a terme de forma no adequada, o be no s’exposen amb claredat 
als empleats els objectius i criteris d’avaluació, etc... 

A continuació presentem un cas on la implantació del desenvolupament de l’activitat professional 
(“desempeño”) com a eina de gestió pot desencadenar un conflicte en l’organització de no 
gestionar–se de forma adequada. 

Susana Prat és responsable d’un equip de 13 persones. En la seva empresa va començar a 
implantar–se fa tres anys l’avaluació del desenvolupament de l’activitat professional. Amb 
l’objecte de poder realitzar–la de la forma més adient, tots els responsables d’equip van rebre 
formació en aspectes relatius a l’eina i també se’ls van donar indicadors i pautes per a l’avaluació 
dels seus col·laboradors. També es va establir una periodicitat anual d’avaluació i criteris 
d’avaluació per les diferents àrees de la companya. 

Malgrat l’interès del departament de RRHH per poder implantar amb èxit la tècnica, l’avaluació 
d’aquesta en l’empresa ha tingut dificultats per a la seva implementació, al tractar–se d’una 
organització de tipus conservador i tradicional, encara que ha tingut una forta expansió en els 
darrers anys. 

Per aquestes dificultats d’implantació, diferents tècnics del departament de RRHH han estat 
valorant quines han estat les possibles dificultats que per a responsables com Susana no hagin 
aconseguit una implementació exitosa. 

Susana, en la reunió amb un dels tècnics va manifestar les següents dificultats amb molt d’interès 
per corregir-les, perquè va reconèixer que el tema la tenia força preocupada. Aquests van ser els 
obstacles que va assenyalar: 
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 Ella no es considerava suficientment habilidosa per comunicar personalment els resultats de 
l’avaluació als treballadors. Per aquesta raó, els donava la informació per escrit en un sobre 
tancat, o enviava correus electrònics individuals. 

 Va assenyalar també que els membres del seu equip no confiaven en el procés i posaven 
dificultats a l’avaluació, provocant això alguns problemes i tensions en les dades en que es 
realitzada l’avaluació. 

 També va indicar que sempre, per una causa o per altra, realitzava els informes pocs dies 
abans a la finalització del període anual, admetent que podia estar més centrada en els últims 
dies que en el que havia passat durant tot l’any. 

Curiosament, encara que es va demanar més informació de les dificultats trobades pels 
responsables de grup, va ser la segona causa indicada per Susana la que més es va repetir, ja que 
no entenia com una aplicació tant interessant per a les persones provocava tant rebuig. 

Qüestions a resoldre 

1. Quines considereu que són les principals causes dels mals resultats que esta tenint 
implantació de l’avaluació del desenvolupament de l’activitat professional en aquesta 
empresa? 

2. Com replantejaríeu des del departament de RRHH la implantació d’aquesta eina? 

3. Susana s’enfronta a diferents problemes a l’hora d’implantar l’eina, però el que més li 
preocupa és la situació conflictiva que provoca la relació amb els subordinats. Com 
solucionaries aquesta situació conflictiva amb el seu equip de treball? 

4. Quins són els errors que fa la Susana, segons lo descrit en el cas, a l’hora d’implantar l’eina? 

5. Com orientaríeu a Susana per solucionar aquests errors? 

Exercici 2. Disputa en la fotocopiadora 

Plantejament del cas 

Àngel, l’encarregat, escolta una discussió forta entre dos treballadors, Joan i Jordi. Al detenir-se 
en la fotocopiadora, que sembla que està funcionant mal, Àngel observa com que casi arriben a 
les mans. 

Existeixen diverses possibilitats d’abordar aquest conflicte: 

A. 

Àngel demana a dos treballadors forts que separin al Joan i al Jordi. Els adverteix de que perdran 
la meitat de la paga i els envia a casa. Quan Joan i Jordi tornen al dia següent, Àngel els comenta 
que les baralles no seran tolerades en el lloc de treball i que si tornen a barallar-se això tindrà com 
a conseqüència la suspensió d’ocupació. 

B 

Àngel observa la situació per identificar a l’agressor i el problema, i acompanya a l’agressor, Joan, 
al seu despatx. Li demana a Joan que es calmi perquè li pugui explicar el problema. Joan li 
comenta que ha explicat al Jordi infinitat de cops que no s’ha de posar en marxa la fotocopiadora 
fins que no es comprovi que els fulls de paper estan ben col·locats. Joan utilitza molts cops la 
fotocopiadora després del Jordi i la troba gairebé sempre embussada i bruta. 

Jordi explica posteriorment a l’Àngel que Joan exagera en la seva exposició sobre la 
fotocopiadora. Jordi troba també bruta la fotocopiadora i no creu que sigui responsabilitat seva 
netejar el que han embrutat altres companys. Admet que el funcionament defectuós de la 
fotocopiadora és culpa seva però que farà un esforç per ser més acurat. 
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L’Àngel anuncia una norma per a tots els treballadors assenyalant que cada treballador és 
completament responsable de les condicions de l’equip de treball i de l’àrea que l’envolta. El fet 
de no complir aquesta normativa podrà tenir com a resultat la suspensió temporal d’ocupació. 

C 

Àngel es retira al seu despatx i prepara una reunió amb Joan i Jordi. Els crida i els demana que 
expliquin el problema. Després d’escoltar a les dues parts els demana que tornin al treball. 
Llavors, crida a dos testimonis perquè corroborin les versions donades o les descartin. Després 
de comparar les quatre versions, l’Àngel decideix penalitzar a Jordi, reduint-li la paga i cobrant-li 
els costos derivats de la reparació de la fotocopiadora. 

Qüestions a resoldre 

Assenyaleu raonadament quina considereu la solució més adequada per resoldre el problema? 
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Exercici 3. Problemes entre els empleats d’un banc 

Plantejament del cas 

Metòdica i lentament, Belén compta els diners d’un client. En la següent ventanilla del Banco 
Popular, Carles ràpidament paga els xecs i recull dipòsits. Per cada quatre clients que atén en 
Carles, Belén ho fa amb un. Els clients de Belén no es queixen, però alguns es passen a la 
ventanilla d’en Carles. 

La situació arriba fins al punt que en Carles diu als clients «Si no volen estar aquí tot el dia, serà 
millor que vinguin a la meva ventanilla». Belén parla entre dents, però continua treballant al seu 
ritme. Encara que és amable amb els clients, està molesta perquè, de forma freqüent, en Carles es 
diverteix burlant-se d’ella. Quan en Carles no te client, mira a Belén i es riu, quan aquesta es 
confon comptant el canvi. Finalment, Belén acudeix al director, queixant-se de que no pot 
suportar la pressió. Surt del banc, abans de que el director decideixi que cal fer. 

Existeixen diferents possibilitats d’abordar aquest conflicte: 

A 

El director parla amb els altres tres treballadors que regularment treballen amb Belén i Carles. 
Llavors telefona a Belén a casa, li diu que és una excel·lent empleada i que molts clients aprecien 
la seva forma de tractar-los. El director li promet traslladar al Carles a un altra àrea on tingui el 
mínim contacte amb ella. 

El director parla directament amb el Carles. Li diu que encara que la seva rapidesa sigui apreciada 
per algunes persones, hi ha altres persones que prefereixen el tracte de Belén. El director li 
proposa treballar en la ventanilla de nòmines, on la rapidesa és important. 

B 

El director espera a que Belén torni al treball el dia següent, quan estigui més calmada. Li 
comenta que no li retallarà la paga per haver sortit dos hores abans. També crida al Carles i els 
diu que es donin la mà. Els anima a que dinin junts perquè puguin discutir les seves diferències. 

C 

El director convoca una reunió de personal per tractar el tema dels conflictes i les diferències de 
productivitat en el treball. Analitza els temes del dia a dia, les necessitats dels clients i les 
interaccions dels empleats. El director no discuteix directament amb el Carles els problemes amb 
la Belén, però tots saben que la seva disputa és el que va precipitar la reunió. 

El director recorda de manera clara, però suaument que el personal ha de respectar–se 
mútuament i respectar als clients. Comenta que els conflictes no seran tolerats i que es obligatori 
ser cortès envers clients i col·legues. 

 

Qüestions a resoldre 

Quina solució creieu que seria la més adequada en aquest cas? Raoneu la resposta 



67 

 

TEMA 12. EXERCISIS SOBRE RELACIONS HUMANES I TÈCNIQUES DE 

NEGOCIACIÓ  

Exercici 1 

Opineu i comenteu 

 Vestit de núvia, elegant. Seda salvatge. Talla 40. Sabates a joc folrades amb la mateixa tela Cost 
2100 euros. Preu negociable. Tel. 111 111 658. 

 Pis de 90m2 a Nou Barris. 3 dormitoris, saló–menjador, bany i lavabo. Zona tranquil·la i 
enjardinada. 90.200€ negociables. Tel. 691 000 222. 

 Ordinador Pentium amb impressora. 549€ negociables. Trucar a Maria Teresa.. Tel. 938 541 111. 

 Motocultor per llaurar jardí. Es ven. Preu negociable. Tel. 672 819 354. 

Com podeu veure en aquest anuncis de la premsa diària, tots negociem! 

Qüestions a resoldre 

1. Expliqueu algun dels processos de negociació en què hagueu intervingut. 

2. Creieu que la negociació és important i eficaç? 

3. Podríeu dir amb quina intenció cal iniciar els processos negociadors? 

4. Segons la vostra opinió, què és el més important en un procés de negociació per aconseguir els 
objectius? 

5. Creieu que en aquesta vida tot és negociable? 

 

Exercici 2 

Llegiu atentament els casos següents: 

A. La Unió Europea ha signat un acord amb Canadà per tal que investigadors espanyols puguin anar 
allà a estudiar i viceversa. 

B. El Lluis Gómez vol comprar–se un cotxe. Ha trobat per Internet el model que vol i te clar el 
preu que vol pagar. Ha anat a un concessionari i li han ofert un preu que és dos mil euros més car 
que el que ha vist per Internet. Està negociant que li mantinguin el preu que ell ha trobat. 

C. La Paula Jiménez ha tingut un bebè fa quatre mesos i ha d’incorporar–se a la seva feina un altre 
cop. Per poder cuidar el seu nen vol treballar amb una reducció de jornada. Aquesta tarda te una 
reunió amb el seu cap per negociar les condicions en que es quedarà. 

D. Els Srs. López desitgen vendre la seva casa per una quantitat de diners que consideren adequada. 
En el moment actual estan passant per una situació de crisi, perquè el Sr. López està malalt i 
necessiten contractar un infermer que el cuidi durant tot el dia. Han pensat comprar una casa més 
petita i amb els diners restants poder afrontar les despeses de la malaltia. 

Una de les persones que estan interessades en comprar la seva casa coneix la situació per la qual 
passa el matrimoni. S’ha posat en contacte amb ells perquè necessita una casa més gran i desitja 
quedar–se al mateix barri. 

El dia que van asseure’s a negociar totes dues parts van considerar que podrien arribar a un acord 
satisfactori, ja que totes dues parts estaven interessades en aconseguir un benefici de l’acord. 
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Qüestions a resoldre 

Assenyala quin tipus de negociació s’està produint en els casos següents. 

Exercici 3 

Penseu en algun conflicte que hagueu viscut amb alguna persona i contesteu les següents preguntes. 

Qüestions a resoldre 

1. Vareu solucionar el problema tot sols? 

2. Vareu participar o us va ajudar algú a veure possibles solucions? 

3. Quina opinió us mereix que les persones que tenen conflictes n’utilitzin unes altres perquè els 
ajudin a solucionar-los? 

4. Normalment demandeu ajuda per solucionar un problema quan el teniu? 

Exercici 4 

Un alumne d’un institut d’educació secundària ha tingut un problema amb un professor perquè 
considera que la seva nota final és més baixa del que esperava. L’alumne comenta amb el professor 
que la seva nota no s’ajusta als criteris que el professor havia repartit per escrit a principi de curs i el 
professor li diu que no variarà la nota de cap manera. L’alumne, que vol anar a la universitat, 
considera que s’està cometent una injustícia i demana a la seva tutora que parli amb el professor. El 
professor accedeix a parlar un dia totes tres junts. 

La tutora es reuneix amb el professor i l’alumne; tot i saber que no és la seva obligació proposar una 
solució, porta pensades unes quantes vies per evitar que el conflicte derivi en una reclamació oficial al 
departament. 

Qüestions a resoldre 

Assenyaleu quin mitjà de solució de conflictes s’ha fet servir en el supòsit següent? 

Exercici 5 

A. Dues empreses han tingut un problema a causa del termini d’entrega d’una obra. Han acordat que 
una tercera persona els indiqui la solució apropiada, i ambdues parts (l’empresa que realitza el 
projecte i la que va fer l’encàrrec) s’han compromès a acceptar-la. La tercera persona els ha 
comunicat per escrit la seva decisió i les parts l’han acatat. 

B. Un treballador ha reclamat una quantitat de diners a la seva empresa en concepte de retards que 
considera que se li han de pagar. 

L’empresa s’ha negat a pagar-los-hi. A instància del treballador, ambdues parts han estat citades 
com a tràmit previ al inici d’un judici, davant d’un lletrat per tal d’arribar a un acord. El lletrat 
només els ha preguntat si tenien o no acord i si podrien arribar a solucionar el conflicte sense 
acudir al judici. L’empresari ha reconegut que li devia els retards. 

Qüestions a resoldre 

Indiqueu quin tipus de mitjà pacífic s’ha utilitzat en la solució de cadascun d’aquests conflictes 

Exercici 6 

Manuel Arroyo és el responsable de producció d’una empresa que fa cosmètics. Quan arriba la 
primavera, l’empresa sempre te una major producció, perquè incrementa aquesta amb les cremes 
protectores per prendre el sol. 

Durant anys, l’empresa ha contractat deu persones més dos mesos a l’hivern i a la primavera per a 
preparar el procés i per a elaborar les cremes.. Aquest any els directius han decidit contractar-ne 
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només cinc i han indicat al Manuel que intenti negociar amb els treballadors de la plantilla un 
increment de producció. 

Manuel es va reunir amb els representants dels treballadors i els va exposar la qüestió. En principi, els 
treballadors no volien treballar més hores de les pactades al conveni i li ho van fer saber. El segon dia 
que es van reunir, el Manuel va oferir un increment del preu de les hores extres del 25% i els 
treballadors van demanar, a més, una compensació de  l’excés de treballa amb un dia lliure cada vint 
hores extres fetes. El Manuel va considerar que l’empresa podia afrontar-ho i que aquesta solució 
encara seria rendible per als interessos de la seva organització. Les parts van documentar l’acord per 
escrit. 

Qüestions a resoldre 

Assenyaleu si es donen tots els elements d’un procés negociador 

Exercici 7 

Penseu en una situació on hàgiu hagut de negociar sobre algun assumpte (compra d’algun objecte de 
segona mà o be una millor nota en algun examen). Un cop decidida la situació, identifiqueu els 
elements que van intervenir en el procés negociador concret. Les fases, a grans trets, han de coincidir 
en les que s’han descrit a l’exercici 6. 

Exercici 8 

En grups de dues persones, imagineu que un desitja vendre una moto o un cotxe de segona mà per 
comprar-ne una altra o un altre. Un és el venedor, que ha de fixar les condicions de l’operació, i 
l’altre, el comprador, que ha de pensar que és el que desitja, quin preu pot pagar, etc... Anoteu-ho per 
escrit. 

Qüestions a resoldre 

Un cop aconseguiu arribar a un acord, poseu-lo per escrit. Reflectiu aquest acord en un escrit formal. 
Per últim, compareu les diferències entre el plantejament inicial i el resultat al qual heu arribat i 
respongueu les preguntes següents: 

 Qui ha cedit més en la negociació? 

 Amb les condicions que han pactat quedaran les dues parts satisfetes? 

 Què és el que us ha semblat més difícil en la negociació? 

 En algun moment heu pensat que es trencaria la negociació? 

Exercici 9 

La Laura va sortir un dia de casa seva desitjant comprar una taula per Al seu despatx a casa, ja que la 
que tenia s’havia trencat. La Laura va visitar diverses cases de mobles d’oficina i al final de la tarda va 
arribar a una botiga que tenia una taula que li agradava molt i que era de les dimensions que 
necessitava. La venedora li va donar la informació següent en la conversa que van tenir: 

- va dir que tenia dos taules d’aquest model. 

- i que una d’elles la tenia desada per la seva filla 

A la Laura li va agradar la taula i quan va preguntar el preu va intentar regatejar; aleshores la venedora 
li va contestar que no podria rebaixar el preu perquè no tenia pressa per vendre-la, sabia que era un 
model que es venia molt bé i concretament sabia que un altre client feia ja uns dies que la rondava.  

La Laura no volia tornar a sortir a comprar, li havia agradat tant la taula que no volia perdre-la i, a 
més, no tenia temps per mirar més. Per això va decidir comprar-la pel preu que li havien dit, tot i 
saber que podria haver-la aconseguit en un altre lloc més barata. 

Qüestions a resoldre 

Identifiqueu quins elements han influït en el resultat del procés negociador. 
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Exercici 10 

Sabem que la capacitat de diàleg és una de les principals qualitats d’una persona que negocia. Llegiu 
aquest document i contesteu les preguntes que es plantegen: 

 
Font:Habilidades para emprendedores. Col·lecció Emprendedores de economía y empresa. Escuela Superior 

de Gestión Comercial y Marketing. Madrid. 1999. 

Qüestions a resoldre 

1. Creieu que quan parleu amb una altra persona escolteu activament? 

2. Poseu interès en allò que diu o penseu en altres coses? 

3. Soleu recordar el contingut de la conversa que heu tingut? 

4. Soleu centrar-vos en les idees més importants de la conversa? 
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TEMA 13. EXERCICIS SOBRE LA PLANIFICACIÓ I LES FASES DE LA 

NEGOCIACIÓ 
Exercici 1 
Llegiu el text següent i contesteu les preguntes finals: 
En Joan Nuñez és l’amo d’una empresa que dissenya vestits d’home i dona. En Joan va iniciar 
negociacions per comprar una altra empresa de patronatge industrial que estava passant per un mal 
moment econòmic. En Joan i el seu equip es van reunir amb gent de l’empresa que volien comprar 
durant uns dies. 
En aquestes reunions es van negociar les condicions de compravenda. 
Quan va arribar el moment de signar el contracte, el representant de l’altra empresa va dir a la reunió 
que ell no tenia poder per signar el contracte, que la persona que podia fer-ho estava de viatge fora 
d’Espanya i que arribaria al cap de vint dies. 
En Joan no havia estat informat d’aquest extrem i es va enfadar perquè considerava que se li havia 
amagat que qui estava negociant no tenia capacitat per prendre la decisió final i va decidir no comprar 
l’empresa. 
Qüestions a resoldre 

1. Què ha fallat en aqueta negociació? 
2. Què podria passar quan qui te capacitat per vendre l’empresa veies l’acord? 

Exercici 2 
El Jordi Pérez i la Gemma Burgos són dos amics que han decidit crear una petita empresa. Volen 
dedicar-se a la comercialització de productes informàtics i a la reparació d’ordinadors. Un agent de 
desenvolupament local del seu ajuntament els ha ajudat a fer el seu pla d’empresa. Quan van decidir 
la zona on volien instal·lar el seu negoci, van començar a buscar un local, que serviria tant de botiga 
com de taller de reparació. N’han trobat un que els sembla ideal i han aconseguit contactar amb el 
seu propietari. 
Demà tenen la primera reunió amb ell. El Jordi i la Gemma s’han reunit aquesta tarda per determinar 
les condicions que volen pactar en la negociació. En principi, preferirien llogar el local que comprar-
lo i no volen pagar una renda superior a 1000 euros mensuals. En Jordi coneix al cosí del propietari 
del local i li han dit que en principi no vol vendre’l i que per a ell és molt important llogar el seu 
immoble a persones de confiança. 
Qüestions a resoldre 

1. Assenyaleu les fases de qualsevol procés negociador 
2. En quin fase del procés negociador es troba el procés en qüestió? 

Exercici 3 
En Joan Alfonsí i en Bertomeu Espinosa representen, cada un, el club de futbol de la seva localitat. 
Cada any tots dos equips juguen un partit per celebrar les festes de tots dos pobles, que se celebren el 
mateix dia. En Joan i en Bertomeu s’han reunit per aconseguir fixar una data per a aquest 
esdeveniment. 
En Joan creu que el millor dia per jugar el patit és el dissabte a les vuit de la tarda, perquè considera 
que a aquesta hora no fa tanta calor com a les cinc i, a més a més a les cinc hi ha una festa per a nens 
al seu poble que ell no vol perdre’s. Només reunir-se, el Joan li diu al Bertomeu que el partit serà a les 
vuit de la tarda, per què així ho he decidit el seu equip. 
En Bertomeu creu que a les vuit és molt tard i li pregunta que perquè no pot ser a les sis, com tots els 
anys. En Joan li indica que si velen jugar a les vuit hi haurà partit i que si no volen , no jugaran. En 
Bartomeu es queda preocupat, perquè a les vuit al seu poble, hi ha una processó en que participen 
tots el del seu equip: per això, aquesta hora no poden jugar. 
Com en Bertomeu veu que la posició del Joan es inflexible, li proposa jugar a les vuit, però el 
divendres en comptes del dissabte. El Joan, que no esperava aquesta solució, queda desconcertat i 
accepta. 
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Qüestions a resoldre 

Assenyaleu quin tipus de negociadors veien en el text. 

Exercici 4 
Una persona que intervé en un procés de negociació ha escoltat una demanda d’una altra part i, a 
continuació, formula la seva:  
Comprenc que vostè vulgui per als seus socis una repartició més gran dels beneficis, perquè ells són 
part de l’empresa, però entengui que a nosaltres només ens és possible repartir-ne l’1%. Li asseguro 
que una major repartició dels beneficis podria comportar una sèrie de dificultats finançeres per 
l’empresa.  
Una altre manera de transmetre el mateix missatge seria: L’empresa ha decidit que no repartirà més 
de l’1%  dels beneficis, sigui quina sigui la posició dels treballadors. 
Qüestions a resoldre 

De quina manera està feta aquesta demanda? 

Exercici 5 
La literatura catalana està plena de textos que reflecteixen situacions de negociació. Llegeix el 
fragment del “Escanya pobres” de Narcis Oller  

 
Font: OLLER, Narcís. L’escanyapobres. Barcelona, Edicions 62. (pàg. 42-44) 

Qüestions a resoldre 

Anoteu els trets principals que segons vosaltres identifiquen les personalitats de les parts. 
Comenteu quins trets dels que apareixen poden perjudicar i quins ajudar en un procés de negociació 
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Exercici 6 

Analitzeu les vostres habilitats com a negociador. Utilitzeu el test que proposen Manuel Dasi i Rafael 
Martínez-Vilanova. 
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Font: DASÍ, Manuel i MARTÍNEZ-VILANOVA, Rafael. Comunicación y negociación comercial. 

ESIC, Madrid, 1996. 
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Exercici 7 

Llegiu atentament el text següent on apareixen uns articles d’un conveni col·lectiu de les industries de 
confecció d’ant, napa i doble cara de Catalunya. 
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Font: Conveni Col·lectiu de les indústries de confecció d’ant, napa i doble cara de Catalunya. 

Qüestions a resoldre 

 Identifiqueu a qui afecta, quines persones estan excloses expressament, a quins sectors productius 
s’aplica, quin és el seu àmbit territorial i el seu període de vigència. 

 Quines organitzacions sindicals i empresarials estaven presents? 
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TEMA 14. EXERCICIS SOBRE MEDIACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE 

CONFLICTES 

Exercici 1. Mediació en un conflicte laboral 

Es tracta d’un conflicte intern en una organització; bàsicament tenia que veure en qüestions 
interpersonals entre les integrants d’un departament que van determinar una acusació, no molt clara, 
d’assetjament en l’àmbit laboral. Aquesta declaració va preocupar a l’empresa i a Recursos Humans, 
que es va considerar incompetent per solucionar el conflicte i llavors va convocar a un mediador 
extern. 

Els antecedents. Prèviament l’empresa havia sol·licitat un curs sobre treball en equip per al 
departament en qüestió. Es buscava eliminar certs problemes que hi havia entre els components del 
grup. Per part de RRHH hi havia coneixement de que en aquest departament hi havia conflictes, i es 
pensava que mitjançant la formació es podria trobar una solució als problemes. 

Quan estava fixada definitivament la data pel curs, l’empresa es va trobar amb l’acusació 
d’assetjament laboral d’una de les empleades envers les seves companyes. Va ser llavors quan RRHH 
es va declarar incompetent i va sol·licitar una mediació. El curs va quedar, de moment, suspès. 

Presa de contacte amb el cas. El mediador va prendre contacte amb l’empresa per demanar 
informació sobre el cas i d’aquesta manera poder avaluar si es feia càrrec del cas o no. 

En una conversa telefònica amb RRHH es va informar de la història del conflicte i va obtenir també 
informació sobre el departament en qüestió. 

Es tractava de sis persones més la responsable del departament. Una de les sis persones era la que 
s’havia dirigit a RRHH per denunciar que se li estava fent mobbing. La persona acusava, sense 
individualitzar, a les altres cinc persones del departament de revisar-li els calaixos de l’escriptori i 
armari on guardava la bossa i l’abric, però no hi havia proves que confirmessin els fets denunciats. 
No era la primera vegada que denunciava aquestes accions. 

El mediador proposa una trobada amb l’empresa en RRHH, amb la finalitat d’obtenir més 
informació i prendre contacte personal i directe amb l’organització (observar persones, entorn físic, 
clima, activitat, tasques, etc...). 

En la trobada amb la persona responsable de RRHH es van recollir algunes dades més. La persona 
que ocupava la direcció del departament on es desenvolupava el conflicte deia que la situació la 
sobrepassava, que li resultava insostenible, que ja no tenia autoritat per intervenir. Respecte a la 
persona que havia fet l’acusació va indicar que era molt bona realitzant el seu treball, tal vegada la 
millor del departament; pràcticament no feia errors, complia sempre amb els temps d’entrega i era 
molt respectuosa. Havia estat contractada feia uns tres anys; venia d’una empresa que s’havia dissolt i 
en la qual el seu lloc implicava més tasques i funcions que les del seu lloc actual. Havia sol·licitat en 
diferents ocasions a RRHH que se la canviés de departament per poder desenvolupar més tasques de 
les que tenia en el seu lloc actual. Això no era viable i se li havia explicat que el canvi no era possible 
per raons de tipus organitzatiu i d’espai físic. Des de feia temps l’ambient en el departament era tens. 
La resta de persones del departament feia ja molts anys que estaven a l’empresa i en el mateix lloc de 
treball; eren bons en la feina que feien, encara que no tant com l’anterior i algunes d’elles tenien “el 
seu caràcter”. 

Es va indagar en relació a les possibilitats que s’haguessin intentat o estudiat per resoldre el conflicte. 
No eren factibles canvis en el departament per a ningú. Estaven pensant que la persona que havia fet 
la denúncia treballés a casa seva, facilitant-li eines informàtiques. No obstant això, podria crear 
precedents i podrien demanar-ho altres persones del departament i de l’empresa. 

Donades les circumstàncies, es va decidir que s’actuaria ràpidament. El mediador va dir que avaluaria 
el cas i donaria una resposta immediata sobre l’acceptació, o no, del cas. 
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Avaluació del cas i proposta de treball. Havent realitzat una avaluació, el mediador va presentar per 
escrit una proposta a l’empresa. En aquesta s’especificava que, donat que la intervenció per 
solucionar el conflicte no venia de cap de les parts, realitzaria prèviament trobades amb elles per 
decidir si el cas era tractable mitjançant una mediació. Es  citaria a tot el personal implicat a una 
entrevista individual, també a la cap de departament. S’avaluaria llavors la disposició de tractar el 
conflicte per les parts. En el document estaven inclosos una sèrie de requisits a complimentar per 
l’empresa amb la finalitat de garantir la confidencialitat i la voluntarietat; específicament es va 
demanar un espai que contés amb la suficient privacitat per poder realitzar les reunions. 

L’empresa va acceptar la proposta i va habilitar el lloc per les entrevistes. El mediador va donar 
instruccions i pautes a RRHH perquè es preparés el seu primer contacte amb les parts en conflicte. 
S’anunciaria la presència del mediador la tarda anterior al dia de la visita, la que es realitzaria pel matí. 

Entrevista del mediador amb el grup implicat 

El dia de l’entrevista, el mediador es rebut per RRHH. La persona responsable el va acompanyar al 
departament en qüestió, el va presentar i es va retirar. La recepció va ser dolenta per part dels cinc 
membres del departament, particularment per part d’una persona que feia de portaveu del grup. La 
directora i la persona denunciant es mantenien en silenci i al marge. 

La seva actitud envers el mediador era agressiva, de rebuig, ofensiva i provocativa i gairebé  va arribar 
a ser violenta. Deien sentir-se traïts i abandonats per part de l’empresa. 

Després de deixar que es descarreguessin les emocions i d’alguns intents frustrats de reconduir la 
situació, el mediador va aconseguir que les set persones accedissin voluntàriament a mantenir 
entrevistes individuals. 

El recurs utilitzat pel mediador per a obtenir la seva disposició va ser fer-los prendre consciència de 
que les seves actituds no l’afectaven i que ell es podia retirar i elles continuar com estaven, amb o 
sense conflicte, segons decidissin. O que podien pensar en com desitjaven que fos el dia següent allí 
en el departament i intentar treballar per aconseguir-ho. 

Entrevistes individuals 

Es va procedir a realitzar les entrevistes individuals. No es va establir cap ordre; es va demanar que 
no es comentés amb ningú el contingut de les entrevistes. 

La directora va ser la primera, la persona que havia fet l’acusació va ser l’última. Quan es va quedar 
sola amb el mediador va dir «tot el que ha passat es culpa meva, per haver anat a RRHH a dir que em 
sentia assetjada... Si arribo a saber el que anava a passar no ho hagués fet». 

En les entrevistes es va tractar d’esbrinar, en la mesura de lo possible, sobre la percepció del conflicte 
que tenien les parts, i també sobre les seves posicions, interessos i necessitats i quines eren, si els 
havia, els seus MAAN. 

De la informació recollida en les entrevistes individuals es va esbrinar quan i com es va originar el 
conflicte. Quan feia poc que s’havia incorporat a l’empresa, la persona que havia fet l’acusació havia 
estat invitada a dinar un dia laboral per una companya. En la conversa que van mantenir durant el 
dinar, la primera va fer comentaris de la seva vida personal que la seva interlocutora no va tardar en 
transmetre a la resta de membres del departament i a d’altres; això segons la informació donada per la 
perjudicada. A partir d’aquest moment aquesta última no va voler parlar amb cap membre del 
departament. Deia que volia que la deixessin treballar tranquil·la, que no la saludessin, que solament li 
parlessin si era imprescindible per raons de treball. 

Ella va adoptar aquestes conductes envers la resta de companys. Alguna de les altres treballadores va 
manifestar haver–se sentit assetjada per la suposada víctima d’assetjament. Altres dades recollides 
coincidien en assenyalar de que ja s’havia informat de la situació a RRHH. 
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A cada treballadora el mediador va explicar en que consistia un procés de mediació per gestionar un 
conflicte i va preguntar si estaven disposades a iniciar-lo per tractar el que ara havien reconegut que 
hi havia entre elles. Totes van manifestar que si o van mostrar bona disposició, al menys inicial, amb 
més o menys entusiasme. 

Qüestions a resoldre 

1. Analitzat el cas, que decidiria el professional, intervenir o no? 

 Perquè? 

2. Presentada una proposta de mediació, que decidiria l’empresa? 

3. Si es desenvolupés un procés de mediació, qui participaria? 

 Quantes parts podrien identificar-se en el mateix? 

4. Considerant tot l’anterior, realitza un role-play representant un factible procés de mediació. 

 

Exercici 2. El cas dels dinosaures articulats 

Suposem que una empresa que distribueix joguines i complements de fusta a països centreeuropeus 
ha perdut 1 milió d’euros perquè un dels seus proveïdors li va remetre una partida de dinosaures 
articulats, destinats a exhibició en centres escolars, que no eren aptes pel transport internacional, per 
la seva excessiva fragilitat. Rebutjant que les joguines fossin defectuoses, el proveïdor solament 
accepta una reducció de 100.000 euros. Donat que aquesta quantitat li resulta irrisòria a l’empresa 
distribuïdora i després de varies sessions de negociació en les que s’ha bloquejat el procés, ambdues 
parts decideixen recórrer a un servei de mediació que els ajudi a resoldre la disputa. Quan les parts 
arribin a la mediació, tenen clar que hi ha un marge de 900.000 euros entre el que una part reclama i 
el que l’altre part ofereix, i que han de seguir competint perquè qualsevol acord que resulti de la 
mediació es basarà en com es repartiran els euros de diferència. 

Després d’un parell de reunions intensives entre l’empresa distribuïdora i el proveïdor, en les que la 
mediadora ha orientat el procés envers els interessos de les parts, s’ha pogut identificar que l’empresa 
ha aconseguit el contracte dels dinosaures articulats per mediació de la Federació Europea de 
Col·legis Públics, donada la seva bona imatge en el sector nacional; i que la dita empresa te acordada 
una inversió en una societat que s’ha creat en col·laboració amb la Federació Europea per 
l’exportació de joguines: complements infantils de fusta, raó per la qual necessita uns 600.000 euros 
en un termini de 60 dies. També s’ha pogut confirmar que pel proveïdor resulta rellevant mantenir-se 
com proveïdor d’aquest sector del disseny de fusta. 

Després de vàries ofertes i contraofertes, les parts han arribat a alguns acords però tenen dificultats 
amb altres. Han acordat fer una donació conjunta dels dinosaures articulats a la Federació Nacional 
de Col·legis Públics –moviment que podria generar publicitat favorable tant per a l’empresa com per 
al proveïdor–; el proveïdor estaria disposat a compensar en un termini inferior a 60 dies a l’empresa, 
però no es posen d’acord en la quantitat. El proveïdor ha realitzat una última oferta de 500.000 euros 
que ha estat rebutjada per l’empresari, que manté la seva demanda de 800.000 euros. 

La situació ha arribat a un impàs difícil de superar perquè a pesar del que s’ha avançat en alguns 
aspectes, i la cooperació que ha hagut entre les parts, el rebuig a l’oferta de 500.000 euros del 
proveïdor ha generat una gran tensió i malestar en el proveïdor, negant-se a continuar amb la 
mediació en curs. Donada la situació, la mediadora els ha suggerit mantenir una reunió privada amb 
les parts. 
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Qüestions a resoldre 

1. Al començar una mediació les parts tendeixen a veure el procés amb la imatge del “mític pastís 
fix de la negociació”. Podríeu explicar aquest concepte? 

2. Expliqueu el concepte “crear valor en la negociació/mediació”. Veieu reflectit aquest concepte en 
el cas que ens ocupa? 

3. Com preveieu que pot acabar la reunió privada amb les parts? Quina creieu que serà l’actitud de 
la mediadora per arribar a un acord acceptable per les parts? Raona la resposta. 

 

Exercici 3. El cas dels guants de les empleades de la neteja. 

Un exemple clàssic de disputa és el de conflictes de parella, el d’una comunitat de veïns, o un conveni 
col·lectiu, en el que qualsevol alternativa a un acord negociat afecta a l’altra part de la disputa. Les 
disputes que aconsegueixen arribar a un acord negociat, acaben generalment dirimint–se en els 
tribunals o mitjançant la intervenció d’una tercera part. Per il·lustrar una situació de disputa, 
presentem a continuació un exemple que ens ajudarà a identificar els principals aspectes implicats en 
una disputa i les alternatives per abordar aquesta situació. 

El cas va començar un dia al matí quan els guants rebutjables de làtex es van esgotar en el magatzem 
de material de neteja. Maria, personal de neteja d’una escola, va acudir a la responsable de neteja i li 
va informar que no quedaven guants. La cap li va contestar que ja ho sabia i li va dir a Maria que 
tornés a treballar. Maria va contestar que no li agradava l’idea sense guants. La cap li torna a dir que 
s’incorporés a seu treball. 

Al dia següent, Maria va comprovar que encara no es disposava de guants. Torna a parlar amb la seva 
cap, tot i indicant-li que quan va fer el curs de netejadora en l’escola d’hoteleria, els professors van 
insistir en la importància de portar guants per protegir–se, i li van donar detalls sobre la importància 
d’aquest fet per la prevenció de riscs laborals. La cap li contesta, amb poca paciència, que ja s’ha fet la 
comanda dels guants, i li comenta a Maria que torni al treball. El tercer dia Maria torna al treball i 
comprova que no hi ha encara guants. Molesta per la situació, torna a parlar amb la seva cap, 
recriminant-li que l’escola no està complint la llei de riscos laborals, comentant-li que és 
responsabilitat de l’escola disposar del material necessari perquè les netejadores realitzin el seu treball 
sense riscs. La cap es molesta i li contesta que si tant li molesta treballar sense guants, que se’ls 
compri. Maria s’enfada encara més i li contesta que si algú li correspon anar a comprar els guants és a 
la cap, i no a ella. La cap li contesta que la falta de guants és culpa de les treballadores, perquè els 
malgasten, i li recorda que el contracte laboral és explícit en el sentit de que les treballadores es 
comprometen a utilitzar els subministres de neteja de manera responsable i no malgastar-los. Acaba 
cridant a Maria que torni al seu lloc de treball. 

“Ara ho veurem”, contesta Maria, i va anar a comentar el cas amb les companyes de feina. Va 
convèncer a alguna d’elles a abandonar el lloc de treball i, amb el recolzament del sindicat, la resta de 
companyes la segueix i decideixen no entrar a treballar fins que l’escola no demani disculpes a Maria, 
resolguin el problema dels guants i es comprometin a dialogar sobre la seguretat en el treball. 

La situació es va resoldre quan la directora de l’escola va intervenir i va acordar amb les treballadores 
comprar provisionalment un nombre de guants i anomenar una comissió per a estudiar millores en 
les condicions de treball de les treballadores de la neteja. 
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Qüestions a resoldre 

1. La primera implicació per les intervencions de mediació consisteix en conèixer la forma en que 
les emocions afecten el comportament de les parts i la necessitat d’atendre aquestes emocions 
negatives, abans inclús d’entrar a cercar alternatives o opcions per a resoldre la situació. Explica 
aquest concepte i assenyala com s’hagués pogut evitar el conflicte en la situació plantejada? 

2. El rol d’obrir canals de comunicació entre les parts, amb l’objectiu de conèixer els interessos i 
necessitats subjacents, és una de les tasques més destacades en el procés de mediació. 

 Expliqueu aquest concepte en relació al conflicte plantejat. 

3. En Espanya, l’ordenament jurídic empara la seguretat laboral. Consulta el “Estatuto de los 
Trabajadores” i la llei 31/1995, de 8 de novembre de “Prevención de Riesgos Laborales” i el 
complement d’aquesta última, el RD 39/1997 de 17 de enero (Reglamento de los Servicios de 
Prevención), fent un resum sobre els aspectes més destacats i els principals continguts d’aquestes 
lleis. 

 


