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Introducció 
 

El capital humà és un dels recursos més importants amb el que compta qualsevol 
organització. Les empreses del sector serveis , conscients de la importància que 

tenen les persones treballadores en la millora de la seva competitivitat i la seva 
capacitat de resposta davant els continus canvis del sector, es doten de persones 
cada vegada més qualificades, que, a més a més, han de posseir una sèrie de 
coneixements, habilitats i actituds que van més enllà de l'especificitat d'una 

determinada ocupació, és a dir, amb una sèrie de competències transversals, com 
per exemple, l'adaptació al canvi, el treball en equip, l'orientació al client, la millora 
contínua, el lideratge, etc. 
 
Dins aquestes competències transversals les empreses del sector serveis 
demanden, amb espec ial interès, competències que tenen a veure amb les 
relacions interpersonals, és a dir, competències de relació. Això és així ja que, 
entre els valors que conformen la cultura organitzativa de la majoria d'empreses 

del terciari, es troben els referents a l'orientació al client i a les relacions 
interpersonals dins l'organització. 
 
Per tant, el desenvolupament de les competències transversals de relació (en 

endavant competències de relació) de les persones que treballen en una empresa 
és un factor clau en la millora de la competitivitat de la mateixa. 

 
L'objectiu general de la present Guia Metodològica és dotar a les empreses del 

sector serveis de Catalunya d'una eina útil que els permeti desenvolupar les 
competències de relació de les persones treballadores en funció del seu entorn i 
cultura organitzatives. 

 
Partint de l'objectiu general que s'acaba de presentar, els objectius específics 
d'aquesta Guia són els següents: 
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1. Descriure les competències de relació, la seva importància a les empreses 

del sector serveis i els beneficis que els reporten. 
 
2. Orientar a les empreses en el tipus de competències de relació que 

requereixen segons les seves pròpies característiques culturals i 

organitzatives. 
 

3. Oferir pautes concretes d'identificació de les competències de relació. 
 

4. Presentar mètodes concrets d'avaluació de l'exercici de les competències 
de relació. 

 
5. Descriure els mètodes més utilitzats en la millora de les competències de 

relació de les persones treballadores. 
 

La majoria de les empreses del sector serveis de Catalunya que tenen 
implementat algun procés de desenvolupament de competències de relació, 
inclouen aquest procés dins la denominada gestió per competències. Aquest 

tipus de gestió contempla tot tipus de competències i no sols les de relació. 
 

La gestió per competències és un model utilitzat fa anys a nivell internacional en la 

política de recursos humans que ofereix una metodologia de treball estàndard i 
consensuada que les empreses poden adaptar a les seves pròpies 
característiques.  
 

Per tot l'anterior per a l'elaboració d'aquesta Guia s'ha pres com a referència la 
metodologia de la gestió per competències, centrant-la exclusivament en les 
competències de relació. Així doncs, les tres fases que es presenten en la Guia 
corresponen amb les que es contemplen en la gestió per competències 

(identificació, avaluació, i desenvolupament). 
 

La Guia s'estructura en cinc capítols: en el primer s'explica què són les 

competències de relació i els beneficis que pot obtenir l'empresa a través de 

la seva promoció; en el segon s'aborda la primera fase del procés del 
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desenvolupament de les competències de relació, és a dir, la identificació. Per a 

això, es descriuen els aspectes que influeixen en la demanda d'un tipus de 
competències de relació o un altre i s'ofereixen diversos mètodes de treball perquè 
l'empresa pugui identificar quines competències necessita segons les seves 
pròpies característiques . El tercer capítol de la Guia es centra en la fase 

d'avaluació, això és com mesurar si les persones treballadores exerceixen 
adequadament les competències que s'han identificat. El quart capítol descriu la 
tercera i última fase del procés de desenvolupament de competències de relació. 

Al final de cadascun d'aquests capítols s'inclou un quadre resum amb l'objectiu de 

fixar de manera ordenada i sintètica la informació aportada. 
 
Finalment, en el capítol cinquè es plantegen consells pràctics i recomanacions 

generals que han de tenir-se en compte per garantir l'efectivitat del procés de 

gestió de competències de relació. 
 

Pel que fa a l'aplicació de la Guia, en primer lloc, des del punt de vista organitzatiu, 
aquesta eina va dirigida, no sols a les organitzacions el sector serveis de 

Catalunya que tinguin implantat un sistema formalitzat de gestió per competències, 
sinó també a totes les que considerin necessari millorar l'exercici de les 
competències de relació del seu personal, independentment de la fase en què es 
trobin respecte a l’esmentada gestió. 

 
En segon lloc, des del punt de vista de les persones encarregades de la seva 
aplicació, la Guia està dirigida al personal responsable de planificar i engegar el 
procés de desenvolupament de competències dins les empreses. Depenent de 

cada organització, les persones responsables d'aplicar la Guia o, el que és el 
mateix, les persones usuàries d'aquesta, poden ser: 
 

- Personal tècnic i responsable dels departaments de recursos humans i de 

formació. 
- Comandaments intermedis. 
- Gerents d'empresa. 
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En tercer i últim lloc, des del punt de vista de les persones destinatàries finals, la 

Guia està dirigida a totes les persones treballadores de les empreses del sector 
serveis de Catalunya amb les que les persones encarregades de l'aplicació de la 
Guia poden treballar el desenvolupament de les competències de relació.
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Capítol 1. Les competències de relació. 
 

Entre els empleats i empleades de les empreses de serveis és habitual sentir 
l'expressió: “en el meu treball es requereix molta psicologia” per donar a 
entendre que és fonamental posar en joc habilitats de comunicació, empatia, 
escolta, capacitat de convicció, etc., que la persona treballadora ha de ser capaç 

d'adquirir i anar millorant. 
 
A les empreses del sector serveis quan s'avalua si una persona està preparada 
per ocupar un determinat lloc de treball, no es té en compte només la quantitat 

de saber acumulat (coneixements), sinó també el conjunt d'habilitats, actituds i 
comportaments que configuren el que s'ha donat a cridar el component 
psicològic de la qualificació.  

 

Entre les habilitats, actituds i comportaments que més fan falta en el sector 
serveis es troben els de component social, és a dir, els que fan referència a la 
capacitat del treballador/a per a interactuar amb altres persones. És en aquest 
sector on es posa especialment de manifest que, el que valoren les empreses no 

és només la capacitat de produir, sinó també la forma de fer-ho, és a dir, la 
manera en què els/les empleats/des ofereixen els serveis que genera l'empresa. 
Les característiques del sector obliga a les empreses a demandar treballadors/es 
capaços de relacionar-se eficaçment amb la clientela, de treballar en grup, de 

liderar equips, de comunicar-se correctament, etc., és a dir, persones amb 
competències de relació. 

 
En la majoria de les empreses, les competències de relació són un dels criteris 

que condicionen la selecció de candidats/es a un lloc de treball. No obstant això, 
per poder aprofitar tot el potencial que poden oferir aquest tipus de 
competències, és necessari establir un procés pel qual els/es treballadors/es 
puguin desenvolupar-les en funció de les exigències del lloc de treball i de 

l'entorn organitzatiu. 
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El procés de desenvolupament de les competències de relació, que com s'ha 
explicat anteriorment, ha pres com a referència la “gestió per competències 
dels recursos humans” és una eina estratègica, ja que la seva metodologia 

permet millorar de manera eficaç les relacions que es mantenen dins i fora de 
l'empresa. 

 
L’esmentada metodologia s'articula en tres aspectes clau; els següents: 
 
1. Identificar les competències de relació que requereixen les empreses, en 

funció de la seva cultura empresarial, de les seves característiques 
organitzatives, etc. 

2. Avaluar l'exercici de les competències de relació dels/les treballadors/es per 

ajustar la seva qualificació amb els objectius i política empresarials. 
3. Desenvolupar o millorar l'exercici de les competències de relació per garantir 

un nivell que s'adeqüi a les exigències de l'empresa, en general, i a les del 
lloc de treball en concret. 

 
Seguint aquesta metodologia, la gestió de competències de relació és una eina 
que permet incrementar la competència de les empreses, en la mesura que 

milloren la seva relació amb l'entorn (clients, proveïdors, competència, etc.) 
 

Explicar què són les competències de relació, requereix, precisament, explicar el 
concepte de competència en un sentit més ampli. 
 
Les competències són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que 

un/a treballador/a necessita per exercir adequadament un lloc de treball. No 

obstant això, aquesta definició quedaria incompleta si no s'afegís que, a més a 

més, les competències són comportaments observables relacionats 

causalment amb un exercici bo o excel·lent d'un lloc de treball i amb un entorn 

organitzatiu concret.  

 

La definició de competència posa l'èmfasi en dues qüestions fonamentals que es 

reprendran més endavant en aquesta Guia. La primera fa referència al fet que 
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les competències, en ser observables, es poden avaluar , el que significa que es 

poden establir mecanismes per millorar-les. La segona és que les competències 

que una persona treballadora necessita per exercir de manera adequada un lloc 

de treball són causa o vénen determinades per tres factors: indirectament, pel 

context econòmic i social d'un territori, i directament, per les característiques del 

lloc de treball i per l'entorn organitzatiu de l'empresa on es treballa, és a dir, 

per la grandària de l'empresa, l'activitat econòmica que realitza, l'organització del 

treball, etc. 

 

Existeixen molt diversos tipus de competències, per aquest motiu i amb l'objectiu 

de completar la seva definició, és necessari conèixer com s'agrupen. Encara que 

són moltes les classificacions de competències que han estat elaborades per 

diferents autors/es, en aquesta Guia s'ha optat per la divisió de competències 

que les distribueix entre competències específiques i competències genèriques o 

transversals, no sols per la seva claredat, sinó també perquè és la que millor 

s'adapta als objectius de la Guia.  

 

1. Competències específiques: fan referència a les competències que 

només són necessàries en un lloc de treball determinat. Per exemple: la 

comptabilitat, la manipulació de determinats aparells o eines, el disseny 

gràfic, les tècniques d'impressió fotogràfica, etc.  

 

2. Competències genèriques o transversals: són competències comunes i 

aplicables a molts llocs de treball. Per exemple: el treball en equip, la 

creativitat, l'adaptació al canvi, etc.. Encara que es tracta de competències 

requerides en molts llocs de treball no en tots tenen la mateixa presència i 

intensitat. 
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Dins aquest segon grup es troben les competències de relació, ja que són 

competències requerides, en major o menor mesura, en la pràctica totalitat dels 

llocs de treball del sector serveis.  

 

La definició de l'alemany G. Bunk sobre el que ell va denominar competència 

social, pot servir perfectament per concretar el concepte de competència de 

relació; així, les competències de relació impliquen saber col·laborar amb 

altres persones de forma comunicativa i constructiva, a més de mostrar un 

comportament orientat al grup així com a un entesa interpersonal. 

 
Es pot afirmar que les competències de relació són de caràcter general ja que 

no estan orientades a l'exercici de cap funció laboral concreta sinó que estan 
relacionades, en un sentit ampli, amb la manera en què s'interactua amb 

altres persones, bé siguin companys/es de treball, superiors, persones a càrrec, 

clients/es o proveïdors/es.  
 
Per aclarir la diferència entre les competències de relació i la resta de 

competències transversals, a continuació es presenta un exemple extret d'un 
estudi realitzat per Nuria Chinchilla i Pilar García en el que s'identifiquen les 
competències transversals requerides al personal directiu. 
 

En el següent quadre es relacionen, per ordre d'importància, les catorze 
competències transversals identificades. Entre elles s'han assenyalat en negreta 
les competències transversals de relació: 
 

 
 

1 Orientació al/la client/a  8 Integritat: honestedat  

2 Comunicació 9 Gestió personal: gestió del temps  

3 Lideratge  10 Pro activitat: iniciativa  

4 Resolució de problemes: 
capacitat d'anàlisi 

11 Resolució de problemes: presa de 
decisions  

5 Treball en equip  12 Pro activitat: creativitat  
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6 
Desenvolupament 
personal: aprenentatge 
personal 

13 Resolució de problemes: intuïció 

7 Integritat: credibilitat  14 Direcció de persones 

 
 

Com pot observar-se cinc de les competències assenyalades són de relació i 
tres d'elles: orientació al/la client/a, comunicació i lideratge ocupen les primeres 
posicions. 

 
Segons indiquen els/les experts/es, avui en dia, la necessitat de desenvolupar 
les competències de relació de les persones treballadores és un denominador 
comú en totes les empreses del sector serveis a Catalunya. Per aquest motiu i 

perquè no totes elles tenen implementat algun mecanisme de desenvolupament 
de les esmentades competències és pel que s'ha elaborat aquesta Guia 
Metodològica. 
 

1.1. Beneficis produïts per les competències de relació. 
 

El desenvolupament de competències que permetin millorar la qualitat de les 

relacions en l'entorn laboral és una eina que permet augmentar la capacitat 
d'adaptació de les empreses als continus canvis organitzatius, socials i 
econòmics que es produeixen. Així mateix, el desenvolupament de les 

competències de relació aporta beneficis significatius a les persones 
treballadores i a les empreses. A continuació s'analitzen aquests beneficis. 

 
 

Ø Beneficis per al personal  

 
La comunicació és el principal pilar de les relacions interpersonals, per 

tant, és lògic que el desenvolupament de les competències de relació posi 

l'èmfasi en la millora de la capacitat de comunicació. Aquesta millora és un 
dels primers resultats dels què es beneficiarà la persona treballadora. Això és 
així perquè, independentment del grau de qualificació requerit en un lloc de 
treball, a les empreses del sector serveis les persones treballadores han 
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d'engegar distintes habilitats de comunicació per tractar de fer més fluides les 

relacions amb els seus companys/es, amb la clientela i amb els/les 
proveïdors/es.   

 
És freqüent que persones treballadores que són bones tècnicament però que 

no tenen habilitats i actituds per a les relacions interpersonals, fracassin en la 
seva carrera professional. 
 
Per aquest motiu, a través del desenvolupament de les competències de 

relació, a més de millorar la capacitat de comunicació, també es millora el 
rendiment laboral del treballador/a. 
 
Aquestes millores estan relacionades amb una sèrie de components 

psicològics que produeixen efectes positius en el/les treballadors/es; són els 
següents: 

 
• Augment de la motivació al treball. 

• Augment de la seguretat en un mateix/a. 

• Augment de l'autoestima. 

• Major satisfacció laboral i personal. 

 

Al seu torn, quan una persona millora les relacions interpersonals del seu 
entorn laboral i, a més a més, se sent més motivada i més satisfeta 
laboralment i personalment, la cadena de resultats positius es continua 
estenent. Això és degut al fet que la persona treballadora no sols se sent a 

gust amb si mateixa sinó també amb l'empresa en què treballa i per tant 
augmenta la identificació amb la dita empresa. 

 
Com a conseqüència de tot l'anterior, un altre dels beneficis que es 

produeixen gràcies al desenvolupament de les relacions interpersonals és la 
millora del clima laboral. Així mateix, aquest context facilita l'aparició de 
sinergies: el treball conjunt de dues o més persones millora el resultat que es 

podria obtenir de manera individual. 
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Ø Beneficis per a les empreses 

 
Els beneficis que obtenen les persones treballadores a través del 
desenvolupament de les competències de relació repercuteixen també a les 
empreses, almenys, en les dimensions següents: 

 
• Millora de la imatge externa. Una de les principals competències de 

relació identificades a les empreses del sector serveis és l'orientació al 
client. A través del desenvolupament d'aquesta competència els 

treballadors i treballadores adquireixen noves habilitats socials, actituds i 
coneixements que els permeten millorar el tracte que ofereixen al client i, 
al mateix temps, aportar valor afegit al servei que presten. Aquest fet junt 
amb la millora del clima laboral, comentat anteriorment, beneficien 
directament la imatge que les empreses projecten cap enfora. 

 
• Augment de la transparència dels processos de selecció i de 

promoció interna. Un dels principals requisits per millorar la 

transparència en ambdós processos resideix en la capacitat de les 
empreses per definir els perfils professionals que necessiten en funció 
dels seus objectius i donar-los a conèixer a les persones treballadores.  

 

Ja que en el sector serveis una bona part de l'exercici adequat dels llocs 
de treball es basa en les competències de relació, la identificació d'aquest 
tipus de competències és clau per a la definició dels perfils professionals. 
Quan una empresa té clares les competències de relació que requereix és 

capaç d'identificar més fàcilment els perfils que s'adeqüen als distints llocs 
de treball i, per tant, augmenta la seva capacitat per seleccionar i 
promocionar les persones que s'ajusten als esmentats perfils. 

 
• Menor rotació de personal/ Retenció del talent. El grau de satisfacció 

que la persona treballadora aconsegueix millorant la seva capacitat per 
establir relacions interpersonals més concordants i productives, també es 
relaciona directament amb la disminució en el nombre de baixes. En 

general, quant major és el grau de satisfacció laboral i personal dels/les 
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treballadors/es major és el període de permanència d'aquests/es a 

l'empresa.  
 

Com a conseqüència de tot això, l'empresa també es veu recompensada, 
no sols perquè els seus treballadors/es romanen en ella durant més 

temps, sinó també perquè es redueixen els costos derivats de la rotació. 
 

• Millora de la productivitat: Una empresa amb un bon clima laboral i 

formada per treballadors/es que estan satisfets amb el seu entorn laboral, 

és una empresa més productiva, no sols des del punt de vista quantitatiu 
sinó també qualitatiu: el desenvolupament de les competències de relació 
millora la qualitat en la forma en què l'empresa presta els seus serveis 
als/les clients/es. Tot això es tradueix, per tant, en un augment de la 
capacitat de competència. 

 
Segons una investigació duta a terme per CIDEC¬ i publicada en la Guia per 

a la gestió de competències transversals en les organitzacions, les empreses 

que desitgen obrir-se a nous mercats o millorar la qualitat dels seus serveis 
requereixen, per sobre de tot, competències de relació: més del 70% 
d'aquestes empreses afirma precisar competències de treball en equip i 
tractament del client per obrir-se a nous mercats o millorar la qualitat 

dels seus serveis i més de 60% requereix competències en comunicació 
i resolució de problemes. 

 
Una vegada descrites les competències de relació i els beneficis que aporten, 
en el següent capítol s'explica el primer pas que les empreses del sector 
serveis han de donar per a la seva identificació. 

 

                                                 
¬ (2001) CIDEC (Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de  la Economia, 
Empleo y les Cualificaciones Profesionaless): Guía para la gestión de las competencias 
transversales dentro de las organitzaciones ”. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social. Gobierno Vasco. San Sebastián. 
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Capítol 2. Identificació de competències de relació 
 

La fase d'identificació de competències de relació, és el primer pas que les 
empreses han de donar per desenvolupar-les. Sense determinar de forma 

concreta quines competències de relació requereix una empresa en funció del seu 
entorn organitzatiu i dels seus llocs de treball, difícilment es podrà avaluar l'exercici 

del seu personal i, per tant, es limitarà la capacitat de l'empresa per establir 
qualsevol mètode de desenvolupament o millora realment efectiu del esmentat 
exercici. 

 

L'objectiu de la identificació de competències de relació és doble: 
 

1. Identificar les competències de relació que requereix l'empresa en el 

desenvolupament de la seva activitat. 

 
2. Especificar els comportaments que defineixen l'exercici eficient de 

cadascuna de les competències de relació identificades, o el que és el 

mateix, definir les evidències d'exercici vinculades a cada competència. 

 
Els comportaments que es defineixin per a les competències de relació, han 
de permetre definir les conductes observables i, per tant, avaluar l'exercici de 

les persones treballadores per establir si aquest exercici és adequat al lloc que 

s'ocupa o ha de ser millorat. 
 
Abans d'engegar la identificació de les competències de relació, és imprescindible 
que l'empresa, i dins ella el personal directiu, tingu i en compte per què vol fer-ho i 

què aconseguirà amb això . A l'inici de la fase, poden sorgir dubtes sobre la seva 

eficàcia, els seus resultats, sobre la inversió que cal realitzar, etc. Per tant, la 
primera condició abans d'iniciar aquesta fase d'identificació és que l'empresa 
respongui a totes aquestes preguntes i analitzi, per exemple, si la inversió a 

realitzar estarà compensada pels resultats que es volen obtenir. 
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D'altra banda, també prèviament a la identificació de les competències de relació, 

és imprescindible que les empreses considerin dos factors de gran rellevància que 
condicionen les competències que es requereixen a les empreses. A continuació 
s'expliquen els esmentats factors. 

 

 

2.1. Aspectes a considerar per a la identificació de competències 
de relació. 
 

La necessitat de desenvolupar competències de relació és un denominador 

comú en totes les empreses del sector serveis, independentment de variables 

com l'activitat econòmica, la grandària de l'empresa o el tipus de cultura 
organizacional. Així mateix, les persones expertes afirmen que aquesta 
necessitat també és independent del grau de consciència que l'empresa tingui 
sobre la importància de l'exercici de les competències de relació en la seva 

organització. 
 
No obstant això, entre les distintes empreses que conformen el sector serveis, hi 
ha dos importants diferències respecte a les competències de relació. La primera 
diferència resideix en el tipus de competències de relació a exercir en cada 
empresa; la segona obeeix al nivell i a la forma de desenvolupament 
d’aquestes competències. La primera ve determinada, fonamentalment, per 

l'entorn organitzatiu i pel lloc de treball que exerceixen les persones 

treballadores. Aquest apartat està dedicat a explicar la diferència en funció del 
tipus de com petència de relació requerida; la segona diferència s'abordarà en el 
capítol 4 d'aquesta Guia.  

 
A continuació s'expliquen els aspectes de l'entorn organitzatiu i del lloc de treball 
que influeixen en el tipus de competències que es requereixen a les empreses. 

 

 
Ø Entorn organitzatiu 
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Entre els aspectes que conformen l'entorn organitzatiu (grandària de 

l'empresa, activitat econòmica, grau d'innovació tecnològica, cultura 
empresarial, etc.), la cultura empresarial és l'aspecte que influeix més 

especialment en el tipus de competències que van a considerar-se 
necessàries per a l'empresa. 

 
La cultura empresarial és “la forma de ser” d'una empresa i es posa de 
manifest en la seva manera d'actuar davant els problemes i les oportunitats 
tant internes com externes. De forma més concreta, la cultura empresarial 

estableix els objectius generals de l'empresa, els valors que la identifiquen 
i les polítiques de gestió, com per exemple, la política de selecció, de 

promoció, de formació, de participació en la presa de decisions, etc. 
 

A continuació, s'assenyalen alguns factors de la cultura empresarial que 
influeixen directament en la determinació d'un tipus de competències de 
relació o altres: 

 
• Model de participació en la presa de decisions de l'empresa: Aquest 

concepte fa referència al grau de desenvolupament de processos que 
afavoreixen la influència o la participació de les persones treballadores en 
la presa de decisions en l'organització. Per establir un model participatiu 

es requereixen dues condicions importants: la primera és que l'empresa, a 
més d'establir els mecanismes de participació, també generi la motivació 
per participar; la segona és que els/les treballadors/es reuneixin una sèrie 
de competències, entre les que s'inclouen les de relació, com a habilitat 
de comunicació, treball en equip, capacitat de negociació, etc. 

 
D'això es desprèn que les empreses amb models participatius donen 
major importància a les competències de relació que les que no els tenen 

implantats. 
 

• Model d'organització jeràrquica: Pràcticament la totalitat de les 

empreses del sector serveis estan organitzades en nivells jeràrquics. No 

obstant això, el tipus de lideratge pot variar considerablement d'una 
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empresa a una altra. Les empreses que per cultura empresarial tenen 

definit un estil de lideratge més autoritari demandaran unes competències 
de relació diferents de les que tenen un estil de direcció més democràtic.  

 
• Grau de desenvolupament del treball en equip: Les activitats que 

s'exerceixen en una empresa poden dur-se a terme de manera individual 
o basant-se en el treball en equip. Moltes empreses del sector serveis 
combinen ambdues metodologies. No obstant això, en funció del tipus 
d'activitat que es desenvolupa i de la cultura empresarial, el treball en 

equip pot estar més o menys implantat. Així, per exemple, a les empreses 
on l'activitat s'exerceix gairebé exclusivament de forma individual, és molt 
poc probable que es requereixi la competència de treball en equip. Al 
contrari, a les empreses on l'activitat es realitza normalment en equip 
aquesta serà una competència de relació que els/les treballadors/es 
d’aquestes  empreses hauran d'exercir de manera eficaç. 

 
• Gestió de la diversitat: Cada vegada són més les empreses del sector 

serveis a Catalunya les plantilles de les quals estan formades per 
treballadors/es de diferents cultures, religions, ètnies, etc. I no sols les 
plantilles de les empreses creixen en diversitat, sinó també els/les 
clients/es als/les que presten els serveis. Per aquest motiu, la gestió de 

les competències de relació no pot oblidar la competència de gestió de la 
diversitat. Aquesta competència que es pot concretar com el 
reconeixement i el respecte a la diferència és específicament requerida 

en empreses formades per una plantilla diversificada o que presten els 

seus serveis a persones u entitats d'altres països o cultures, o bé que 
desenvolupen part del seu procés productiu en distintes zones, etc. 

 
 

Ø Lloc de treball 

 
El lloc de treball pot definir-se, de forma àmplia, com el conjunt de funcions 
i tasques que exerceix una persona treballadora i per al que necessita una 

sèrie de coneixements, habilitats, actituds i competències determinats. Per 
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tant, el lloc de treball és el segon factor que condiciona directament les 

competències de relació que ha de desenvolupar cada treballador/a en 
l'exercici de les seves funcions. 
 
Els llocs de treball estan formats per un conjunt de variables com les 

funcions, l'horari laboral, les condicions de treball, el grau de qualificació, la 
responsabilitat, etc. Moltes d'aquestes variables vénen condicionades per 
l'entorn organitzatiu. No obstant això, no totes elles tenen connexió amb les 
competències de relació que es requereixen en un lloc, per la qual cosa, a 

continuació s'expliquen les variables del lloc de treball que sí que influeixen 
de forma directa en la demanda de competències de relació: 

 
• Funcions: Són les activitats que es realitzen en un lloc de treball i que 

permeten saber que consisteix l’esmentat lloc. A partir de les funcions 

s'obté informació sobre les competències de relació que la persona 
treballadora posa en joc en el seu exercici diari. Per exemple, assessorar 
als/les clients/es sobre els productes que més s'adeqüen a les seves 

necessitats, impartir accions formatives, realitzar presentacions en públic, 
etc. 
 

• Participació en la presa de decisions: Aquesta variable ve fixada per 

l'entorn organitzatiu. Així, el grau de participació que l'empresa estableixi 
per a un lloc de treball condicionarà l'exercici d'una sèrie de competències 
de relació. Per exemple, un lloc de treball que tingui un alt grau de 
participació en la presa de decisions, haurà de posar en joc competències 

de relació per proposar idees, escoltar les propostes de la resta de 
companys/es, negociar solucions a problemes plantejats, etc. 

 
• Grau d'iniciativa: Mesura la capacitat per realitzar propostes 

encaminades a millorar o agilitar el procés de treball. Aquesta variable, en 
la majoria dels casos, ve aparellada al plantejament de propostes. Perquè 
aquestes propostes tinguin èxit és necessari posar en joc les 
competències de comunicació, persuasió i negociació. 
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• Persones a càrrec: Quan un treballador o una treballadora és 

responsable del treball d'altres treballadors/es és imprescindible que, 
entre d'altres competències, sigui capaç de liderar l'equip. Així, per 
exemple, necessitarà motivar el personal en l'exercici del seu treball, 
fomentar la col·laboració entre els seus col·laboradors/es, informar 

clarament sobre les tasques a exercir, etc. 
 

• Treball en equip: Aquesta variable és considerada com una competència 

de relació en si mateixa.  

 
Amb l'objectiu d'explicar més clarament com influeixen les variables 
esmentades en la necessitat exercir unes competències de relació o altres, 
es presenta un cas pràctic. Per a això, s'ha pres com a exemple el lloc de 

treball de tècnic/a de formació, per ser un lloc que requereix exercir, de forma 
contínua, unes determinades competències de relació. 
 
En la primera part del cas s'expliquen les característiques del lloc de tècnic/a 

de formació i en la segona es presenten les competències de relació que es 
desenvolupen en funció de les variables que descriuen el lloc de treball. 
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Ø Caso pràctic sobre el lloc de treball relacionat i les competències de relació. 

 
A. Característiques del lloc de treball 

 

IDENTIFICACIÓ 
 

• Denominació del lloc: Tècnic/a de formació. 

• Àrea o departament: Departament de Recursos Humans. 

 

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

• Objectiu general del lloc : Planificar, coordinar i supervisar cursos de formació de diversa índole.  
 

• Funcions:  

• Dur a terme els estudis de planificació de la formació de l'empresa.  
• Detectar necessitats formatives, a través d'entrevistes1, qüestionaris, etc. 

• Planificar els cursos de formació en funció de les necessitats detectades. 
• Analitzar el perfil de l'alumnat per organitzar els grups de formació i determinar la metodologia a utilitzar. 
• Assessorar a l'equip de formadors/es sobre el contingut dels cursos i els mètodes didàctics a emprar. 
• Supervisar les proves d'avaluació de la formació. 

• Elaborar els informes tècnics sobre les accions formatives dutes a terme. 

                                                 
1 Les funcions per a les quals és necessari exercir competències de relació s'han ressaltat en negreta   
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• Participar en reunions periòdiques amb els responsables del departament de recursos humans per 

informar sobre l'activitat realitzada. 

 

PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS 
 

• Grau de participació en la presa de decisions de l'àrea o departament: Alta. 

• Grau de participació en la presa de decisions de l'empresa: Alta. 
 

GRAU D'INICIATIVA 
 

• Grau d'iniciativa en l'exercici de les seves funcions : Alta. 

 

PERSONES A CÀRREC 
 

• Persones a càrrec: Quatre formadors/es.  

 

TREBALL EN EQUIP 
 

Treball en equip habitual amb les persones que té càrrec. 
Treball en equip eventual amb els/les companys/es de l'àrea o departament. 
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B. Competències de relació identificades segons les característiques del lloc  
 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC COMPETÈNCIES DE RELACIÓ 

 
Funcions: 

• Realitzar entrevistes, qüestionaris, etc. 
• Assessorar a l'equip de formadors/es. 

• Supervisar les proves d'avaluació. 
• Participar en reunions periòdiques. 

Comunicació. 
Lideratge. 

Treball en equip. 

 
Participació en la presa de decisions: 

Alt grau de participació en la presa de decisions de 
l'àrea o departament i de l'empresa. 

Comunicació. 
Negociació. 
Treball en equip. 

 
Grau d'iniciativa: 

Alt. Comunicació. 
Negociació. 

 
Persones a càrrec. 

Quatre formadors/es a càrrec Comunicació. 
Lideratge. 
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Treball en equip 

Treball en equip amb el personal a càrrec i amb els/es 
companys/es del departament. 

Treball en equip. 

 
 

En resum, les competències de relació associats a aquest lloc 
de treball són comunicació, lideratge, treball en equip i 

negociació. 
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2.2. Mètodes per a la identificació de competències de relació. 
 

Com s'ha explicat en l'apartat 2.1., els factors que condicionen la demanda de 
les competències de relació en una empresa són l'entorn organitzatiu i el lloc 
de treball. Per tant, perquè la fase d'identificació sigui el més completa possible 

s'han d'analitzar ambdós factors. No obstant, això no significa que sempre sigui 
necessari realitzar un anàlisi de cadascun dels llocs de treball de l'empresa.  
 
Per entendre aquesta afirmació, cal tenir en compte que les competències de 

relació són transversals, és a dir, requerides en la majoria de llocs de treball del 
sector serveis. Això significa que distints llocs de treball poden compartir les 
mateixes competències de relació encara que les funcions que portin associades 
siguin diferents. Per aquesta raó, moltes empreses opten per realitzar 

agrupacions de llocs de treball per al que identifiquen competències conjuntes. 
 

A continuació es presenten cinc mètodes per a la identificació de competències 
de relació. Per a cadascun d'ells s'incorpora la descripció, consideracions 

generals a tenir en compte per a la seva posada en marxa i avantatges i 
inconvenients. A més a més, s'ofereixen comentaris sobre la seva aplicabilitat 

en funció del tipus d'empresa. 
 

Cada mètode d'identificació pot utilitzar-se de manera independent, no obstant 
això, algun d'ells és convenient combinar-ho amb un altre o altres per obtenir 
resultats més complets. Per aquest motiu, en l'epígraf de consideracions 
generals de cadascun dels mètodes s'especifica si es recomana el seu ús de 
manera individual o conjunta. No obstant això, cada empresa, en funció de les 
seves característiques, haurà de decidir quin mètode o mètodes posa finalment 
en marxa. Per orientar en aquesta decisió, en finalitzar la presentació dels cinc 
mètodes d'identificació de competències es proposen alguns consells pràctics 

sobre l'aplicació dels dits mètodes. 
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1º. Mètode de sessions de treball de persones expertes 

 
En què consisteix 

 
És el mètode pel qual s'analitza l'entorn organitzatiu de l'empresa. 
 
Es tracta de reunions en què participen persones expertes de l'empresa, 

considerades així perquè, per la categoria o pel lloc de treball que ocupen, 
posseixen amplis coneixements sobre les funcions  que exerceixen la resta de 
treballadors/es de l'empresa. A més a més, han de ser persones que coneguin 
l'estratègia i cultura empresarials. Normalment, els perfils que responen a 
aquestes persones són els de gerents, directius/es, comandaments  
intermedis i personal del departament de recursos humans.  

 
Les sessions de treball són un punt de trobada per reflexionar de manera 

col·lectiva sobre l'activitat i estratègia de l'empresa i sobre com 

s'aconsegueixen els objectius empresarials. Amb tots aquests elements 
s'identifica la situació de partida i la situació futura que es vol aconseguir. 

 

La finalitat d'aquesta reflexió és definir, per a cadascuna de les àrees i/o 
departaments que componen l'empresa, les competències de relació que 
millor s'adapten als reptes i exigències de l'activitat i estratègia 
empresarials. Així mateix, en aquestes sessions han de perfilar-se els 

comportaments que es consideren més rellevants per a la definició de les 
competències de relació. 
 
Pot plantejar-se una o més sessions de treball, segons la complexitat de la 

informació a recopilar. 
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Consideracions generals 

 
El primer requisit que ha de donar-se perquè aquest mètode sigui efectiu, és 
que les persones expertes coneguin els objectius i la metodologia de la fase 

d'identificació, així com les tasques que han d'assumir durant el 
desenvolupament d'aquesta fase. 
 
El segon requisit és que les esmentades persones tinguin un ampli coneixement 

de l'estratègia i cultura empresarials, així com de les funcions que s'exerceixen 
en cada àrea o departament. Quant major sigui aquest grau de coneixement 
més complet resultarà el mètode. 
 
Per si sol, aquest mètode no sempre resulta prou complet per especificar 

amb precisió els comportaments que han de definir les competències de relació 
d'una empresa. Aquest fet varia en funció de la grandària d'empresa i del grau 
de coneixement de les persones expertes. Així, per exemple, en empreses de 

petita grandària, aquest mètode pot resultar suficient per descriure les 
competències de relació i els comportaments que les caracteritzen. Al contrari, 
en empreses de grans mides, normalment, la informació recopilada en aquest 
mètode ha de ser completada a través d’altres mètodes. 

 
En tot cas, sempre és recomanable que la informació obtinguda en les sessions 
de treball de persones expertes sigui contrastada mitjançant entrevistes als/les 
treballadors/es o  a través del qüestionari d'evidències d'exercici (les entrevistes 

personals i el qüestionari es presenten a continuació d'aquest mètode). 
 
En el cas d'optar per completar la informació de les sessions a través 
d'entrevistes, els/les experts/es hauran d'establir el nombre de persones 

treballadores que es van a entrevistar, o les que se'ls passarà el 
qüestionari. Per a això s'haurà de fixar una mostra de treballadors/es l'exercici 

de la qual les competències de relació sigui considerat adequat. Aquesta mostra 
haurà d'incloure a persones treballadores de totes les agrupacions de llocs de 

treball tipus. 
 
Finalment, comentar que a més de les persones responsables últimes de tot el 
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procés d'identificació de competències de relació, és molt important la presència 
d’els/les caps o encarregats/des de cadascuna de les àrees o departaments de 
l'empresa. 
 
 

Avantatges 

 
- Les sessions de treball de persones expertes permeten prendre 

consciència sobre la cultura empresarial de l'empresa, i avaluar l'estat de 

la situació de l'empresa i el que es pot obtenir a partir de la identificació i  

posterior desenvolupament de les competències transversals de relació. 
 
- És un mètode que permet definir el punt de partida per investigar els 

exercici reals de les persones treballadores quant a les competències de 
relació. 

 
 

Inconvenients 

 
- Les opinions sobre les competències de relació que requereix l'empresa 

poden ser diferents entre les persones expertes. Aquestes diferències 

també poden fer-se extensives als comportaments que defineixen un 
exercici adequat de les competències de relació. Tot això pot repercutir en 
dificultats per arribar a un acord. 

 
- Concretar una data per fer coincidir a totes les persones expertes de 

l'empresa. En el cas que no puguin participar totes elles, s'haurà d'intentar 
que participi el nombre més gran possible. 

 
- Si el grau de compromís de les persones expertes és baix, aquest mètode 

perd efectivitat. En aquest sentit és fonamental plantejar mecanismes que 
mantinguin la motivació dels/les participants al llarg de tot el mètode. 
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Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Aquest mètode pot aplicar-se en qualsevol mena d'entorn organitzatiu. No 
obstant això, les empreses que a causa de la seva grandària o a altres 
circumstàncies no comptin amb un grup de persones expertes, per exemple, per 
no disposar d'un departament de recursos humans, hauran d'adaptar el mètode 
a les seves pròpies característiques. 
 
En aquest cas, formar un grup de persones expertes no seria la millor opció, per 

la qual cosa la persona responsable pot dur a terme, bé per si sola, bé amb el 
suport d'alguna de les persones treballadores, la tasca de perfilar les 
competències de relació més significatives per a l'empresa i els comportaments 
més adequats per a les mateixes.  

 
 

A l’anexe 1, es presenta un guió orientatiu que conté algunes de les qüestions 
més importants que han d'abordar-se en una sessió de persones expertes: 

 
 

2º. Mètode d'entrevista oberta  

 
En què consisteix 

 
Són entrevistes obertes que es realitzen directament a les persones 

treballadores que seleccionen els/les experts/es per exercir adequadament les 

competències de relació. 
 
El nombre de treballadors/es als que es realitza l'entrevista està condicionat per la 
mostra establida en les sessions de treball de persones expertes i ha d'incloure a 

totes les àrees o departaments. 
 
L'objectiu d'aquest mètode és doble: el primer és corroborar que les 

competències de relació identificades per les persones expertes són 
requerides, efectivament, en l'exercici laboral. El segon és concretar, de forma 
precisa, els comportaments o conductes observables que caracteritzen un 
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exercici adequat de les competències de relació i que han estat perfilats 

prèviament per les persones expertes. 
 
Per tant, aquest mètode persegueix establir models conductuals d'exercici 
eficaç d'una determinada competència de relació, que permetin, 

posteriorment, avaluar si la dita competència s'exerceix adequadament o no al lloc 
de treball en què és requerida. 
 
 

Consideracions generals 

 
Han de ser entrevistes de preguntes obertes. 
 

En aquest tipus d'entrevistes és freqüent que la detecció de les competències de 
relació provingui d'un procés deductiu de la persona encarregada de realitzar 
l'entrevista més que d'una concreció expressa per part de la persona treballadora. 
 
Com s'ha explicat en l'anterior apartat, les entrevistes han de realitzar-se a les 
persones treballadores l'exercici de les quals les competències de relació sigui 
adequat. Per aquest motiu, és important que en les sessions de les persones 
expertes s'hagin identificat a les persones apropiades. 

 
 

Avantatges 

 
- Treball in situ: Permet identificar en el propi lloc de treball les competències 

de relació i els seus comportaments adequats per validar i completar la 
informació obtinguda en les sessions de treball de persones expertes. 

- Estableix models conductuals d'exercici eficaç d'una competència de 

relació. Aquests models permetran dur a terme una avaluació eficaç dels llocs 
de treball en funció del des envolupament de competències de relació. 
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Inconvenients 

 
Moltes vegades pot ocórrer que la persona treballadora no sigui plenament 
conscient dels comportaments que desenvolupa en l'exercici de les 

competències de relació que posa en joc al seu lloc de treball. És per aquest 
motiu pel que s'ha esmentat, en l'apartat de consideracions generals, que la 
informació que es desitja obtenir sol venir condicionada per la deducció del/la 
entrevistador/a. Aquest fet pot restar objectivitat a la informació obtinguda. 

 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Les entrevistes obertes a persones treballadores són aplicables a qualsevol mena 
d'entorn organitzatiu. No obstant això, la mostra seleccionada de persones 
entrevistades variarà en funció de la grandària de l'empresa.  
 

 
 
 
3º. Mètode de qüestionari d'evidències d'exercici 

 
En què consisteix 

 
Es tracta d'un qüestionari tancat i estructurat de preguntes, de caràcter 

anònim i l'objectiu del qual és corroborar les evidències d'exercici identificades en 
els anteriors mètodes amb una mostra molt més extensa de treballadors/es. A 
diferència del que ocorre amb l'entrevista oberta, la mostra de persones 

treballadores pot incloure a treballadors/es els exercici de la qual les 
competències de relació no siguin considerats adequats. 
 
Les persones que complimentin el qüestionari han d'assenyalar quines 
evidències d'exercici o comportaments consideren que són necessaris per 
desenvolupar adequadament les competències de relació que requereix el seu 
lloc de treball.  
 

 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

30 

Consideracions generals 

 
Els qüestionaris han de contenir preguntes el més tancades possible, és a dir, 
per a cada competència de relació identificada, s'han d'assenyalar els 
comportaments concrets que defineixen un exercici adequat de la competència. 
D'aquesta manera, la persona treballadora que completi el qüestionari només 
haurà de marcar, segons la seva opinió, els comportaments que considera 
importants per desenvolupar adequadament una competència de relació 
determinada. 

 
 

Avantatges 

 

- Quan les entrevistes obertes han cobert a una petita part de les persones 
treballadores d'una empresa, els qüestionaris són especialment útils per 
obtenir informació sobre un nombre més gran de treballadors/es. Per aquest 
motiu, a les empreses de grans mides l'ús del qüestionari és avantatjós. 

 
- Ràpid ompliment. A diferència de les entrevistes obertes, els qüestionaris 

presenten l'avantatge que no han de realitzar-se en presència d'un/a 
entrevistador/a i a més a més la durada de l'ompliment és gaire més curta.  

 
 

Inconvenients 

 
- Inversió de temps en el processament de les dades. Com la mostra dels 

qüestionaris és més àmplia que la de l'entrevista oberta, s'inverteix més 
temps a processar la informació recopilada. 

- Dificultat de comprovar l'adequació de l'ompliment: En ser anònims pot 

succeir que algun dels qüestionaris no estigui complet o no s'hagi 
complimentat de manera adequada. 
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Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Es pot aplicar en qualsevol mena d'empresa. 
 

 
 
 

4º. Mètode d'observació participant 

 
En què consisteix 

 
Es tracta de presenciar directament l'exercici dels llocs de treball per poder 

observar de primera mà les conductes que defineixen les competències de 

relació. 
 
L'observació s'utilitza habitualment per confirmar i completar la informació 

recopilada en els mètodes anteriors: sessions de treball de persones expertes, 

entrevistes obertes i/o qüestionaris. 
 
En l'identificació de competències de relació poden utilitzar-se dues modalitats 
diferents : 
- Observació oculta: s'utilitza quan es vol ocultar la intenció de l'observació. 

Les persones treballadores no saben que estan sent observades. Amb 
aquesta modalitat s'evita que es produeixin alteracions en les conductes 
pel fet de saber-se observats/des. Normalment, aquesta modalitat sol 

utilitzar-se en empreses d'atenció al públic, com per exemple, comerços, 
bancs, restaurants, etc. Fa uns anys que aquesta observació és més 
coneguda sota el nom de “mistery shopper” o client misteriós.  
 

Aquest mètode consisteix en el fet que el/la investigador/a es fa passar per 
un/a presumpte/a client/a per poder observar directament el comportament 
de les persones treballadores. Encara que aquest mètode és molt usat per 
avaluar la qualitat dels serveis que presta una empresa, també pot utilitzar -

se per observar de quina forma les persones treballadores desenvolupen 
les competències de relació de cara als/les clients/es. 
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- Observació coneguda: l'observador/a s'integra en l'acció de les persones 

treballadores, els qui saben qui és i quina és la funció que realitza.  
 
 

Consideracions generals 

 
Ha d'aclarir-se que es tracta d'un mètode complementari als tres presentats 

anteriorment, l'aplicació del qual no és necessàriament imprescindible per 
poder concretar les competències de relació i els seus corresponents 
comportaments. Ben utilitzats, les sessions de persones expertes, les 
entrevistes obertes i els qüestionaris poden ser suficients per a l'objectiu que 

persegueixen. No obstant això, és adequat l'ús d'aquest mètode quan es 
requereix un major nivell d'aprofundiment. 
 
D'altra banda, encara que sembla un mètode senzill, l'aplicació de l'observació 

participant requereix d'una sèrie d'habilitats per part del/la observador/a com 
per exemple: objectivitat, capacitat de concentració, capacitat d'anàlisi, 
discreció, etc. Per aquesta raó, és fonamental seleccionar atentament la 
persona encarregada de dur a terme l'observació.  

 
 

Avantatges 

 
- Les conductes de relació es perceben directament tal com es 

produeixen, sense que intervingui la subjectivitat de la persona 

observada, ja que les dades es recopilen a través de l'acció i no de 
l'explicació de la dita persona. Encara així, ha de tenir-se en compte que 

en el cas d'aplicar l'observació coneguda, les conductes poden alterar-se 
pel fet que la persona treballadora se sap observada. 

- El/la treballador/a no ha de realitzar cap tasca extra o addicional en el 

seu treball quotidià, com ocorre en el cas de l'entrevista oberta o el 

qüestionari. 
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Inconvenients 

 
- Alta inversió de temps. Depenent dels casos, l'observador/a ha de passar 

diverses sessions observant la persona treballadora per poder recopilar la 
informació que li interessa, el que pot traduir-se en diversos dies de treball. 
Així, per exemple, els llocs de treball que no exerceixin competències de 
relació de forma continuada, requeriran de més d'un dia d'observació. 

- Subjectivitat de l'observador/a. Aquest mètode no es basa en una 

bateria de preguntes a contestar per la persona treballadora sinó que 

consisteix en una traducció d'observacions. Per això hi ha la possibilitat 
que la persona que observa pugui deixar-se portar per la seva pròpia visió 
de la situació i alterar, així, les conductes observades. 

 

 
Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 

Generalment, aquest mètode s'utilitza en grans empreses amb serveis dirigits 

directament a l'atenció al/la client/a, ja que els costos d'aplicar l'observació 
participant són elevats. 
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5º. Mètode de qüestionari d'anàlisi del lloc de treball 

 
En què consisteix 

 

És el mètode pel qual s'analitzen els llocs de treball. 
 
L'anàlisi del lloc de treball és una eina molt estesa que les empreses utilitzen 
amb diverses finalitats, descripció del lloc, selecció de personal, valoració i 

classificació de llocs, etc. A més a més, pot ser especialment útil en 
l'identificació de competències de relació. 
 
L'anàlisi de llocs es pot dur a terme a través de diversos mètodes; per a la 
identificació de competències de relació es proposa el mètode del qüestionari, 
donada la seva senzillesa de disseny i ompliment. 
 
 

Consideracions generals 

 
Tal com s'explicava en l'epígraf de Lloc de treball, dins l'apartat 2.1., encara 

que són moltes les variables que defineixen un determinat lloc de treball, 

només algunes d'elles aporten informació relativa a les competències de relació 
que necessita la persona treballadora per exercir un lloc de treball. Aquestes 
variables són funcions, participació en la presa de decisions, grau 
d'iniciativa, persones a càrrec i treball en equip. En tot cas, es podran afegir 

altres variables que es considerin rellevants per obtenir informació sobre les 
competències de relació. 
 
El qüestionari pot ser utilitzat com a suport del mètode de sessions de 
persones expertes, quan es consideri que les competències identificades per 

a cada àrea i/o departament han de ser concretades per lloc de treball, o per 
agrupacions de llocs de treball tipus. Les agrupacions de llocs de treball tipus 
són possibles quant presenten característiques similars segons les variables 

indicades. D'aquesta manera és possible reduir el nombre de qüestionaris a 
complimentar. 
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Avantatges 

 
Ràpid ompliment, ja que les preguntes són molt concretes i estan centrades 

en l'activitat que exerceix diàriament la persona treballadora, per la qual cosa 
la durada de l'ompliment és curta. Com a model es pot utilitzar l'exemple 
facilitat en l'epígraf de Llocs de treball de l'apartat 2.1. per al lloc de tècnic/a de 

formació. 
 
 

Inconvenients 

 
Es tracta d'un mètode de recopilació d'informació indirecte, en el sentit que 
l'ompliment no es du a terme a través d'un/a entrevistador/a, sinó que ho fa 
personalment la persona treballadora enquestada. Això pot suposar que, per 

falta de temps o de motivació, la persona reompli el qüestionari de forma 
aleatòria sense prestar-li tota l'atenció que necessita. Aquest fet, pot portar com 
a conseqüència que la informació recopilada no sigui tot ho completa i fiable 
que és necessari. 

 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
El qüestionari d'anàlisi del lloc per a la identificació de competències de relació 
sol dur-se a terme en grans empreses on conviuen diverses àrees o 
departaments entre les que es dóna una àmplia gamma de llocs de treball.  

 
Normalment, les empreses més petites amb llocs de treball similars, no 
necessiten realitzar aquest tipus de qüestionaris perquè coneixen de prop les 
característiques dels llocs i, per tant, les competències de relació que 
requereixen.  

 
Una vegada vistos els cinc mètodes que poden utilitzar-se en la fase 
d'identificació, a continuació es proposen uns consells pràctics sobre l'aplicació i 
combinació dels mateixos. 
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Ø Consells pràctics sobre l'aplicació dels mètodes d'identificació de 

competències de relació: 

 
En primer lloc, és important assenyalar que la finalitat dels mètodes d'identificació 

és recopilar la major quantitat d'informació útil possible per definir, de manera 
senzilla però completa, les competències de relació que fan falta en una empresa i 
les evidències d'exercici o comportaments vinculades a cadascuna d’aquestes. 
 

No obstant això, cada empresa segons els resultats obtinguts amb un mètode, les  
característiques organizacionales, els objectius, etc. després de la utilització d'un 
mètode ha d'analitzar si amb la informació recopilada n'hi ha prou o és convenient 
l'aplicació d'un altre. Per tant, cada empresa pot utilitzar un o més mètodes. No 
obstant això, en el cas d'optar per combinar dues o més d'aquests mètodes s'ha 
de seguir un ordre lògic d'aplicació.  
 
L'ordre d'aplicació és, com a norma general, el mateix que s'ha proposat per a la 

presentació i explicació dels mètodes. A continuació es donen les indicacions 
precises sobre la combinació dels esmentats mètodes: 
 
- El primer mètode a utilitzar ha de ser sempre el de les sessions de 

persones expertes. Després, és recomanable que s'utilitzi el mètode de 

l'entrevista oberta o del qüestionari d'evidències d'exercici. Això dependrà 
dels resultats obtinguts en les sessions i del grau de concreció que es vulgui 
aconseguir en la identificació de les competències de relació. 

 
- Tant les entrevistes com els qüestionaris d'evidències d'exercici han 

d'utilitzar-se sempre en segon lloc. L'elecció d'un o altre mètode dependrà de 
cada empresa. En el cas que es duguin a terme els dos, és més recomanable 

utilitzar primer l'entrevista i després el qüestionari ja que aquest últim es 
completa a partir de la primera. 

 
- Com ja s'ha explicat, el mètode de l'observació és molt recomanable quan 

l'empresa disposa de temps i vol detallar amb major nivell de precisió les 
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evidències d'exercici. És aconsellable engegar en tercer o quart lloc, tal com 
es proposa en l'ordre de presentació. 

 
- Finalment, el qüestionari d'anàlisi de llocs és un mètode que pot utilitzar-se 

en qualsevol moment de la identificació, ja que aporta valor afegit a la 

informació que es pot recopilar a través de la resta de mètodes. 
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2.3. Catàleg bàsic de competències de relació i evidències 
d'exercici. 
 

Hi ha una àmplia varietat de diccionaris de competències que pot ser consultada 
a través de bibliografia, d'Internet, de persones expertes, etc., i que és 
especialment útil per a la identificació de competències de relació a l'empresa. 

No obstant això, no es pot oblidar, que aquests diccionaris tenen una finalitat 
orientativa, és a dir, són un punt de referència a partir del qual les empreses han 
de realitzar les adaptacions i modificacions necessàries fins a arribar a definir el 
seu propi diccionari. En cap cas l'empresa ha de recollir tal qual les 

competències d'un altre catàleg, per molt complet que aquest sigui, ja que mai 
respondria fidelment a les característiques de l’esmentada empresa. 
 
En aquest apartat es presenta un petit diccionari de les competències de relació 

més demandades per les empreses del sector serveis amb l'objectiu de facilitar 
exemples pràctics que permetin a les persones usuàries d'aquesta Guia 
visualitzar més clarament els aspectes abordats fins al moment. 

 

Per a això, es presenten dues taules. A la taula 1, s'explica en què consisteix 
cadascuna de les competències de relació aportant una definició general 
orientativa que serveixi d'exemple al conjunt d'empreses del sector serveis. A la 
taula 2, s'ofereixen exemples de comportaments o evidències d'exercici que 

permetin avaluar si l’esmentat exercici de les competències de relació és 
adequat o ha de ser millorat. 
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Taula 1: Definició de les competències de relació. 

Competència de relació Definició 

Treball en equip 

Disposició per cooperar amb altres 

persones en l'execució d'un projecte o 
activitat determinada recolzant 
activament les decisions grupals i fent-se 
responsable de les tas ques que li 

corresponguin dins l’esmentat projecte o 
activitat. 

Resolució de conflictes 

Trobar solucions als conflictes que es 
plantegin mitjançant la comprensió del 

problema i l'elecció de la millor opció en 
cada cas. 

Direcció de persones/ 
Lideratge 

Guiar i dirigir un grup i establir i mantenir 
l'esperit d'equip necessari per assolir els 

objectius plantejats.  

Comunicació 

Formular i comunicar opinions, 
sentiments o informació en el moment 
oportú i de la forma adequada. Saber 

escoltar i comprendre altres persones. 

Gestió de la diversitat 

Reconeixement i respecte a la diferència 
de persones treballadores de diferent 
cultura, ètnia, etc. o diferent capacitat 

física o psíquica a la pròpia. 

Negociació 

Capacitat per identificar les posicions 
pròpies i alienes, intercanviant 
concessions i aconseguint acords 

satisfactoris per a ambdues parts. 

Orientació al client 
Capacitat per demostrar sensibilitat cap a 
les necessitats o demandes que els/les 
clients /es poden requerir. 
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Taula 2: Evidències d'exercici de les competències de relació: 

 

Competència de relació Evidències d'exercici 

Treball en equip 

1. Anteposa els seus interessos particulars a l'interès comú de l'equip. 
2. Aporta noves idees respectant les de les resta persones del grup. 
3. Té en compte les aportacions de totes les persones de l'equip i valora 

i respecta les diferents opinions. 

4. Es responsabilitza de les activitats que li corresponen per assolir els 
objectius comuns. 

5. Comparteix amb la resta de l'equip qualsevol informació necessària 
per a la consecució dels objectius comuns. 

6. Fomenta l'entusiasme i el compromís dels seus companys i 
companyes. 

7. Ofereix la seva ajuda a la resta dels membres de l'equip. 

Resolució de conflictes 

1. Assumeix amb naturalitat el conflicte i la seva resolució. 
2. Abans de treure conclusions intenta comprendre quin és l'origen del 

problema. 
3. Té en compte els interessos de cadascuna de les parts en conflicte. 
4. Sol·licita l'ajuda d'altres persones quan és necessari. 
5. Proposa solucions creatives. 

6. Manté en el temps la capacitat de resistència al conflicte. 
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Direcció de persones/ 

Lideratge 

1. Accepta la seva part de responsabilitat en els problemes que 
sorgeixen. 

2. No altera el seu comportament en situacions d'estrès o pressió. 

3. El seu comportament s'adequa al que exigeix a les persones 
membres de l'equip, donant exemple sobre com actuar. 

4. Involucra a l'equip en la presa de decisions sobre el contingut i la 
forma de realitzar el treball. 

5. Orienta i supervisa el treball de l'equip i delega les activitats en funció 
de les competències de cada persona. 

6. Manté informat l'equip sobre les qüestions empresarials o operatives 
que afecten l'activitat laboral de l'equip. 

7. Transmet confiança i sinceritat. 
8. Motiva els membres de l'equip a col·laborar i ajudar-se entre ells. 
9. Realitza crítiques constructives tant si els resultats són positius com a 

negatius. 

10. Participa activament en l'aprenentatge y desenvolupament 
professional de l'equip. 

11. Adapta diferents estils de lideratge en funció de les situacions que 
es presenten. 

12. És capaç de convèncer a l'equip sobre alguna qüestió amb un estil 
persuasiu i no autoritari. 

 

 
Comunicació 1. S'expressa amb claredat i precisió a l'hora de comunicar idees i 
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transmetre informació. 
2. No interromp quan parlen altres persones i presta l'atenció 

necessària. 

3. Escolta als/las interlocutors/es atentament i manté una actitud 
receptiva. 

4. El llenguatge corporal està en sintonia amb el missatge verbal. 
5. Sap emetre crítiques constructives quan no està d'acord amb 

quelcom. 
6. Sap agrair altres punts de vista quan ha de treure una conclusió o 

prendre una decisió. 
7. No se sent molest/a quan algú no comparteix el seu punt de vista. 
8. Interpreta adequadament el comportament i les opinions d'altres 

persones. 
9. Evita els rumors i les filtracions d'informació. 
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Gestió de la diversitat 

1. Sap tractar les necessitats i els sentiments de les resta persones amb 
sensibilitat i respecte. 

2. Considera la diversitat com una font de possibilitats. 
3. Interactua constructivament am b persones d'origen cultural diferent, 

de característiques físiques i psíquiques diferents, etc., a partir del 
respecte per la diferència i el reconeixement de les similituds. 

4. Rebutja els prejudicis que pot generar el desconeixement d'altres 
cultures, religions, ètnies, etc. 

5. Coneix i té en consideració els diferents  contextos culturals dels/les 
clients /es. 

 

Negociació 

 
1. Coneix bé el tema sobre el qual versa la negociació. 

2. Es manté ferm en la seva postura en un to cordial i persuasiu. 
3. Sap escoltar atentament les propostes que li plantegen els/les 

interlocutors/es. 
4. Argumenta el valor de les seves propostes. 

5. Tracta d'evitar les situacions desagradables. 
6. Respecta el punt de vista del seu interlocutor/a. 
7. Cerca solucions intermèdies que satisfacin els interessos d'ambdues 

parts. 
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Orientació al client 

 
1. Gestiona les activitats per adaptar-se a la demanda del/la client/a. 
2. S'ocupa de solucionar les peticions i problemes del/a client/a bé 

directament o delegant en una altra persona. 
3. Cerca i suggereix noves propostes per superar les expectatives 

dels/les clients/es. 
4. Manté una comunicació constant amb la clientela. 

5. S'anticipa a les dificultats de la clientela i proposa mesures 
preventives. 

6. S'esforça per tenir preparat el treball en el termini estipulat. 
7. Minimitza els errors del seu treball al màxim. 
8. Manté una relació de respecte i cordialitat amb el/la client/a. 
9. Transmet una bona impressió en les trobades amb els/les clients/es . 
 

 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

45 

Finalment, el diccionari de competències proposat, ha de ser utilitzat com un 
recurs orientatiu. En aquest sentit, per exemple, la comunicació és una 
competència de relació que engloba diverses habilitats socials com són l'escolta 
activa, l'empatia, l'asertivitat o la persuasió. El pes específic que poden tenir 
algunes d'aquestes habilitats en l'exercici d'un lloc de treball, fa que moltes 

empreses les defineixin com a competències de relació independents a la 
comunicació. 

 
Un altre exemple pot ser l'orientació al client. Moltes organitzacions la divideixen 

en dues competències diferenciades: orientació al client intern i orientació al 
client extern. En aquest cas, són empreses per a les que el tracte d'una persona 
treballadora amb altres àrees o departaments de l'empresa ha de ser molt 
diferent del tracte al client extern. Al contrari, altres organitzacions no consideren 
pertinent realitzar aquesta diferenciació . 
 
D'altra banda, és important ressaltar que la base de les competències de relació 
està composta per trets de personalitat de les persones treballadores com 

l'autocontrol, la flexibilitat, l'autoestima, la seguretat en un mateix/a, etc. Són trets 
que condicionen directament l'exercici de les competències de relació. Així, per 
exemple, una persona amb un escàs autocontrol difícilment podrà treballar 
adequadament en equip o exercir un bon lideratge. De la mateixa manera, una 

persona treballadora que no tingui seguretat en si mateixa trobarà gaires 
limitacions en les relacions interpersonals. 

 
Tal és la importància d'aquests trets que moltes empreses els identifiquen i 
defineixen com a competències en si mateixos, independents de les de relació. 
Per tant, segons la visió i característiques organizacionals s'haurà de sospesar la 
possibilitat de definir els trets de personalitat amb el mateix nivell de precisió que 
les competències de relació. 
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2.4. Quadre resum de la fase d'identificació 
 

En el següent quadre s'indica l'ordre que una empresa ha de seguir en el disseny 
i posada en marxa de la identificació de les competències de relació. 

 

 

1- Identificar la cultura empresarial i definir els objectius estratègics 

 
2- Identificar: 

 

 
 

Situació de partida  
 

Situació futura   

 
 

3- Detectar les competències de relació necessàries per cobrir el gap 
entre la situació de partida i la situació futura 

 

4- Predefinir evidències d'exercici per a cada competència de relació 
 

5- Seleccionar els mètodes més convenients per concretar la detecció 

i predefinició de les competències de relació 
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Capítol 3. Avaluació de l'exercici de les competències 
transversals de relació 

 

3.1. Aspectes a considerar per a l'avaluació de competències 
 

Un vegada finalitzada la identificació de competències de relació, la següent fase 
és l'avaluació. L'avaluació de competències té com a principal objectiu analitzar 
si els/les treballadors/es exerceixen adequadament les competències de relació 
per a, en cas contrari, poder establir mecanismes de millora. 
 
Abans de res, han de decidir-se els llocs de treball en què es va a avaluar de 
l'exercici de les competències de relació. Aquesta decisió pot afectar tota la 
plantilla de l'empresa, a determinades àrees i/o departaments o només a algun 

lloc de treball.  
 
D'altra banda, per garantir l'eficàcia de l'avaluació, abans d'iniciar-la, és 
imprescindible tenir en compte la comunicació empresarial, el paper de la 

persona avaluadora i la concreció dels nivells d'exercici. A continuació s'analitzen 
cadascun d'aquests punts. 

 
Ø La comunicació empresarial 

 
La comunicació empresarial compleix una sèrie de funcions dins 
l'organització, per exemple, la presa de decisions, la resolució de problemes, 

la informació de canvis organitzatius, etc. Així mateix, és especialment 
adequada per informar sobre els processos interns. 

 
Independentment de si l'empresa té més o menys formalitzat un estil de 

comunicació, el primer requisit que ha de tenir-se en compte per avaluar les 
competències de relació és informar sobre el procés d'avaluació 

d'aquestes competències. 
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La falta d'informació pot produir efectes no desitjats i generar desconfiança, 
incomprensió i dubtes entre les persones treballadores. Com a conseqüència 
d'això es ralentitza el desenvolupament del procés i disminueix la seva 
efectivitat. 

 

D'altra banda, perquè la informació sobre l'avaluació de competències es 
dugui a terme amb garanties, l'empresa ha de plantejar-se la manera més 
apropiada de donar a conèixer el procés. Així, per exemple, en el cas que 
l'avaluació només afecti una part de la plantilla, ha de decidir-se si la 

comunicació només es dirigeix a aquesta part de la plantilla o es fa extensiva 
a la resta. 

 
Un vegada plantejada la forma de donar a conèixer el procés, han d'explicar-
se clarament les raons, els objectius i els resultats que s'espera obtenir 
amb l'avaluació de les competències de relació.  

 
Per l'últim, les persones treballadores que vagin a ser avaluades, han de 

conèixer en tot moment el funcionament de l'avaluació, com els afectarà la 
millora de les competències de relació en les seves possibilitats 
professionals, quins esforços hauran de realitzar i quins resultats poden 
esperar.  

 
Ø El paper de la persona avaluadora 

 
La persona avaluadora és l'encarregada d'avaluar l'exercici d'una persona 
treballadora o d'un grup de persones treballadores. Al contrari del que a priori 

es pugui pensar, la funció d'avaluació no sempre ha de recaure en el/les 
tècnics/es o responsables del departament de recursos humans. De fet, 
l'objectiu de moltes organitzacions del sector serveis és implicar al nombre 

més gran possible de caps d'equip en la funció d'avaluació. 
 
 
 

Algunes de les condicions que ha de reunir la persona avaluadora són: 
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− Ser bona coneixedora de les funcions i competències de relació que 

ha d'exercir la persona avaluada. 
− Conèixer les persones amb qui es relaciona i quin és l'estat 

d'aquesta relació.  

− Ser objectiva no deixant-se portar pels seus propis sentiments cap a 

la persona avaluada. 

− Ha de saber solucionar conflictes. 
 

Per tot el que s'ha vist, en algunes ocasions pot ser necessari planificar un 

pla de formació dirigit exclusivament a les persones que es van a encarregar 
de l'avaluació i garantir, d'aquesta manera, la seva preparació per a aquesta 
fase. 

 
Ø Determinació dels nivells d'exercici 

 
A partir de la fase prèvia d'identificació, s'hauran definit les competències de 
relació per a cada àrea o lloc de treball de l'empresa i s'hauran concretat els 
comportaments adequats que caracteritzen cadascuna de les competències. 
 
No obstant això, a l'hora de realitzar l'avaluació és pertinent concretar fins a 
quin punt l'exercici de la persona treballadora és o no és adequat. Per a això 

és molt important establir uns nivells d'exercici que, a través d'una escala de 
valors, determinin el grau d'adequació. Normalment els nivells d'exercici 
estan relacionats directament amb la categoria professional del lloc de treball.  

 

Als quadres que es presenten a continuació es proposen dos models de 
nivells d'exercici. La diferència entre el model 1 i el model 2 rau que en el 
primer l'avaluació es realitza basant-se en quatre nivells d'exercici i en el 
segon es fa basant-se en tres. 

 
 
 

Model 1: Escala d'1 a 4. 

 
Competència de relació: Orientació al client. 
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Nivell d'exercici 

Evidències d'exercici 
1 2 3 4 

Gestiona els processos de treball per adaptar-se al que 

demanda el/la client/a. 
   X 

Cerca i suggereix noves vies per superar les expectatives 
del/la client/a. 

   X 

Proposa solucions creatives que proposa al client.  X   

S'esforça per aconseguir tenir preparat el treball abans del 
termini estipulat. 

  X  

S'esforça per minimitzar els errors del seu treball al màxim.  X   

 
Nivells d'exercici: 

1: Incorrecte/ 2: Regular/ 3: Bueno/ 4: Molt bo 

 
 

Model 2: Escala d'1 a 3. 

 
Competència de relació: Orientació al client. 

 
Nivell d'exercici 

Evidències d'exercici 
1 2 3 

Gestiona els processos de treball per adaptar-se al que demanda 
el/la client/a. 

X   

Cerca i suggereix noves vies per superar les expectatives del/ la 
client/a. 

X   

Proposa solucions creatives que proposa al client. X   

S'esforça per aconseguir tenir preparat el treball abans del 
termini estipulat. 

 X  

S'esforça per minimitzar els errors del seu treball al màxim. X   

 
Nivells d'exercici: 
1: Per sota del seu nivell/ 2: En el seu nivell/ 3: Per sobre del seu nivell 

 

A partir del conjunt de puntuacions de totes les evidències d'exercici, s'obté 
una valoració general que determina si la persona treballadora desenvolupa o 
no adequadament una competència de relació. Així, per exemple, a través 
del càlcul de la mitjana, si es prenen les valoracions del quadre 1, es conclou 
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que l'exercici de la competència d'orientació al client és bo. No obstant això, 
en el cas del quadre 2 es conclou que l'exercici està per sota del nivell. 

 
Moltes vegades pot ocórrer que la valoració general de l'exercici d'una 
competència de relació sigui bona, però que hi hagi evidències d'exercici 

d'aquesta competència que siguin regulars o dolentes. Això significa que 
encara que la persona treballadora exerceixi correctament una competència 
pot haver-hi aspectes de la mateixa que hagin de ser millorats. 
 

En aquest sentit, cal destacar l'experiència d'algunes empreses del sector 
serveis de Catalunya pel grau de detall amb què han definit les competències 
de relació. Així, per exemple, algunes organitzacions en comptes d'utilitzar 
les mateixes evidències d'exercici per a tots els nivells definits, han optat per 
vincular cada evidència d'exercici a només un nivell i d'aquesta manera 
identificar un conjunt de competències diferents per a cada categoria 
professional. A continuació es mostra un exemple d'això: 
 
Model 3: Evidències d'exercici per nivells 
 

Competència de relació: Orientació al client. 

Evidències d'exercici 

Nivell 1: Categoria professional d'auxiliar o tècnic/a bàsic/a 

Gestiona els processos de treball per adaptar-se al que demanda el/la client/a. 

Mostra interès per conèixer i entendre l'activitat i la situació dels/es clients/es. 

S'esforça per minimitzar els errors del seu treball al màxim. 
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Nivell 2: Categoria professional de tècnic/a mig/tja 

S'esforça per tenir preparat el treball abans del termini estipulat.. 

Anticipa els problemes que poden sorgir amb la clientela.. 

Es fa responsable dels terminis i compromisos adquirits amb la clientela. 

Inicia feedback constructius amb els/es clients/es. 

Nivell 3: Categoria professional de tècnic/a superior 

Soluciona les dificultats que sorgeixen amb el/la client /a per si mateix/a o 
delegant en la persona apropiada. 

Cerca i suggereix noves vies per superar les expectatives del/la client/a. 

Proposa solucions creatives al client. 
 

 
En aquest exemple s'han dividit els nivells en tres categories, encara que 

evidentment es poden dividir en tantes categories existeixin a l'empresa. 
 

Ø Consideracions generals de l'avaluació  

 
L'avaluació ha de ser individual, és a dir, no ha de basar-se en la 

comparació amb altres treballadors/es. Si bé és cert que en la fase 
d'identificació es prenen com a referència els comportaments de persones 
treballadores que exerceixen adequadament una o diverses competències de 

relació, l’esmentada referència només ha de ser utilitzada per definir les 
evidències d'exercici que descriuen una competència. En la fase d'avaluació 
cal evitar les comparacions entre treballadors/es. 

 
D'altra banda, l'avaluació ha de ser realitzada, preferentment, en 
situacions reals de treball, la qual cosa garanteix un major nivell d'efectivitat 

del mètode. No obstant això, hi ha competències de relació que, depenent 
dels llocs, són utilitzades de manera menys freqüent que altres. En aquest 

cas, com es veurà en l'apartat de mètodes, pot ser convenient forçar la 
situació que requereix posar en joc aquestes competències mitjançant una 
simulació fictícia que, no obstant això, ha d'estar basada en un cas real 
factible en el desenvolupament del lloc de treball. 

 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

53 

A més de les anteriors consideracions, una avaluació obté resultats més 
complets quan es considera com un procés de llarga durada, que quan es 
redueix a un moment concret. No obstant això, el temps que s'estableixi per 
dur a terme l'avaluació dependrà dels interessos de cada empresa. Per 
exemple, pot donar-se la necessitat de cobrir, amb una certa urgència, un lloc 

que ha quedat vacant, i per al que hi ha diversos/es candidats/es a l'empresa. 
En aquest cas concret, l'avaluació ha de tenir una durada el més curta 
possible. Quan la disposició de temps és limitada es recomana utilitzar 
diversos mètodes d'avaluació que permetin confrontar els resultats entre els 

uns i els altres i obtenir així una informació el més precisa possible. 
 

Per l'últim recordar que l'avaluació té com a objectiu desenvolupar o millorar 
l'exercici de les competències de relació i que, per tant, té una funció 
orientadora en el procés d'aprenentatge dels treballadors i treballadores. 
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3.2. Mètodes per a l'avaluació de competències de relació 
 

A continuació, es presenten tres dels mètodes d'avaluació més utilitzats per les 
empreses del  sector serveis en el procés de gestió de les competències de relació. 
Igual que en la fase d'identificació, per a cadascun d'aquests mètodes s'exposa la 

descripció (en què consisteix), consideracions generals, avantatges, inconvenients 
i l'aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu. 

 
1. Enquesta d'avaluació 360º 

 
En què consisteix 

 
És una enquesta que basada en les evidències i els nivells d'exercici identificats, 

ha de ser complimentada, de forma anònima, per les persones que treballen amb 
l'empleat o empleada que sigui objecte d'avaluació: companys/es, superiors 
immediats i/o per col·laboradors/es. Així mateix, l'avaluat/da també ha de 
complimentar l'enquesta per aportar la seva pròpia visió. Un vegada 

complimentades totes les enquestes els resultats es donen a conèixer a la 
persona avaluada. 
 
L'enquesta està formada per preguntes tancades i preguntes obertes. Les 

primeres són un llistat de les evidències d'exercici, definides en la fase 
d'identificació, i que descriuen el comportament adequat per a cada competència 
de relació. En les preguntes tancades, per a cada evidència d'exercici, s'ha de 
marcar si aquest exercici és adequat o no. El segon tipus de preguntes estan 

dirigides a incloure observacions generals sobre les competències de relació que 
s'avaluen. (Vegeu el cas pràctic del Sr. Mollà) 

 
Aquest tipus d'enquesta té un doble objectiu, d'una banda, avaluar si l'exercici 

vinculat amb les competències de relació és l'adequat, tenint en compte el punt 
de vista de les persones que treballen de forma més directa amb la persona 
avaluada i, per l'altre, donar a conèixer al treballador/a com l'avaluen les 
persones que amb ell o ella treballen. Per tant, el qüestionari 360º es basa 

fonamentalment en un procés de retroalimentació. 
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Consideracions generals 

 
És fonamental tenir present que les persones que complimentin l'enquesta han 
de conèixer de prop el treball que realitza la persona avaluada, en cas contrari no 
seria un mètode efectiu.  
 
També és convenient plantejar la sistematització de la informació a través de 

suports informàtics que permetin estalviar temps en l'explotació de les dades. 
Així, per exemple, moltes empreses tenen dissenyada una eina informàtica a 
través de què els qüestionaris són complimentats directament a l'ordinador y les 
dades bolcades es processen de forma automàtica. 

 
 

Avantatges 

 

El principal avantatge del mètode ho constitueix el fet que són precisament les 
persones que es relacionen amb la persona avaluada qui valoren l'exercici de les 
competències de relació. 
 
Un altre avantatge és que la informació recopilada a través d'aquest mètode és 
àmplia degut a que prové de diverses persones . 
 
Finalment, la retroalimentació de l'avaluació dels/les companys/es, superiors, etc. 

pot incentivar la millora de les competències de relació. 
 

Inconvenients 

 

Segons la grandària d'empresa, l'anonimat de les persones que realitzen 
l'enquesta és molt difícil de mantenir el que, en el cas que l'avaluació sigui 
negativa, pot provocar reticències. 
 

D'altra banda, en les avaluacions en què intervenen diverses persones, sol existir 
diversitat d'opinions. Aquest fet que pot ser pràctic també pot ser una limitació 
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per concretar la valoració final de l'exercici d'una competència. 
 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Aquest mètode s'utilitza en entorns organitzatius molt diversos. No obstant això, 
per poder garantir l'anonimat i assegurar la participació d'un nombre suficient de 
treballadors/es en l'avaluació d'una mateixa persona, és recomanable l'aplicació 
del mètode en empreses de grans mides. Així mateix, és aconsellable que 

l'organització i cultura empresarials estiguin basades en un model més 
horitzontal que vertical, on la comunicació i el feedback entre diferents categories 

o nivells professionals sigui un procés normalitzat dins l'empresa. 
 

 
A l’annex 2 s'ofereix un exemple sobre el disseny i la utilització d'un qüestionari 
d'avaluació de 360º amb l'objecte de completar l'explicació aportada sobre aquest 
mètode.  

 
 

 
2. Observació 

 
En què consisteix 

 
L'observació a més d'utilitzar-se per a la identificació de les competències de 

relació és un dels mètodes més eficaços per a l'avaluació de les mateixes. 
En aquesta fase del procés de desenvolupament de competències, 
l'observació serveix per avaluar directament com es comporta la persona 
treballadora en la seva relació amb altres persones. 

 
L'avaluació a través d'aquest mètode té en compte la interrelació personal i 
la comunicació per correu electrònic, fax o telèfon. 
 
Per garantir la major efectivitat del mètode, l'avaluació ha de ser duta a terme 
pel/la superior immediat/a de l'avaluat/da, qui coneix millor les funcions que 
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exerceix i el mode òptim de desenvolupar-les, els/les clients/es amb els/les 
que es relaciona, els/les companys/es amb els/les que treballa, etc.  
 
 

Consideracions generals 

 
La utilització de l'observació és un procés continuat en el temps. De fet, 
l'observació a més de constituir un mètode d'avaluació en si mateix, és la 
base per completar qualsevol altre mètode d'avaluació. Això significa que 

l'observació nodreix d'informació a la persona avaluadora i li permet precisar 
uns criteris d'avaluació. 
 
Per augmentar l'efectivitat del mètode i mantenir la motivació de la persona 

avaluada és molt aconsellable que l'avaluador/a li ofereixi feedback. A través 
de l'intercanvi d'opinions entre les dues parts, l'avaluat/da pot conèixer que 
competències estan sent avaluades i com són percebuts els seus exercici 
per part dels seus encarregats/es. 
 
 

Avantatges 

 
Uns dels principals avantatges d'aquest mètode és que permet obtenir 
avaluacions individualitzades a partir de la supervisió habitual dels/les 
col·laboradors/es. Per tant, aquest mètode consisteix a sistematitzar 
l'observació i centrar l'anàlisi en les evidències d'exercici identificades per a 

cada lloc. 
 
D'altra banda, aquest mètode permet al mateix temps, avaluar i 
desenvolupar competències de relació, ja que a mesura que es van 

observant les evidències d'exercici la persona avaluadora pot reforçar els 
comportaments adequats o cridar l'atenció sobre els quals han de millorar-
se, aportant orientacions concretes que facilitin aquesta millora. 
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Inconvenients 

 
Entre els principals inconvenients cal assenyalar la subjectivitat de la 
persona que observa i la diversitat d'opinions, si intervé més d'una persona 
en l'avaluació. 
 
Un altre inconvenient pot ser el temps que ha d'invertir-se en el 
desenvolupament d'aquest mètode.  
 

 
Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Empreses amb un model de comunicació empresarial obert, que estén a la 

comunicació horitzontal i on hi ha un important grau d'intercanvi d'opinions. 
 

 
 

3. Test situacional 

 
En què consisteix 

 
Aquest mètode va ser descrit per Levy Leboyer (1997) com: la creació de 
situacions simplificades que tenen lloc en un determinat període de 
temps i que són semblants a les activitats professionals clau que 
exerceix l'individu. És a dir, a través d'una sèrie d'exercicis el'avaluador/a 

planteja a la persona treballadora una situació fictícia basada en les funcions 
que aquesta última exerceix normalment al seu lloc de treball. En aquests 
exercicis s'insta a la persona avaluada a resoldre la situació a través de la 
posada en marxa d'una sèrie de competències de relació. Es tracta de 

conèixer la manera en què reacciona la persona avaluada en unes condicions 
determinades. 
 
L'exercici més adequat per avaluar les competències de relació són les 
dinàmiques de grup. Encara que en l'avaluació d'un altre tipus de 

competències, com les competències tècniques, també s'utilitzen entrevistes 
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personals i proves escrites, aquests exercicis no són efectius per a l'avaluació 
de comportaments.  
 
Les dinàmiques de grup, ofereixen una variada gamma d'exercicis com el rol-
playing, el debat, el treball en equip, l'exposició, etc., on les persones es 

posicionen activament davant la situació.  
 
 

Consideracions generals 

 
Per garantir l'efectivitat del mètode la planificació de les dinàmiques de grup 
és molt important. Aquesta ha de tenir en compte dos aspectes clau, les 
persones que seran avaluades i les competències de relació que van a 

avaluar-se en cada persona. A partir d'aquí, han d'estudiar-se i preparar-se 
les dinàmiques de grup més adequades als objectius plantejats. 
 
És important tenir en compte que una mateixa dinàmica de grup pot servir per 
avaluar més d'una competència al mateix temps. Per exemple, a través del 
debat es poden avaluar les competències de comunicació, gestió de la 
diversitat i negociació. No obstant això, s'aconsella centrar l'avaluació només 
en una competència per evitar la pèrdua d'informació. 

 
 
 
 

Avantatges 

 
Aquest mètode pot ser molt avantatjós per avaluar les evidències d'exercici 
que, a causa de les característiques del lloc de treball, no es produeixen de 

forma habitual. Així mateix, encara que es treballa sobre simulació, les 
evidències d'exercici es produeixen en temps real i poden ser observades de 
primera mà. 
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Inconvenients 

 
Un dels principals inconvenients d'aquest mètode és l'alta inversió de temps 
que requereix, no sols en la seva posada en marxa sinó, sobretot, en la 
planificació prèvia. En aquest sentit és fonamental tenir en compte que ha 
d'aplicar-se la dinàmica de grup adequada a les evidències d'exercici que es 
volen avaluar. 
 
Si la grandària de l'empresa és petita o mitjana pot resultar difícil trobar un 

grup de persones que hagin de ser avaluades per les mateixes evidències 
d'exercici. 
 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Generalment, aquest mètode s'aplica en grans empreses i normalment 

s'utilitza en els processos de selecció de candidats/es després d'una primera 
entrevista. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

4º. Entrevista de incidents crítics 

 
En què consisteix 

 
És tracta d'una tècnica exploratòria mitjançant la qual el/l'entrevistador/a 
cerca els motius, habilitats i coneixements que van portar a la persona 

treballadora a comportar-se d'una determinada manera en una situació 
passada.  
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L'entrevista s'ha de dirigir a obtenir informació, el més completa possible, 
sobre les competències i evidències d'acompliment que es volen avaluar. Per 
a això, el/l'entrevistador/a ha de formular preguntes obertes bé estructurades 
sobre el que va experimentar, va dir, va pensar i va fer el/l'avaluat/a en una 

situació laboral determinada. Així, el tipus d'interrogacions que s'utilitzen són, 
per exemple: com es va originar la situació; que va pensar en aquesta 
situació; quina va ser la seva actitud; que va fer; quin va ser el resultat 
obtingut; etc. Si a més es té en compte que l'objectiu de l'avaluació són les 

competències de relació, és fonamental preguntar quines persones van 
intervenir en aquesta situació.  
 
A tall d'exemple, si la competència que s'està avaluant és la direcció de 
persones, l'entrevista es dirigirà a convidar l'interlocutor/a a narrar 
experiències laborals en les quals hagi exercit l'esmentada competència. Així 
es podrà formular: Expliqui'm alguna situació en la qual va haver d'emetre 
alguna crítica a una persona al seu càrrec; com es va sentir en aquell 

moment; com es va comportar; quina va ser la reacció de la persona 
treballadora; quin va ser el resultat; etc.  
 

Consideracions generales 

 
Es recomana que el/l'entrevistador/a sigui una persona aliena a l'entorn 
immediat de treball de la persona avaluada, perquè el mètode sigui el més 
objectiu possible. En cas contrari, existeix el risc que les deduccions estiguin 

condicionades pel qual el/l'entrevistador/a coneix i pensa sobre la persona 
avaluada.  
 
Però a més de la subjectivitat de la persona que entrevista, també cal 
encarrilar la subjectivitat que el/l'avaluat/a aporta al narrar els seus propis 
comportaments i sentiments sobre una experiència personal. En aques t 
sentit, abans d'iniciar, és important explicar quin tipus d'informació es 
persegueix obtenir i cual serà la metodologia a utilitzar. Així mateix, durant 

l'entrevista, s'hauran de reconduir les preguntes per aconseguir que 
el/l'avaluat/a se centri en la narració dels fets més que segons la seva opinió 
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personal sobre la situació.  
 
Finalment, per garantir l'efectivitat del mètode, és imprescindible que la 
persona encarregada de l'entrevista estigui entrenada en la metodologia i 
sigui bona coneixedora de les evidències conductuals de les competències 

que es volen avaluar.  
 

Avantatges 

 

Abans que res, l'entrevista d'incidents crítics aporta objectivitat a l'avaluació. 
En la majoria dels mètodes que s'utilitzen per avaluar competències 
intervenen persones de l'entorn laboral immediat del/l'avaluat/a. La utilització 
d'aquest mètode permet comptar amb una valoració més imparcial, ja que 

el/l'avaluador/a és una persona externa que no coneix el treballador o 
treballadora.  
 
D'altra banda, aquest mètode permet avaluar els comportaments d'una 
persona treballadora a partir de la seva pròpia descripció dels fets, la qual 
cosa li permet participar de forma més activa en la seva avaluació.  
 
 

Finalment, és important fer notar que es tracta d'un mètode de gran utilitat 

per mesurar la competència de la comunicació. Així, la forma d'expressar les 
idees, estructurar la informació, utilitzar el llenguatge no verbal, etc. poden 
ser mesurades directament en l'entrevista.  
 
 

Inconvenients 

 
Existeix la possibilitat d'obtenir informació general que no serveixi per 

concretar els criteris necessaris per a l'avaluació. Aquest fet dependrà de la 
capacitat de comunicació de la persona avaluada i de l'habilitat del/a 
entrevistador/a l'hora de formular les preguntes.  
 

Un altre inconvenient pot donar-se per un clima inadequat que condicioni la 
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interrelació entre entrevistador/a i avaluat/a. Referent a això, és important 
crear una atmosfera de confiança on aquest últim/a pugui expressar-se amb 
comoditat.  
 
 

Aplicabilitat segons el entorn organizatiu tipus 

 
La aplicabilitat del mètode dependrà de la importància que la organització 
doni a les opinions dels seus treballadors i treballadores. En les empreses 

que per les seves característiques donen més pes a les opinions de 
comandaments intermedis o caps d’equip, a priori, prevaldrà la utilització 
d’altres mètodes en els que la persona avaluada no participa de forma 
directa. 

 
 
 
 

 

3.3. Quadre resum de la fase d'avaluació 
 

A continuació s'ofereix un quadre resum amb els passos més importants que han 
de donar-se per a la posada en marxa de la fase d'avaluació: 

 

 

1- Comunicar i informar sobre la implementació del procés d'avaluació 
de competències de relació 

 
2- Formar les persones avaluadores, en cas necessari 

 
3- Definir els nivells d'exercici per a les competències de relació 

 

4- Seleccionar el mètode o mètodes d'avaluació que millor s'adeqüen a 
l'entorn organitzatiu i els llocs de treball a avaluar 
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Capítol 4. Fase de desenvolupament de competències de 
relació 
 

4.1. Aspectes a considerar per al desplegament de 
competències 

 
El professor Boyatzis va afirmar que “el desenvolupament de competències no 
és un concepte abstracte sinó que es tracta d'encaixar les capacitats de la 

persona treballadora amb les demandes de treball i les de l'entorn de 
l'organització”. 

 
El desenvolupament de competències consisteix en un entrenament guiat que se 

centra en la millora contínua de l'exercici de les competències de relació de les 

persones treballadores. 
 
El desenvolupament de competències és l'objectiu final de les anteriors fases. Tant 
la identificació com l'avaluació van dirigides a poder definir quins comportaments 
s'han de desenvolupar o millorar. Per aquest motiu, qualsevol error que es 
produeixi en les anteriors fases repercutirà negativament en l'eficàcia del 
desenvolupament  de competències. 

 
En aquesta fase han de tenir-se en compte algunes consideracions per assegurar 
que s'obtenen els objectius desitjats. Són la gestió de la fase de desenvolupament, 
el paper de la persona treballadora en el seu propi canvi i altres consideracions. 

 
Ø Gestió de la fase de desenvolupament 

 
La fase de desenvolupament de les competències no ha de recaure, 
exclusivament, en el departament de recursos humans. De fet, el personal 
tècnic i responsable d'aquest departament és l'encarregat de la coordinació i 
supervisió del procés però el pes de la gestió ha de concentrar-se en la pròpia 
persona treballadora i en el seu cap immediat/a o en el/la següent. 
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Això és així perquè només les persones més pròximes al/la treballador/a que 
ha de millorar les seves competències, coneixen suficientment les funcions que 
realitza, les relacions amb els seus companys/es, les necessitats concretes 
que té, etc., i poden concretar un mètode de millora que s'adapti a la seva 
forma d'aprenentatge i a les característiques del seu lloc de treball. 

 
Ø La persona treballadora com a responsable del seu propi canvi 

 
A més de la intervenció d'un/a cap immediat/a, en aquesta fase la persona 

treballadora adquireix un protagonisme especial, ja que ha d'acceptar una sèrie 
de responsabilitats en relació al seu propi desenvolupament. Així, perquè els 
mètodes que s'engeguin siguin eficaços, la persona treballadora deu: 
 

- Ser conscient de les seves pròpies carències i acceptar amb maduresa 
les seves pròpies limitacions. 

- Estar motivat/da cap al seu propi desenvolupament professional i 

personal. 
- Exposar les seves necessitats de millora, independentment de les 

detectades pel/la cap immediat/a. 
- Proposar mètodes de millora en funció del seu propi estil 

d'aprenentatge i de la seva disponibilitat horària. 
- Conèixer els avantatges que li reporta el desenvolupament de les 

competències de relació. 
 

Ø Altres consideracions 

 
A continuació es presenten altres consideracions d'importància per al 
desplegament de les competències de relació: 
 

- Evitar crear falses expectatives entre les persones treballadores. A 

vegades, i especialment a l'inici de la implementació del procés de 
desenvolupament de les competències de relació, és relativament fàcil 
planificar un determinat nombre de recursos de millora que 

posteriorment, de moment o les circumstàncies, no es poden arribar a 
concretar.  
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- És imprescindible que entre la persona treballadora i el seu cap 
immediat/a se concretin clarament els objectius a aconseguir. A aquest 
respecte és molt important intentar no abastar massa. De fet, pot 
resultar molt més efectiu centrar el desenvolupament en un 
comportament o competència concrets que en diversos comportaments. 

Així, per exemple, la majoria d'empreses del sector serveis centren els 
mètodes de desenvolupament en una única competència; els objectius 
a aconseguir han de ser realistes. 

- Encara que la millora d'una conducta o comportament es consideri com 
una necessitat prioritària, en cap moment l’esmentada millora ha 
d'imposar-se com una obligació a la persona. Per a això, ha 

d'incentivar-se la participació directa de la dita persona en la seva pròpia 
avaluació amb el propòsit que sigui ella qui reconegui les seves pròpies 
limitacions i accepti per iniciativa pròpia la necessitat millora. 

- El seguiment de la fase de desenvolupament és un dels elements 
clau per garantir l'adequació dels mètodes seleccionats a les 

necessitats concretes dels treballadors i treballadores. 
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4.2. Mètodes per al desplegament de competències de relació. 
 

Una gran part de les empreses del sector serveis de Catalunya contemplen la 
millora de les competències de relació de la seva plantilla. No obstant això, en la 
majoria d'aquestes empreses se sol utilitzar la formació com a únic recurs per al 
desplegament de les competències. 

 
En aquest apartat es presenten diferents mètodes de desenvolupament que 
permeten a les empreses poder diversificar l'oferta de recursos per a la millora de 
les competències de relació. 

 
 
1- Tutorizació 

 
En què consisteix 

 
En el mètode de la tutorización els/les caps d'equip són els/les principals 
responsables del desenvolupament de les competències de relació de les 

persones que tenen a càrrec seu. Una de les principals funcions que ha de 
desenvolupar el/la cap d'equip és oferir tots els recursos que siguin necessaris 
perquè les persones treballadores puguin exercir les funcions del lloc amb el 
major grau d'autonomia i eficàcia possibles. 

 
La tutorización en el desenvolupament de les competències de relació ha 
d'integrar-se com una funció més al lloc de treball dels/les caps d'equip. De forma 
paral·lela a les funcions de coordinació i supervisió del treball han d'interioritzar el 

rol d'orientadors/es en el procés d'aprenentatge de les persones que tenen a 
càrrec seu. Per a això, és important que entre d'altres tasques es tinguin en 
compte les següents: 
 

- Explicar els comportaments erronis detectats i aportar consells i recursos 
per a la seva millora. 

- Propiciar un entorn adequat perquè la persona treballadora sigui 
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conscient dels seus propis errors. 
- Oferir possibilitats d'exercir activitats noves en què la persona hagi 

d'exercir les competències de relació on s'ha detectat alguna deficiència. 
- Ensenyar a través de l'exemple. 
- Reconèixer els èxits obtinguts i reforçar les conductes positives. 

- Orientar en el procés d'aprenentatge i intentar resoldre els dubtes que 
puguin anar sorgint al llarg d'aquest procés. 

- Proposar mètodes de desenvolupament de competències, com els tallers 
formatius, que completin el procés d'aprenentatge. 

 
 

Consideracions generals 

 

Per garantir l'eficàcia del mètode és important tenir en compte les següents 
consideracions respecte a la persona tutora: 
 

- El/la tutor/a ha de ser una persona experta en la competència de relació 
que es vol millorar en el/la treballador/a o, almenys, presentar un exercici 
adequat en l’esmentada competència. 

- Ha de ser una persona motivada per a l'ensenyament. 
- La disponibilitat de temps del/a tutor/a és fonamental perquè el mètode 

sigui útil i eficaç. 
 
A més a més, és important que el/la tutor/a i la persona treballadora hagin 
consensuat prèviament el que es vol aconseguir i com es va a dur a terme, a 

partir de les necessitats identificades en la fase d'avaluació.  
 
Per l'últim, el procés de tutorizació ha de ser avaluat de forma periòdica per 
analitzar els èxits que es van obtenint, així com les limitacions trobades per 
proposar mesures correctores. 
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Avantatges 

 
Es tracta d'un mètode senzill que no comporta tècniques complexes per poder-se 
dur a terme. Així mateix, la seva metodologia permet, d'una banda, que el/la 
tutor/a pugui realitzar una avaluació continuada dels progressos que s'obtenen i, 
per l'altre, que la persona treballadora pugui conèixer els èxits aconseguits al llarg 
de tot el procés. 
 
És un mètode basat en l'observació directa i continuada dels exercici, la qual cosa 

suposa que es pot flexibilitzar el mètode en funció dels progressos que es vagin 
obtenint. 
 
Per l'últim, és important destacar el feedback que es produeix entre la persona 

tutora i la treballadora, el que afavoreix l'intercanvi d'opinions i facilita la posada 
en marxa de mesures que satisfacin a les dues parts. 
 
 

Inconvenients 

 
Si la persona encarregada de la tutorizació no és experta en la competència de 
relació que es vol desenvolupar difícilment podrà orientar en la millora de l'exercici 
de la persona que té a càrrec seu. De la mateixa manera, si el/la tutor/a no 
disposa de temps o no està motivat o capacitat per a aquesta funció els resultats 
del mètode mai seran els més idonis. 
 

 
Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
Aquest mètode està cada vegada més estès entre les empreses del sector 

serveis, encara que, normalment, sol usar-se en organitzacions que 
independentment del seu grandària, estenen a la descentralització de la política 
de recursos humans, ja que el mètode de la tutorizació aporta autonomia a les 
àrees i departaments en relació al desenvolupament professional dels seus 

equips. 
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2- Tallers formatius 

 
En què consisteix 

 
Els tallers formatius són accions formatives amb una durada determinada 
dirigides a un grup més o menys homogeni de persones segons el seu nivell de 
coneixements sobre la matèria a tractar. Poden impartir-se utilitzant diferents 

metodologies: presencial, semipresencial, a distància, e-learning, etc. A més a 
més, els mètodes didàctics també poden ser diferents en funció de l'objectiu de la 
formació, de la durada, del perfil de les persones assistents, dels continguts, etc.  
 
Les competències de relació poden desenvolupar-se en tallers formatius sobre 
treball en equip, lideratge, llenguatge corporal, negociació, etc. 
 
 

Consideracions generals 

 
Els tallers formatius són un dels recursos més utilitzats per les empreses en el 
desenvolupament de competències tant específiques com transversals. Les 

principals raons que ho expliquen són la variada oferta formativa existent i la 
immediatesa en la realització dels tallers o accions. 
 
Encara que els tallers són un mètode altament eficaç per al desplegament de 

determinats coneixements o habilitats no són la panacea per cobrir totes les 
necessitats detectades en l'avaluació de les competències de relació; els tallers 
no haurien d'oferir-se com l'única opció de desenvolupament de competències. 
 
A més a més, en l'organització de tallers formatius com a mètode per al 
desplegament de competències de relació ha de tenir-se en compte l'adequació 
del taller en relació a la millora de la competència. Així, és necessari que: 
 

- Els continguts formatius siguin aplicats al lloc de treball. 
- La metodologia ha de ser dinàmica i participativa. 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

71 

- Les accions formatives han d'aportar nous continguts o formes de treballar 
les competències de relació. 

- El/la formador/a ha de ser una persona experta en la matèria i treballar no 
sols els continguts sinó també la motivació de les persones participants. 

 

 
Avantatges 

 
Els principals avantatges d'aquest mètode són: 

 
- Permet concentrar l'aprenentatge de nous continguts pràctics i teòrics en 

un període relativament curt de temps. 
- Afavoreix l'intercanvi d'experiències i opinions i, per tant, aporta noves 

perspectives sobre la manera de desenvolupar determinats 
comportaments relacionats amb competències de relació. 

- Les persones participants solen sentir-se més còmodes en la realització 
del taller formatiu pel fet que el/la formador/a sol ser una persona externa 
a l'empresa i no un/a cap d'equip. 

- Poden recrear-se situacions fictícies basades en la realitat de l'entorn 
laboral dels/les participants. 

- Hi ha una àmplia oferta formativa entre la qual escollir.  

 
 

Inconvenients 

 

Els inconvenients a tenir en compte són els següents: 
 

- El mètode requereix una inversió de temps per part de la persona 
treballadora del que moltes vegades no disposa. Aquest fet és 

independent de si l'acció es realitza dins o fora de l'horari laboral; dins per 
les exigències de l'activitat laboral, i fora per les obligacions familiars o 
personals. 

- Pot donar-se falta d'aplicabilitat dels continguts o habilitats requerits pel 
lloc de treball, la qual cosa pot comportar un sentiment de frustració i 
pèrdua de temps. 
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- Es tracta d'un mètode molt concentrat en el temps de què sovint no es 
realitza un seguiment per avaluar l'impacte real en l'exercici de la 
competència. 

 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
És un mètode utilitzat àmpliament per tot tipus d'empreses, encara que segons 
les possibilitats de cadascuna es planteja de diferents formes. Així, per exemple, 

en les organitzacions de grans mides, els tallers solen planificar-se directament 
des de l'empresa que s'encarrega de concretar els continguts i metodologia del 
taller i de seleccionar al/la formador/a; en altres casos l'empresa contracta els 
serveis d'una entitat externa, i en altres l'empresa facilita un catàleg de cursos que 

s'imparteixen en el mercat perquè les persones treballadores elegeixin l'opció que 
més s'adapti a les seves necessitats. 
 

 

 
3- Acompanyament 

 
En què consisteix 

 
Aquest mètode consisteix en un suport concret que una persona treballadora 
ofereix a un altre/a company/a en la millora d'un comportament vinculat a una 
competència de relació. És un requisit imprescindible que la persona que ofereix 

el suport present i un exercici excel·lent o adequat del comportament que es vol 
millorar.  
 
Per poder concretar l'acompanyament, el mètode ha de ser planificat i coordinat 

per una persona encarregada de posar en contacte a acompanyant i 
acompanyat/da, i de planificar la forma i durada del suport. La persona 
encarregada de coordinar el mètode pot ser un/a tècnic/a del departament de 
RR.HH. o el/la cap immediat/a de la persona acompanyada. 
 
L'acompanyament ofereix una gran varietat de formes, a manera d'exemple, i per 
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completar l'explicació d'aquest mètode, després del present quadre s'ofereix un 
cas pràctic. 
 
 

Consideracions generals 

 
Igual que en el mètode de la tutorizació, l'eficàcia del mètode d'acompanyament 
depèn, en part, de la persona encarregada de l'acompanyament que ha de ser: 
 

- Una persona experta en la competència de relació que es vol millorar en 
el/la treballador/a o, com a mínim, presentar un exercici adequat de la dita 
competència. 

- Una persona motivada per a l'ensenyament. 

- Una persona amb disponibilitat de temps. 
 

Hi ha la possibilitat que la persona acompanyant sigui remunerada pel temps 
invertit en l'acompanyament. 
 
 

Avantatges 

 
Uns dels principals avantatges que ofereix aquest mètode és que implica als 
recursos humans de l'empresa en el desenvolupament de les competències de 
relació. A més a més, encara que el/la cap immediat/a intervingui en la 
coordinació i supervisió del mètode, que l'acompanyament es dugui a terme per 

un/a company/a pot implicar que la persona treballadora se senti més còmoda i 
menys intimidada en el procés d'aprenentatge. 
 
Finalment, aquest mètode suposa un reconeixement formal de l'exercici de la 

persona acompanyant, la qual cosa suposa un augment del seu autoestima i 
motivació. 
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Inconvenients 

 
Algunes persones poden ser poc inclinades a ser ensenyades per un/una altre/a 
company/a. Aquest fet pot donar lloc a resultats no desitjats, com pot ser 
l'enfrontament entre l'acompanyant i l'acompanyat/da. 
 
La falta de disponibilitat de temps per part de la persona acompanyant és un altre 
dels obstacles que han de ser tinguts en compte a l'hora de planificar el mètode. 
A això ha d'afegir-se les limitacions que l'acompanyant pot tenir per a 

l'ensenyament de les seves pròpies conductes de relació. 
 
A l'últim lloc, ha d'esmentar-se que una coordinació i supervisió inadequades pot 
suposar la ineficiència del mètode. 

 
 

Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 

L'acompanyament sol ser utilitzat en empreses on es propicien les relacions 
interpersonals entre els/les companys/es, tant de la mateixa àrea com d'altres 
àrees o departaments. És molt important que les persones treballadores estiguin 
habituades a treballar en grup. Aquest mètode depèn, en major grau, de la 
disposició personal dels/les treballadors/es que de l'entorn organitzatiu. 
 

 
 
A continuació, a manera d'exemple, es presenta un cas pràctic sobre 
l'acompanyament en la millora dels comportaments associats a les competències 
de relació. 
 
Ø Cas pràctic sobre el mètode d'acompanyament: 

 
La Maria treballa com a massatgista en un gimnàs en què el tracte al client és 
un dels valors més importants de la cultura empresarial. El mes passat va tenir 

una reunió d'avaluació amb el seu cap immediat sobre les competències de 
relació que requereix el seu lloc de treball. Encara que, en general, l'avaluació 
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va ser bastant bona, tant Maria com el seu cap van estar d'acord en què havia 
de millorar la comunicació amb els/les clients/es, ja que la seva timidesa 
provocava una imatge d'inseguretat. 

 
Després de la reunió d'avaluació, el seu cap va estudiar la possibilitat d'oferir a 

Maria l'ajuda d'una companya, la Laia, que destacava precisament per la 
desimboltura amb què tractava a la clientela. Abans d'això , va analitzar  totes 
les alternatives i va parlar amb la Laia per conèixer la seva disposició i 
disponibilitat de temps. Després, la Maria, la Laia i el cap es van reunir per 

concretar com es duria a terme el procés d'acompanyament. Aquest procés es 
va definir en quatre fases: 

 
1ª- La Laia acompanyaria a la Maria a una de les seves cites amb un/a client /a 
per conèixer de primera mà la seva conducta. En aquesta fase, la Maria havia 
d'explicar a la Laia la seva opinió sobre els aspectes positius i negatius de la 
seva conducta. 

 

2ª- Un vegada per setmana, la Maria assistiria a una de les cites de la Laia 
amb algun/a dels seus clients/es per presenciar la conducta de la seva 
companya. En aquesta fase, ambdues comentarien l’esmentada conducta per 
identificar eines concretes per aplicar per part de la Maria. 

 
3ª- Després de cadascuna de les cites setmanals, la Maria intentaria aplicar el 
que aprèn i comentar les dificultats amb què s'anava trobant. 
 
4ª'- Una vegada al mes, la Laia, la Maria i el cap d'aquesta es reunirien per 
avaluar el procés i comentar les limitacions i avantatges del mateix.  

 
 
4- Coaching o entrenament personal 

 
En què consisteix 

 

El coaching és una metodologia d'acompanyament personal, relativament recent, 
que té com a objectiu posar en joc tot el potencial de la persona per incrementar 
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al màxim el seu rendiment laboral, cent rant-se, fonamentalment, en aspectes de 
millora personal. Així, el coach (persona que aplica el coaching) ha de ser capaç 
de fer veure el treballador o treballadora els seus propis recursos personals i 
orientar-la en l'utilització dels mateixos. 
 

La diferència bàsica del couching respecte a la formació i a la tutorizació és que 
es fonamenta en l'ensenyar a aprendre a través d'un procés personal 

d'orientació continuada, en el que la persona que rep el coaching és el 
protagonista de la seva pròpia millora. 

 
 

Consideracions generals 
 

El couching és un mètode que s'aplica gairebé exclusivament a personal directiu 
i comandaments intermedis, no sols per millorar el seu exercici sinó també 
perquè puguin millorar-ho les persones que tenen a càrrec seu. Així, per 
exemple, es treballen competències de relació com la capacitat de lideratge i la 
direcció d'equips; mitjançant el desenvolupament d'aquestes competències es 
capacita al personal directiu i comandaments intermedis per ser facilitadors/es de 
l'aprenentatge dels/les treballadors/es que tenen a càrrec seu.  
 

Moltes persones expertes advoquen per que el personal responsable d'equip 
incorpori l'enfocament del mètode del coaching en les funcions pròpies del seu 
llocs de treball.  
 

 
Avantatges 

 
Entre els principals avantatges del coaching destaquen les següents: 

 
- És un mètode confidencial en què la persona treballadora no se sent en 

evidència com pot ocórrer amb altres mètodes grupals. 
- Es tracta d'un procés totalment personalitzat adaptat a les necessitats i la 

personalitat del/la treballador/a. 
- La metodologia de treball no és directiva i es basa en un aprenentatge 
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inductiu pel que el/la treballador/a és el protagonista del seu propi canvi. 
- Contempla la persona treballadora com un tot i considera de la mateixa 

manera els aspectes de desenvolupament professional i personal. 
 
 

Inconvenients 

 
El coaching és un mètode amb un cost relativament elevat, entre d'altres 
qüestions perquè l'entrenador/a que ho aplica requereix una alta especialització i 

perquè es tracta d'un procés personal. Aquest fet dificulta que les empreses 
puguin tenir accés al mateix. 
 
En ser un mètode personalitzat en el que s'estableix una relació directa entre el 

coach i la persona treballadora, un altre dels inconvenients que poden donar-se 
és que no hi hagi sintonia entre les parts i, per tant, els resultats del mètode no 
siguin els esperats. 
 
Finalment, apuntar que encara que l'entrenament personal s'aplica cada vegada 
més a les  diferents categories professionals es continua utilitzant principalment 
per a personal directiu, la qual cosa suposa una limitació en la seva aplicació.  
 

 
Aplicabilitat segons l'entorn organitzatiu tipus 

 
El couching sol estar molt estès entre les empreses de grans mides per a 

l'entrenament de personal directiu i comandaments intermedis que necessitin 
desenvolupar la seva capacitat de lideratge. La inversió de temps i de diners que 
requereix aquest mètode suposa una important limitació per a la seva aplicació 
en petites i mitjanes empreses i en altres categories professionals . 
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4.3. Quadre resum de la fase de desenvolupament 
 

A manera de resum es recullen els passos més importants a desenvolupar per a la 
posada en marxa de la fase de desenvolupament de les competències de relació: 
 

 

1- Revisar, en cas necessari, les fases d'identificació i avaluació per 
assegurar una fase de desenvolupament eficaç 

 
2- Informar i explicar clarament tots els aspectes vinculats a la fase de 

desenvolupament 

 
3- Planificar atentament els recursos o mètodes de desenvolupament 

que es van a oferir posteriorment a les persones treballadores  
 

4- Definir objectius realistes de millora concretant els comportaments a 
desenvolupar i el temps de desenvolupament 

 

5- Seleccionar els mètodes en funció de les necessitats de la persona 
avaluada. 
 

4- Realitzar un seguiment i avaluació continuats dels mètodes emprats 
i dels resultats obtinguts. 
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Capítol 5: Recomanacions generals 
 

A manera de resum de la Guia, es plantegen algunes recomanacions que, d'una 
banda, reprenen aspectes ja tractats però que són importants tornar a destacar i, 
per l'altre, aspectes generals a tenir en compte en l'implementació de qualsevol 
procés de desenvolupament de competències de relació. Aquestes recomanacions 

es plantegen per a cadascuna de les fases del procés. 
 
Ø Per a la fase d'identificació 

 
- És imprescindible que la direcció de l'empresa aposti per la 

implementació del procés i sigui conscient dels objectius que es volen 

aconseguir. 
 

- Ha de definir-se una cultura empresarial que permeti establir un procés 

de desenvolupament de les competències de relació o, si no n'hi ha, els 
objectius estratègics de l'organització. 

 
- El disseny de la fase d'identificació ha de basar-se en el coneixement de la 

situació de partida i futura de l'empresa. 

 
- És recomanable validar les competències de relació amb una mostra de 

persones treballadores que presentin un exercici adequat de les mateixes. 
D'aquesta manera, aquestes persones poden completar la definició de les 
evidències d'exercici que caracteritzen a cada competència. 

 

 
Ø Per a la fase d'avaluació: 

 
- En algunes empreses que tenen implantant un sistema de gestió per 

competències l'avaluació es realitza anualment, introduint una avaluació 
intermèdia que permet desenvolupar aquesta fase de manera més 
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continuada en el temps; sempre que sigui possible es recomana, 
fragmentar l'avaluació anual en una o més avaluacions intermèdies. 

 
- L'avaluació de l'exercici de les competències de relació ha de ser el 

més objectiva i completa possible. Per a això, és necessari tenir en 

compte que aquest exercici, a més d'estar determinat per aspectes 
personals del/la propi/a treballador/a, també ho està pels elements de 
context. Així, és necessari avaluar a l'organització en el seu conjunt per 
detectar eventuals errors que puguin afectar l'exercici professional. L'anàlisi 

de riscos psicosocials és una de les metodologies més esteses per detectar 
aquest tipus d'errors. A manera d'exemple es poden anomenar: el mal 
lideratge, la sobrecàrrega de treball, la falta de comunicació empresarial, 
etc. 

 
- En el procés d'avaluació ha de donar-se una comunicació oberta i 

constant entre avaluador/a i la persona avaluada.  

 
- No és aconsellable vincular els resultats de l'avaluació de 

competències de relació amb els criteris de la retribució salarial d'una 

persona treballadora. La retribució salarial ha de basar-se també en altres 
criteris, per exemple, la productivitat.  

 
 
Ø Per a la fase de desenvolupament: 

 
- La fase de desenvolupament ha de planificar-se per assegurar la millora 

de les competències de relació fins que s'hagin aconseguit els resultats 
desitjats. Això pot implicar la utilització de diversos mètodes d'avaluació que 
s'alternin segons els èxits que es vagin obtenint. 

 
- El seguiment i l'avaluació són dos elements clau de la fase de 

desenvolupament. Moltes vegades s'engeguen mètodes per a la millora de 
les competències de relació sense tenir en compte que s'ha d'avaluar el seu 

impacte en la persona treballadora. 
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- Només han d'usar-se els mètodes de millora de les competències de relació 
quan siguin realment necessaris. Per exemple, no han d'engegar tallers 
formatius o processos de coaching la utilitat del qual no estigui clara. 

 
 
Ø Per a tot el procés de desenvolupament de competències de relació: 

 
La gestió de competències de relació ha de ser un procés flexible  que 

s'actualitzi en funció dels canvis que es produeixin en l'entorn organizativo. 

Aquests canvis poden ser, per exemple, la introducció de nous valors en la 
cultura empresarial, la redefinició de les competències o evidències d'exercici 
per als llocs de treball, etc. Tant les competències identificades com les 
evidències d'exercici definides per a cadascuna d'elles han de ser revisades 
periòdicament per assegurar la seva validesa en el temps. 
 
El procés de desenvolupament de les competències de relació ha de ser 
concebut com un instrument propi de cadascuna de les àrees o departaments 

d'una empresa i, per tant, gestionat per aquestes àrees o departaments.  
 
És recomanable que, després del disseny de cadascuna de les fases del 
procés, es dugui a terme una experiència pilot amb una petita mostra de 

persones treballadores que permeti corroborar la seva adequació abans de fer-
la extensiva a la resta de la plantilla. 
 
Finalment, la posada en marxa de la gestió de competències de relació ha 
d'estar motivada pel desig i la convicció de la direcció de l'empresa en el 
procés de millora de les mateixes, més que en la detecció d'unes determinades 
necessitats en la millora dels exercici. 
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Ø Pàgines web: 
 

• Competencias laborales: evolución y tipología, en: 
www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/64/clevol.htm 

 

• Estay Ortega, C. y Loreto Marchant, R. Gestión por competencias, un desafío 
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• Portal del coaching: www.portaldelcoaching.com 

 

• Competencias laborales: Una alternativa de desarrollo organizacional, en: 
www.mailxmail.com/curso/empresa/competenciaslaborales#indice 

 

• Portal del conocimiento: www.portaldelconocimiento.net 
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• X Competencias. Revista técnica virtual: www.xcompetencias.com 
 

• Centre d’innovació i desenvolupament empresarial: 
www.cidem.com/cidem/cat 

 

• Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: 
www.fundaciontripartita.org 

 

• Institut Catalá de les Qualificacions Professionals. Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/educacio/icqp 

 

• Instituto Nacional de las Cualificaciones: www.mec.es/educa/incual 

 

• Fundació per a la motivació dels recursos humans: www.factorhuma.org 
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Anexes 
 

Anexe 1: Guió orientatiu per a la realització de sessions de 
persones expertes. 

 
1. Introducció de la sessió: 

 
- Informació sobre el procés de desenvolupament de les competències 

de relació: 

• Raons per les quals s'ha posat en marxa. 

• Objectius generals i específics. 

• Resultats que es pretenen obtenir. 
 

- Informació sobre la fase d'identificació de les competències de 
relació: 

• Objectius de la fase. 

• Mètodes que es van a engegar. 

• Resultats desitjats. 
 

- Informació sobre les sessions de treball de persones expertes: 

• Objectius de les sessions de treball. 

• Resultats desitjats. 

• Metodologia de les sessions. 

• Durada i estructura de les sessions. 

 
 

2. Cultural empresarial:  

 

1. Organització jeràrquica. 
2. Organigrama. 
3. Estil de lideratge. 
4. Estil de comunicació. 

5. Models de participació en la presa de decisions de l'empresa. 
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6. Grau de desenvolupament del treball en equip. 
7. Polítiques de gestió de recursos humans. 
 
Les empreses que no tinguin identificada la cultura empresarial, poden 
plantejar -se les preguntes següents: 

8. Cap a on vol anar l'empresa? 
9. Quins són els seus principals objectius? 
10.  Com s'organitza per aconseguir els objectius? 
11.  Quins són els valors de l'empresa? 

12.  Quins factors d'èxit diferencien a l'empresa de la resta d'empreses del 
mateix sector d'activitat? 

13.  Quins són els elements més significatius que podrien fer a l'empresa 
més competitiva? 

14.  Com s'estableixen les relacions entre les distintes àrees o 
departaments? 

15.  Com es relacionen les persones treballadores amb l'equip directiu? 
 

 
3. Identificació de les competències de relació més rellevants per a 

l'empresa: 

 

Aquesta identificació es realitzarà en funció de les conclusions extretes de les 
anteriors qüestions sobre la cultura empresarial. Perquè la identificació sigui 
operativa ha d'estructurar-se segons les diferents àrees o departaments en 
què es divideix l'empresa. A més a més haurà de contemplar les qüestions 
següents: 

- Quins són els objectius específics que persegueix una àrea o 
departament determinat? 

- Com s'estableixen les relacions de les persones treballadores de l'àrea o 

departament amb la resta de companys/es? I amb els/les clients/es? I 
amb els/les proveïdors/es? 

- Quines competències de relació han de desenvolupar els/les 
treballadors/es d'una determinada àrea o departament? 
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4. Comportaments generals que defineixen l'exercici adequat de 
cadascuna de les competències de relació identificades. 

 
 

5. Establiment de la mostra de persones treballadores a què se'ls 

realitzarà l'entrevista oberta. 

 
Aquesta mostra haurà d'incloure a les persones treballadores que destaquin 
a l'empresa por un exercici eficaç de les competències de relació. 

 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

88 

 

Anexe 2: Cas pràctic de qüestionari d'avaluació 360º 
 
El Sr. Mollà és l'encarregat de la secció de moda d'home en uns grans 
magatzems. Les seves funcions són supervisades pel cap del departament de 

moda. Al seu torn el Sr. Mollà és el responsable d'un equip de 7 persones. 
L'empresa està realitzant una avaluació de les competències de relació dels/les 
seus/seves encarregats/des per conèixer si les conductes d'aquestes persones 
responen a la metodologia de treball que caracteritza la cultura organitzativa de 

l'empresa. 
 
Les competències de relació que es van a mesurar en l'exercici del lloc dels/les 
encarregats/es són les competències de direcció d'equips/lideratge, comunicació i 
tracte al client. En el cas del Sr. Mollà el qüestionari serà entregat al cap del 
departament de moda, a dues de les persones que té a càrrec seu i a 
l'encarregada de la secció de moda femenina.  
 

A continuació es mostra un exemple del qüestionari que ha de ser complimentat 
per la seva companya de la secció de moda femenina. 
 
 
• Exemple de qüestionari d'avaluació 360º: 

 
Dades de la persona consultada: 

 

− Relació amb la persona avaluada: 
 

 Supervisor/a 

 Company/a 

 Subordinat/da 

 Un altre 
 

− Secció en què treballa: 

 

 Moda nen/a 
 Complements 

 Perfumeria 



 

Guia Metodològica per a la identificació i desenvolupament de competències transversals de relació. 
AC20060068. 

 

89 

 Moda dona 

 

− Amb quina freqüència es relaciona amb la persona avaluada? 
 

 Tots els dies 

 Setmanalment 

 Una o dues vegades al mes 

 Ocasionalment 

 Molt rarament 

 
 

Test de competències de la persona avaluada: 

 
Si us plau, a les taules que es mostren a continuació assenyali la seva opinió sobre l'exercici de 
la persona avaluada. 

 

− Com valora la conducta de la persona avaluada respecte a la direcció de les persones que 
té a càrrec seu?: 

 
 Incorrecta Regular Bona Molt bona 

Accepta la seva part de responsabilitat 

en els problemes que sorgeixen 

    

El seu comportament s'adequa al que 

exigeix als membres del seu equip, 
donant exemple sobre com s'ha d'actuar 

    

Orienta i supervisa el treball del seu 

equip delegant les activitats a les 
persones més adequades en cada 
moment  

    

Transmet confiança i sinceritat a l'equip     

Realitza crítiques constructives tant si 

els resultats són positius com a negatius  

    

És capaç de convèncer a l'equip sobre 
alguna qüestió amb un estil persuasiu i 

no autoritari 

    

 
− Quins altres indicadors de la conducta de la persona avaluada afegiria en relació a la 

direcció de les persones que té a càrrec seu?: 

 
 Incorrecta Regular Bona Molt bona 
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− Afegeixi qualsevol observació que expliqui les anteriors respostes: 

 

 

 
 
 

 

 
− Com valora la conducta de la persona avaluada respecte a la comunicació?: 
 

 Incorrecta Regular Bona Molt bona 
S'expressa amb claredat i precisió a 
l'hora de comunicar les seves idees i 

transmetre informació. 

    

No interromp quan parlen altres 

persones i presta tota l'atenció 
necessària. 

    

Utilitza el llenguatge corporal d'acord 

amb el seu missatge verbal. 

    

Sap emetre crítiques constructives quan 
no està d'acord amb quelcom. 

    

Interpreta adequadament el 
comportament i les opinions dels resta. 

    

Evita els rumors i les filtracions 

d'informació.  

    

La seva imatge personal és impecable     

 

− Quins altres indicadors de la conducta de la persona avaluada afegiria en relació a la 
comunicació?: 

 
 Incorrecta Regular Bona Molt bona 
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− Afegeixi qualsevol observació que expliqui les anteriors respostes: 

 

 

 
 
 

 

− Com valora la conducta de la persona avaluada respecte al tracte al client?: 
 

 Incorrecta Regular Bona Molt bona 

Manté una comunicació respectuosa, 
oberta i cordial amb el/la client/a. 

    

Cerca i suggereix noves propostes per 

superar les expectatives dels/les 
clients/es. 

    

Suggereix al client o a la clienta la millor 

opció respectant els seus gustos i 
interessos. 

    

S'anticipa a les dificultats dels/les 
clients/es i proposa totes les alternatives 
al seu abast. 

    

S'esforça a donar una bona impressió 
en les trobades amb els/les clients/es. 

    

 

− Quins altres indicadors de la conducta de la persona avaluada afegiria en relació al 
tracte al client?: 

 
 Incorrecta Regular Bona Molt bona 

     
     

     

 
− Afegeixi qualsevol observació que expliqui les anteriors respostes:  
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