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Què és? 

 L'autoconeixement és el procés que permet conèixer àrees de la nostra 

psicologia profunda mitjançant un procés d'introspecció amb l'ajut 

d'eines abastides per la teoria psicològica.  

 En l'àmbit laboral, eines com els tests de personalitat s'han usat des de 

fa dècades, però s'han aplicat d'una manera un xic mecànica, com a 
simples filtres en processos de selecció, sense obrir-se a tota la riquesa 

que aquestes eines ens ofereixen en altres àmbits com l'autoformació, el 
suport al coaching, el desenvolupament directiu o la gestió de la 
diversitat dels equips. 

 L'automatització que permeten les poderoses eines de gestió de dades i 

el programari online han disminuït la despesa necessària per a l'aplicació 
d'aquestes eines i n'han augmentat la precisió. El resultat és una revifada 
de la popularitat d'aquests mètodes i l'extensió del seu àmbit d'aplicació.  

 Una aplicació més relacional d'aquestes eines defuig l'esquema de la 

personalitat invariable i se centra a aplicar-les a la comprensió de les 
dinàmiques profundes dels equips. Parlem de "psicologia profunda" i 
"dinàmiques profundes" perquè bona part de la psicologia moderna 

assenyala que moltes claus del comportament es troben en dinàmiques 
inconscients o soterrades, no directament percebudes pels mateixos 

agents. La finestra de Johari mostra aquesta matriu per explorar 
dividida en quatre àrees, definides per la informació que es transmet: 

 

 Jo conec Jo desconec 

Els altres coneixen Àrea lliure Àrea cega 

Els altres desconeixen Àrea secreta Àrea oculta 

Charles Handy anomena aquest concepte la “casa de quatre habitacions 

de Johari”. La primera habitació (àrea lliure) és la part de nosaltres 
mateixos que les altres persones també veuen. La número dos (àrea 

cega) la que les altres persones perceben però nosaltres no. La tercera 
(àrea oculta) és l’espai personal privat i la darrera habitació (àrea oculta) 

és la part més misteriosa del subconscient o de l’inconscient que ni el 
subjecte ni el seu entorn aconsegueixen percebre. 

 Les persones crítiques amb aquestes eines assenyalen que solen centrar-

se massa en la persona i poc en les situacions (com ara la cultura de 
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l'organització). També es critica la seva aplicació normativa (com si hi 

hagués una resposta correcta). 

 

Eines 

L'autoconeixement és un camp molt ampli que admet diferents aproximacions. 

A continuació presentem algunes eines clàssiques al costat d'eines que han 
agafat volada durant els darrers anys: 

 Eneagrama: la paraula "Eneagrama" significa "nou línies" en grec. El 
primer a introduir el concepte, durant la primera meitat del segle XX, fou 

George Gurdjieff. El psiquiatre Claudio Naranjo i el místic Oscar Ichazo el 
popularitzaren als anys 70, però és recentment quan s'ha començat a 

aplicar a entorns organitzatius. L'eneagrama agrupa les persones en 9 
estils bàsics de personalitat, anomenats eneatipus, numerats de l'1 al 
9. L'aplicació més estesa a les organitzacions és en l'àmbit de la gestió 

de la diversitat, és a dir, en la recerca d'equips equilibrats que 
combinin diferents tipus de personalitat en una sinergia positiva. Això 

evita tenir equips formats per individus tallats tots pel mateix patró que 
tendeixin a la uniformitat. En la següent taula recollim els 9 eneatipus 
bàsics: 

 

Eneatipus Por bàsica Fortalesa Debilitat 

1. El perfeccionista Ser imperfecte Capacitat 
d'avaluar 

situacions 

No reconeix la 
tensió causada 

pel seu desig 
que tothom 

estigui a un 
nivell ideal  

2. El col·laborador No ser estimat Viu per als 
altres 

Desatén les 
pròpies 

necessitats 

3. L'executiu No ser valorat És eficaç i 

estimula 
l'emulació de la 

resta 

No reconeix 

febleses pròpies 

4. El creatiu No rebre 

atenció 

Se sent per 

sobre de la 
resta 

És innovador i 

emocional 
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5. L'investigador Ser 
incompetent 

És objectiu i 
curiós 

No expressa els 
seus sentiments 

6. El lleial No tenir suport Formal i digne 

de confiança 

Es bloqueja 

davant la presa 
de decisions 

7. L'entusiasta Avorrir-se Millora el clima No reconeix els 
seus patiments 

presents 

8. El líder Ser traït Orientat a 

l'acció 

Vol tenir el 

control 

9. El mediador Por al conflicte És equànime i 
estable  

No sap dir "no" 
ni prendre la 

iniciativa 

 

 

 Rols Belbin: un rol és una tendència a comportar-nos, contribuir i 

relacionar-nos amb els altres d'una manera determinada. La seva 
aplicació a les organitzacions es basa també en una premissa de gestió 
de la diversitat en els equips. En el model Belbin un equip, a diferència 

d'un simple grup, és un nombre limitat de persones seleccionades per 
treballar juntes envers un objectiu compartit, d'una manera que permeti 

a cada persona realitzar una contribució distintiva. No hi ha rols bons 
ni dolents, ja que en un equip equilibrat les febleses de cada rol són 
compensades pels altres. És en aquest sentit que dins el model Belbin es 

parla de feblesa consentida. Els 9 rols d'equip segons el model Belbin 
són: 

 

Rol d'equip Orientació Tret 

principal 

Contribució Feblesa 

consentida 

Planta (també 

traduït com a 
Cervell) 

Pensament Creatius Troba noves 

idees 

Ignora la 

realitat del dia 
a dia 

Monitor 

avaluador 

Pensament Objectius Analitza les 

opcions 

Són molt 

crítics 

Especialista Pensament Centrats Ofereix 

habilitats 
especialitzades 

Desinterès per 

allò que queda 
fora de la seva 
àrea 

d'expertesa 
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Investigador 
de recursos 

Persones Emprenedors Busca noves 
oportunitats i 

contactes 

No és bo en el 
seguiment de 

les idees 

Coordinador Persones Líders Sap treure 

profit de les 
habilitats del 

grup 

Deleguen en 

excés 

Cohesionador Persones Cooperadors Genera unitat i 

soluciona 

conflictes 

Indecisos  

Impulsor Acció Enèrgics Repta l'equip a 

millorar 

Agressius 

Implementador Acció Organitzats Tradueix idees 

en acció 

Reaccions 

lentes 

Finalitzador Acció Detallista Garanteix uns 
acabats 

rigorosos 

Perfeccionisme 
extrem 

 

 Myer-Briggs: és un test de personalitat dissenyat per ajudar la persona 

a identificar algunes de les seves preferències personals més importants. 
L'indicador va ser creat per Katharine Cook Briggs i la seva filla Isabel 

Briggs Myers durant la Segona Guerra Mundial, inspirats per les teories 
que Carl Gustav Jung presenta a Tipus psicològics. Aquest indicador 

reflecteix preferències, no destreses, habilitats o intel·ligència. Com a 
tals, no són fixes i es poden treballar i desenvolupar. Està basat en 4 
dicotomies que, en combinar-se, generen 16 tipus de personalitat. Les 4 

dicotomies són: Extraversió/Introversió, Sensació/Intuïció, 
Pensament/Sentiment, Judici/Percepció. La situació de la persona en 

cadascuna de les dicotomies configura les seves preferències. Ara bé, no 
totes tenen el mateix pes: hi ha una funció dominant, acompanyada 
d'una funció auxiliar i una terciària de menor importància. La quarta 

funció s'anomena funció a l'ombra. 

 Altres eines psicomètriques:  

 DISC: acrònim de [D]ominància, [I]nfluència, e[S]tabilitat i 

a[C]ompliment, aquest indicador avaluador de patrons de 
comportament fou dissenyat per William Moulton Marston als anys 30. 
Posteriorment fou adaptat com a test de selecció, encara que aquest 

no era el seu ús original. Existeixen moltes versions, prescriptives en 
diferent grau. La combinació d'intensitats en els 4 perfils bàsics, 

produeix 15 patrons de comportament en la seva versió original: 
agent, encoratjador, conseller, creatiu, especialista, avaluador, 
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persuasiu, objectiu, orientat a resultats, professional, perfeccionista, 

investigador, promotor, realitzador i resolutiu. 

 Insights Discovery: basada també en els treballs de Jung, aquesta 

eina utilitza els colors com a base d'un llenguatge comú per a afavorir 
l'autoconeixement, les relacions eficaces i el creixement organitzatiu. 

En la seva essència, el Sistema Discovery utilitza quatre energies 
cromàtiques bàsiques: Blau Mar (persones objectives, analítiques), 

Verd Terra (serenes, conciliadores), Groc Sol (alegre, optimista) i 
Vermell Foc (atrevit, energètic). Aquestes energies es representen en 
un cercle, la Roda Insights Discovery que defineix 72 posicions de 

manera combinatòria. 

 Leadership circle: és una eina d'avaluació 360º del lideratge. 

S'orienta al desenvolupament directiu, al coaching i els plans de 
carrera. Funciona segons un sistema de cercle dins un cercle. El cercle 

exterior mostra els resultats per a cada una de les 29 dimensions 
mesurades, mentre que el cercle interior resumeix els resultats en 8 

dimensions: autoconsciència, autenticitat, consciència sistèmica, 
acompliment, control, protecció, complaença i relacions. 

 Gallup Strengths: el qüestionari mesura el grau de presència en 

cada persona de 34 talents específics en 4 àrees (executiva, 
construcció de relacions, influència i visió estratègica). D'aquests 34 

talents, els primers 5 per ordre d'importància s'analitzen amb més 
detall per conèixer la seva particular interacció. L'informe resultant és 

una combinació única per a cada persona que reflecteix els seus 
talents, coneixements i habilitats. 

 

La dada 

Segons Steven Davis, economista de la Universitat de Chicago, els incentius per 

augmentar les exigències en els processos de selecció s'han incrementat amb el 
temps, mentre que els costos han caigut. Avui dia, la majoria de les 

organitzacions privades dels EUA fan servir tests de personalitat per a algun 
dels seus processos de selecció. L’any 2001 només el 26% de les organitzacions 

dels EUA utilitzaven aquest tipus d'avaluacions. Al 2013 la xifra havia ascendit 
al 57%, fet que mostra un canvi substancial en els processos de selecció. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació de l'eneagrama en equips 

El primer pas és organitzar i passar el test a l'equip. És molt important deixar clar 

que no hi ha respostes ni eneatipus "correctes" per dissipar la sensació d'estar 
passant un examen. La comunicació prèvia ha d'insistir en les idees de diversitat i 
sinèrgies entre els diferents estils de personalitat. 

9 eneatipus 

Com que ja s'han presentat els possibles resultats a l'apartat d'Eines, aquí oferim 
una visió divertida i desmitificadora de la mà de l'escriptor Borja Vilaseca. Al 
requadre de la dreta trobareu els enllaços als vídeos on explica les particularitats 
de cada estil: 

 

1 Perfeccionista vídeo 

2 Col·laborador vídeo 

3 Executiu vídeo 

4 Creatiu vídeo 

5 Investigador vídeo 

6 Lleial vídeo 

7 Entusiasta vídeo 

8 Líder vídeo 

9 Mediador vídeo 

Reflexió 

Després de l'aplicació cal evitar distorsions en la recepció dels resultats. Per fer-

ho cal donar un feedback constructiu i estimular la reflexió grupal. 

És productiu tractar amb l'equip qüestions com les àrees cegues i ocultes en la 
seva dinàmica de treball i analitzar el llenguatge que tendeix a usar en seves 
interaccions. 

https://youtu.be/Ksv4l4mOeK4
https://youtu.be/Y9XZkaPX_0s
https://youtu.be/TQUyqHaFr88
https://youtu.be/X5tUT6kM994
https://youtu.be/eTaK5Ab1t7k
https://youtu.be/klgE3EbswcY
https://youtu.be/R-oXAyautPU
https://youtu.be/-Fr82UgO6bc
https://youtu.be/jDgkt2S_Q3k
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L'experiència 

 

 Stef és una organització especialitzada en la logística del fred per a tot 

tipus de productes alimentaris termosensibles. Ofereix serveis de 
transport, serveis logístics i sistemes d'informació per a processos sota 
temperatura controlada. El Grup té presència a 7 països europeus: 

Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Holanda, Portugal i Suïssa. Compta amb 
16.000 persones col·laboradores, 225 magatzems i 4.000 vehicles. 

 Davant la necessitat de treballar la competència del lideratge, Stef 
Ibérica va dissenyar el projecte Lidera Stef per treballar les 

competències directives de 165 responsables i directors/es i acompanyar 
a l'equip directiu envers l'excel·lència. Les fases del projecte van ser: 

Diagnòstic i avaluació, Formació presencial, Treball personal, 
Autoformació, Coaching d'equip, Coaching individual. 

 Després d'un diagnòstic basat en la metodologia del feedback 180º, 

s'inicià una fase d'autoformació en col·laboració amb la consultora 

Agama. En aquesta fase es va utilitzar l'eneagrama com a eina 
d'autoconeixement per tal que les persones participants comprenguessin 
les característiques emocionals, mentals i conductuals de cada estil de 

personalitat i, especialment, com afecten el seu propi lideratge, 
l'acompliment del seu rol i el rendiment i desenvolupament dels equips a 

càrrec seu. 

 En les sessions de formació-acció, la persona participant es feia 

protagonista del seu propi aprenentatge i desenvolupament, prenent 
consciència de com és i quin camí ha de recórrer per ser 

emocionalment més intel·ligent i convertir-se en líder ressonant. 

 Després de treballar els 9 estils de personalitat, es comprenen millor 

les emocions subjacents a cada comportament i quines pors bàsiques 
ha de treballar cada estil de personalitat, perquè els comportaments 
no siguin producte d'una reactivitat emocional, sinó d'una proactivitat 

conscient. 

 A més de generar un espai per a la reflexió, les sessions van 

promoure un ambient propiciador de l'autodescobriment: s'estimula a 
les persones directives a replantejar-se el canvi personal com a única 

via per poder aconseguir canvis en el seu microentorn. En finalitzar el 
taller, les mateixes persones directives defineixen accions concretes 

de millora. 

 Per complementar aquesta formació es va posar a disposició dels 

participants un Centre de Formació online, on les persones 
participants van poder ampliar els coneixements obtinguts en les 
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accions presencials i consultar les presentacions allà utilitzades, mini-

vídeos en format de píndoles i una sèrie d'articles al voltant tant de la 
Intel·ligència Emocional com de l'Eneagrama.  

 La darrera fase del projecte va ser un coaching d'equip per obtenir un 
diagnòstic acurat de la situació real de l'equip, incrementar la consciència 

i estimular els mutus impactes que es produeixen entre els membres. El 
projecte contemplava també accions d'acompanyament que consistien en 

sessions de coaching individual, en les quals es treballaven les dificultats 
que havien trobat els/les directius/ves en l'aplicació del seu pla de 
millora. 

 

 

 Tallan Miller, membre de Belbin Austràlia, aplicà el model Belbin a 

l'anàlisi de la personalitat d'Steve Jobs per intentar d'entendre 
algunes de les claus que el convertiren en un dels CEOs més visionaris de 

la història de la tecnologia. 

 Els 4 rols Belbin d'equip que identificà clarament en Steve Jobs foren: 

 La creativitat visionària d'una planta: les persones que tenen aquest 

rol en els equips són la font primària d'idees i innovació. Alguns dels 
adjectius associats a aquest rol són: visionari, creatiu, poc ortodox. 

 La capacitat de vendes i de persuasió d'un investigador de 

recursos: aquestes persones tenen carisma per tirar endavant idees 

que sovint no han generat elles, convèncer les persones de deixar de 
banda la fixació en els riscos, i infondre optimisme i entusiasme en 
relació amb noves direccions. Són persones comunicatives, que saben 

teixir una xarxa d'aliances i contactes.  

 L'infatigable i competitiu impuls d'un implementador: són persones 

que donen forma definitiva a les idees de l'equip. Saben desfer 
situacions d'indecisió o desacord, i focalitzar les persones en els rols 

en què són més forts. Saben competir sota pressió i no es desanimen 
fàcilment. 

 L'atenció al detall i els elevats estàndards d'un finalitzador: són 
persones perfeccionistes, no accepten el concepte de "ja està prou 

bé", aconsegueixen que cada detall parli de la visió global. Sovint 
tenen dificultats per delegar. 

 Dins el model Belbin la combinació de dos d'aquests rols ja es considera 
molt poderosa. Per exemple, la combinació del rol planta amb el rol 

investigador de recursos produeix un perfil d'explorador; o el de planta i 
finalitzador, el d'escultor. El fet que Steve Jobs reunís fins a quatre 
d'aquests rols en la seva persona és molt indicatiu de l'excepcionalitat del 

seu lideratge d'equips. 
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