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8.1. EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL 
I PROFESSIONAL 

 
 
 

Introducció 
 
Aquest quadern està pensat principalment per a aquells professionals que ja estan 
incorporats al món laboral i desitgen un desenvolupament personal i professional. A 
tu, com a estudiant i futur professional, et pot servir com una guia en què podràs 
conèixer com identificar les teves possibilitats de desenvolupament, els sistemes més 
utilitzats per les empreses i la importància de la formació per desenvolupar-te 
professionalment. 
 
Objectius: 
 

 Reconèixer la situació del mercat laboral i el seu impacte en la teva carrera 
professional individual. 

 Establir una forma positiva per afrontar el teu futur professional. 

 Identificar els actors que poden influir en el teu futur professional i personal. 
 

Una vegada que l'empresa ha acollit el treballador, tots dos comenceu una relació que 
ha de ser d'equilibri a l'hora d'abordar el creixement mutu. 
 
Doncs bé, si la teva carrera professional avança en la teva actual empresa, pots seguir 
treballant per augmentar el teu creixement en ella, i així serà mentre les dues parts us 
necessiteu i la relació sigui fructífera. 
 
A partir d'aquí, depèn d’un mateix aconseguir una evolució en el seu desenvolupament 
professional. L’experiència ens demostra que per al treballador és tan important 
l'assoliment dels objectius personals com professionals. 
 
EL CREIXEMENT DE L'EMPRESA I DEL TREBALLADOR 
 
Objectius  
 

 Reconèixer la importància de cuidar la teva ocupabilitat per desenvolupar-te 
professionalment. 

 
Encara que existeixen empreses amb una gran organització interna, amb plans de 
desenvolupament professional elaborats, com a individu hauries de prendre la 
iniciativa de conduir la teva pròpia carrera.  
 
És possible que es produeixin canvis a l’empresa on treballes, o que tinguis 
oportunitats fora del teu actual àmbit d'actuació, però no hauries d'abandonar les 
directrius actives de la xarxa de contactes –personals i professionals–, la teva atenció a 
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les possibilitats de desenvolupament professional i la recerca d'oportunitats de 
treballar en equips multidisciplinaris. 
 
En qualsevol cas, és important que identifiquis els plans de carrera existents dins de 
l'organització i el seu grau de concordança amb els teus plans de projecció personal. 
 
La competitivitat en el mercat laboral exigeix una millor preparació de professionals, 
per la qual cosa cal que consideris també que una part d'aquest esforç de 
desenvolupament ha d'anar encaminat cap a la consecució del desenvolupament en el 
teu propi lloc de treball. 
 
 
COM POTS IDENTIFICAR LES TEVES POSSIBILITATS DE CREIXEMENT? 
 
Objectius: 
 

 Identificar les teves possibilitats de desenvolupament.  

 Saber fer el teu "perfil d'adequació a un lloc". 
 
En general, pots conèixer les possibilitats de desenvolupament a partir de 
l‘autoconeixement de: 
 

 LES TEVES CAPACITATS 

 LES TEVES APTITUDS I ACTITUDS 

 LES TEVES COMPETÈNCIES 

 EL TEU POTENCIAL COM A PROFESSIONAL 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Si a l'organització estan definits els perfils dels llocs de treball, els pots prendre 
com a punt de partida. 

Estaràs en disposició d'assumir la "vacant" que es produeixi en qualsevol lloc. 
 

Això et permetrà valorar els llocs en l'estructura organitzativa i, per tant, 
determinar el "diferencial" per dedicar una part del teu esforç a aconseguir cobrir 

aquesta diferència.  
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AVALUACIÓ D'ACOMPLIMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
 
L'avaluació de l'acompliment és un procés sistemàtic i periòdic d'estimació 
quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia d’una persona al seu lloc de treball. 
 
Objectius  
 

 Conèixer el perquè de l'avaluació de l'acompliment  

 Saber en què consisteix i de quins passos consta  

 Conèixer quina és la finalitat de l'avaluació de l'acompliment 
 
Hi ha molts detractors d'aquesta pràctica dins de l’àrea de recursos humans, tant 
avaluadors com avaluats. No obstant això, qualsevol persona que treballa en una 
empresa sempre ha estat avaluada, d’una forma o d’una altra, pel seu superior. 
 
Per tant, i atès que l'experiència demostra que aquesta valoració es fa inevitable i pot 
repercutir en promocions, incentius o gratificacions, etc., la tendència dins el món 
empresarial és dur a terme aquest procés d’avaluació dels treballadors d’una manera 
formalitzada i sistematitzada.  
 
Per això es posen a disposició dels responsables que realitzaran aquest tipus 
d'avaluació una sèrie d'eines i procediments que permetin ser objectius i 
homogeneïtzar l'actuació, per desenvolupar correctament aquesta activitat, que cal 
que coneguis: 
 
Passos que s’han de seguir:  
 
 

La descripció de les àrees de treball  

 

Les mesures de les valoracions  

 

El desenvolupament 

 
 
Per aconseguir realment que els professionals de qualsevol empresa es desenvolupin, 
l'avaluació ha de contemplar el futur i analitzar el que els treballadors poden fer per 
desenvolupar i aportar el seu màxim potencial a l'empresa. 
 
Per això, els directius han d'establir un canal de comunicació amb els col·laboradors 
per facilitar-los la informació i el suport necessaris per aconseguir-ho. 
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Finalitat 
 
Un sistema d'avaluació de l'acompliment permet a: 
 

 
 

L'ORGANITZACIÓ 
 

 
 

AVALUADORS 

 
 

AVALUATS 

 
Establir un estil de direcció 
comú.  
 
Aclarir la importància i el 
significat dels llocs de treball.  
 
Estimular les persones perquè 
aconsegueixin millors resultats.  
 
Valorar objectivament les 
contribucions individuals. 
 
Identificar el grau d'adequació 
de les persones als llocs de 
treball i optimitzar les capacitats 
personals.  
 
Millorar el rigor i l'equitat de les 
decisions que afecten la gestió 
dels recursos humans (per 
exemple, promoció i retribució). 
 

 
Fomentar la comunicació i 
cooperació amb la persona 
avaluada. 
 
Donar sentit a l'activitat dels 
avaluats dins de l'organització, 
donant-los a conèixer els seus 
punts forts i les àrees de millora. 
 
Donar informació als 
col·laboradors sobre les 
prioritats i pautes per al 
desenvolupament del seu 
treball. 
 
Potenciar el coneixement i les 
relacions interpersonals. 
 

 
Desenvolupar la comunicació i 
el coneixement amb el seu 
superior immediat.  
 
Tenir informació sobre com és 
percebuda la seva actuació 
professional. 
 
Definir, amb el seu avaluador, 
plans d'acció per millorar la 
seva competència professional. 
 
Conèixer els paràmetres pels 
quals serà valorada la seva 
activitat laboral. 
 

 
 

 
 
 
SISTEMES MÉS UTILITZATS PER FOMENTAR EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
 
Objectius : 
 

 Conèixer en què consisteixen els sistemes de desenvolupament professional 
més utilitzats, quins són els seus objectius i els seus requisits. 

 
Anteriorment ja has vist les possibles vies de detecció d'oportunitats de 
desenvolupament professional dins de la mateixa empresa. A continuació et descrivim 
els sistemes de desenvolupament professional més utilitzats dins de les empreses. 

El que es persegueix a tots els nivells és una gestió eficaç del rendiment de les 
persones que es troben dins d'una organització. 
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MENTORING 
 
El mentoring està reconegut en els últims temps com una eina vital en el món dels 
negocis. 
 
En general, els mentors són experts sènior que serveixen d'ajuda i referència a una o 
més persones dins d'una organització. Aquest terme, utilitzat tradicionalment al món 
de la noblesa, es defineix com l'ajuda d'una persona a una altra, i exerceix un significat 
especial en les transicions de coneixements, treball o pensament. 
 
Objectius: 
 
Rols que s'han d'assumir per fer un mentoring adequat: 
 
 

Rol 
 

Com es fa? 
 

Facilitador 
 

Creant oportunitats d'aprenentatge i d'ús de noves habilitats 
 

Conseller 
 

Ajudant a explorar les conseqüències de decisions potencials 
 

Treball en grup 
 

Transmetent les seves experiències a altres mentors amb experiència insuficient 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajudar els nous treballadors a 

adaptar-se al nou lloc de treball 

 
Facilitar la comunicació entre 
diferents funcions o estils de 

direcció 

 
Promoure canvis en la 
cultura organitzativa 

Servir de suport en temps de 
canvi tecnològic o entorns 

canviants 

 
Ajudar individualment els 

treballadors 

Mentoring 
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COACHING 
 
Una descripció simple i senzilla és la d'assignar al directiu o gerent d'un equip la tasca 
d‘"entrenador" dels seus subordinats. Ens referim a l'activitat de desenvolupament 
que es produeix en la relació del dia a dia entre cap i subordinat. 
 
Habilitats per efectuar un coaching eficient. 
 

1. Visió i orientació cap a objectius 

El cap que actua com a coach ha de ser capaç 
de veure com poden arribar a ser les 
persones. En aquest sentit ha d'actuar com a 
impulsor, mostrant-los els beneficis que 
tindran quan aconsegueixin un nivell de 
desenvolupament superior. 

2. Capacitat per generar alts nivells de 
confiança 

Les crítiques han de ser constructives, i s'han 
de percebre així; és fonamental saber que 
ens estan ajudant a millorar. 

3. Empatia 

Es refereix a la capacitat de poder escoltar i 
connectar amb els estats personals de l'altre, 
entenent com se sent i per què les coses són 
tan importants per a ell. 

4. Acceptació de la diversitat 

Això no vol dir acceptar les persones com 
són. El desenvolupament i les 
característiques personals es mouen en 
dimensions diferents. 

5. Comprensió objectiva 
Capacitat per comprendre i fermesa per 
donar suport a la persona en el seu camí 
personal de desenvolupament professional. 

6. Ser un model 

No necessàriament un model de perfecció. 
Hem de demostrar la nostra disponibilitat a 
aplicar aquests conceptes en nosaltres 
mateixos. 

 
 
 
EMPOWERMENT 
 
És una forma de capacitar o proporcionar a una persona els elements necessaris per 
atendre i resoldre les situacions de negoci que es plantegen al seu nivell dins 
l'empresa. 
 
És a dir: 
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Per això, és fonamental un estil de direcció: 
 

 Participatiu 

 Que delegui funcions i responsabilitats  
 
 
LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA COM A ELEMENT DE CREIXEMENT  
 
La formació permanent i continuada és un procés d'ensenyament/aprenentatge actiu i 
permanent a què tenen dret i a què estan obligats els professionals, que s'inicia en 
finalitzar els estudis de pregrau o d'especialització i que està destinat a actualitzar i 
millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals de qualsevol àmbit 
davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, tant socials com 
del mateix mercat laboral. 
  
Són objectius de la formació:  
 

 Garantir l'actualització dels coneixements dels professionals i la permanent 
millora de la seva qualificació, així com incentivar-los en la seva feina diària i 
incrementar la seva motivació professional.  

 

 Potenciar la capacitat dels professionals per fer una valoració equilibrada de 
l'ús dels recursos en relació amb el benefici individual, social i col·lectiu. 

 

 Generalitzar el coneixement, per part dels professionals, dels aspectes 
científics, tècnics, ètics, legals, socials i econòmics.  

 

 Possibilitar l'establiment d'instruments de comunicació entre els professionals 
 
 

 
Desenvolupar les 
seves habilitats 

 

Donar-li mes 
capacitat de 

decisió 

 
Potenciar les seves 

competències 

Per aconseguir un millor desenvolupament d’un treballador  
en el seu lloc de treball 

(mètode) 
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