
 

 

 

CURS ONLINE 
 

INTRODUCCIÓ AL HUMAN RESOURCES ANALYTICS 
(HRA) 

  
 

 

Dates 

 

9 i 11 de juny de 2020 

Lloc 

Retransmissió per 
l’aplicació Zoom 

 

Horari 

Dimarts,  de 16:00 h. a 19:00 h. 
Dijous,   de 16:00 h. a 19:00 h. 

Durada 6 hores 
Núm. de places 30 

Destinataris/àries 
Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia, estudiants màster PGS i altres 
professionals. 

Objectius 

§ Entendre quines són les idees bàsiques i elements que giren al voltant del HRA per 
a comprendre el seu abast. 

§ Contextualitzar el HRA en el marc apropiat: el comportament organitzacional. 
§ Conèixer els principals models teòrics sobre els tòpics més habituals en HRA i 

aprendre a generar nous models sobre altres aspectes d'interès. 
§ Realitzar un primer acostament al desenvolupament de projectes HRA. 

Metodologia 

 

Exposició teòrica per part del professor i desenvolupament d'activitats en petits grups 
per a desenvolupar i posar en pràctica els continguts teòrics apresos. 

Programa 

§ Introducció al HRA 
§ El context 
§ 5 claus per a entendre HR Analytics 
§ La irrupció del Big Data 
§ Algunes qüestions sobre les quals pensar 
§ Activitat pràctica 

§ HRA i comportament organitzacional 
§ Les peces del trencaclosques del comportament organitzacional 
§ La visió científica 
§ Mapa analític i de conseqüències 
§ Activitat pràctica 

Ponent 

 

DAVID AGUADO 
Psicòleg (col·legiat núm. M-31305). Professor de Psicologia. Universitat Autònoma de 
Madrid. Investigador Senior i responsable de CAMTO al Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (Madrid). 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB i altres COPS 30 € 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20 € 

§ Estudiants de Psicologia precol·legiats 20 € 

§ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

20 € 

§ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals   45 € 



 

 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 5 de juny de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.-  Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200609MA.   
2.-  Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament per formació online. 

Lloc de realització Retransmissió per l’aplicació Zoom. 

 


