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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEll  mmeennttoorriinngg  

"El mentoring és un art: a vegades no n’hi ha prou amb saber 
què dir, sinó que cal saber com i quan dir-ho” 

Shirley Peddy 
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Què és? 

ü El mentoring és un procés de desenvolupament de talent en el qual una 
persona amb experiència (el mentor) aconsella, guia i ajuda en el 
desenvolupament personal i professional a mig termini (un o dos anys) 
d’una persona d’elevat potencial (el tutelat) en una relació de mútua 
confiança. 

ü El mentor sol ser un directiu de l’organització o un senior d’experiència 
contrastada però sense relació jeràrquica directa amb el tutelat. 

ü El mentoring està adreçat a aconseguir un desenvolupament integral del 
tutelat (punts de vista, maneres de treballar, gestió de decisions 
estratègiques, etc.). Altres processos formatius com el coaching, en canvi, 
estan dirigits al desenvolupament de competències concretes o a la millora 
del rendiment. 

ü El mentoring també es diferencia d’altres processos formatius en la 
relació d’un a un, la durada mitjana i la importància dels elements informals 
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de la comunicació. El tutelat té un paper molt més decisiu i proactiu que el 
tradicional alumne o coachee. 

ü L’impuls d’un programa de mentoring reporta els següents beneficis per 
a l’organització: 

§ Millora el desenvolupament dels nous talents, facilitant el relleu 
generacional en posicions clau 

§ Reté el talent ja que és una mostra de reconeixement i compromís 
de l’organització 

§ Millora el clima laboral i el rendiment dels participants 

ü El mentoring suposa els següents beneficis per al tutelat: 

§ Identificació de metes i objectius 

§ Major coneixement de l’organització 

§ Oportunitats de desenvolupament 

ü També suposa els següents beneficis per al mentor: 

§ Coneixement d’altres àmbits de l’organització 

§ El procés de diàleg i assessorament també suscita una 
autoevaluació 

§ Contacte amb les noves maneres d’enfocar el treball que tenen les 
persones d’alt potencial 

Eines 

El mentoring és una interacció complexa que requereix eines rigoroses per 
garantir-ne l’èxit. 

ü Formació: és fonamental abans d’un procés de mentoring. Serveix per 
explicar tant al mentor com al tutelat quin és el seu rol i com s’espera que 
l’exerceixin. Serveix per evitar que el mentoring derivi en altres tipus 
d’interaccions com l’avaluació, la subordinació jeràrquica, etc. Calen 
conferències prèvies, taules rodones amb participants a edicions anteriors, 
seminaris sobre planificació del programa i un taller per conèixer i decidir 
entre els possibles mentors. 

ü Documentació: cal que el mentor i el tutelat comptin amb una guia que 
defineixi els objectius del programa, la definició del seu rol, un timing 
recomanat i els mecanismes per resoldre els dubtes o les dificultats del 
procés. També sol ser útil la signatura d’un contracte simbòlic en el qual 
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el mentor i el tutelat es comprometen seriosament en l’acompliment dels 
objectius del programa. 

ü Comunicació interna: s’ha d’explicar a l’organització en què consisteix 
el programa de mentoring per evitar malentesos. Cal dissipar la percepció 
de que l’entrada en un programa de mentoring suposa un punt d’arribada. 
És un punt de partida que els participants poden aprofitar o no en funció de 
la seva motivació. També cal evitar que es percebi com la creació d’una línia 
jeràrquica paral·lela o d’una doble lleialtat, sobretot a ulls dels superiors 
immediats dels participants. 

ü El coordinador: és una figura que té un paper fonamental en l’èxit del 
programa. Ha de ser una persona amb amplis coneixements de RH, 
habilitats interpersonals i una visió global de l’organització. Les seves 
tasques són diverses segons la fase del programa: 

§ Selecció de mentors i tutelats: l’ideal és que el tutelat esculli el 
seu mentor, però sovint això és impossible i el coordinador ha de 
dissenyar els emparellaments que cregui més profitosos. 

§ Promoció del programa: garantir el suport de la direcció i 
certificar el grau de maduresa de l’organització per impulsar 
aquest programa (experiències prèvies, talents potencials, 
maduresa del departament de RH). 

§ Orientació i seguiment de la relació: resolució de conflictes o 
dubtes, recepció d’informes mensuals de tutelat i mentor, reunions 
periòdiques (cada 3 mesos). 

 

La dada 

El terme mentor prové de La Odissea d’Homer. Mentor era el nom del tutor que 
Ulisses escull per fer-se càrrec del seu fill Telèmac en la seva absència. La 
deessa Atenea estava darrera de la figura de Mentor i, per tant, aquesta figura 
ja era sinònim de saviesa a l’antiga Grècia. Les persones amb més experiència 
eren molt valorades en la cultura grega i els seus consells eren rebuts amb 
atenció a les assemblees públiques. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 

• Donada la naturalesa orientada a processos 
dels equips d’alt rendiment, la seva avaluació 
no hauria de ser difícil. Els indicadors 
quantitatius de rendiment establerts al 
document operacional són la referència per 
avaluar-los. 

• També cal avaluar el factor interpersonal del 
rendiment de l’equip mitjançant entrevistes o 
feedback 360º. 

• Si l’experiència no ha estat satisfactòria, cal 
identificat els factor millorables i establir un 
pla de millora. 

FASE INICIAL 

• Rol del tutelat: ha de ser proactiu (establir els 
contactes inicials).  Ha de demostrar interès. 

• Rol del mentor: porta el pes d’aquesta fase. 
Ha de crear un clima distès que afavoreixi el 
coneixement mutu. Ha de fixar conjuntament 
els objectius de millora i definir un pla d’acció.  

• Rol del coordinador: en aquesta fase solen 
produir-se les dificultats més greus. Cal 
corregir-les a temps: indefinició de rols, falta 
de química, poca implicació d’una de les parts, 
etc. Cal mirar de resoldre-les i relegar com a 
últim recurs les opcions de canvi de mentor o 
d’exclusió d’un tutelat del programa.   

 

 

SELECCIÓ DE TUTELATS I MENTORS 

• Passar un qüestionari voluntari a totes les 
persones de l’organització. 

• Valorar el talent, la trajectòria professional i 
la personalitat dels candidats. Normalment, 
ho fa RH tenint en compte l’opinió de 
companys, superiors, directius i la pròpia 
autopercepció del candidat. 

• Definir els possibles mentors ja sigui perquè 
es presentin voluntàriament o siguin 
seleccionats pel coordinador i persuadits de la 
importància del programa.  
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L’experiència 

 

 

ü Telefónica ha implementat diversos programes que integren el mentoring com a 
eina essencial: el programa Mentor (enfocat a la direcció de persones i el lideratge 
empresarial); el programa Ábaco, adreçat a la planificació de projectes; i el programa 
Intelec destinat a les persones amb coneixements diferencials. 

ü El programa Mentor dura 2 anys durant els quals el mentor ha de 
centrar-se en ajudar al tutelat en la presa de decisions i establir reptes 
concrets sobre àrees de millora i resolució de problemes. El mentor treballa 

FASE DE DESENVOLUPAMENT 

• Rol del tutelat: pren el pes de la relació. 
Contacta amb el mentor i integra els seus 
consells a la seva activitat. Es mostra obert a 
veure els problemes sota una altra òptica. 

• Rol del mentor: revisa el progrés del tutelat i 
com avança en el pla d’acció. Pot establir nous 
objectius o revisar el pla. També és bo que 
generi ambients informals si ho creu 
convenient. 

• Rol del coordinador: superada la fase inicial, 
passa a un segon pla. Rep informes de les 
dues parts i es reuneix amb ells 
periòdicament (cada 2 o 3 mesos). 

FASE DE SEPARACIÓ 

• Rol del tutelat: ha de repassar el procés de 
manera global i mirar de fixar-se nous 
objectius de futur fora d’aquesta interacció 
pautada.  

• Rol del mentor: normalment té el pes de 
decidir si la relació es redefinirà en altres 
termes menys formalitzats, oferir-se per 
consultes futures, donar peu a una relació 
d’amistat, etc.   

• Rol del coordinador: avaluar l’aprofitament 
dels participants i la seva possible participació 
en futurs programes, ja sigui com a 
participants o com a formadors.  
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conjuntament amb RH en l'establiment d'un pla anual de formació per al 
tutelat. Tot el comitè de direcció són alhora mentors. 

ü Per entrar en aquests programes es requereix un rendiment excel·lent, 
potencial de desenvolupament i motivació per créixer. La selecció del tutelat 
es realitza mitjançant:  

§ Qüestionari a tots els membres de l'organització 

§ Avaluació del rendiment 

§ Test de personalitat 

§ Trajectòria professional 

§ Opinió dels directius de l'organització 

ü L’índex de satisfacció dels participants és superior al 90%. Alguns dels 
factors d’èxit que han identificat els impulsors dels programes són: 

§ Posseir alguna experiència prèvia 

§ El departament de RH ha d'estar molt madur i haver realitzat 
experiències similars 

§ Si és possible, que el tutelat seleccioni al mentor 

§ Proporcionar suport en la fase inicial 

§ Que el tutelat prengui la iniciativa del primer contacte: demostrar 
interès 

§ Propiciar, per part del mentor, trobades informals: un cafè o 
esmorzar genera confiança 

§ Reunir-se, com a mínim, una vegada al mes 

§ Fer saber a tots els participants els avantatges que es poden 
obtenir dins d'un programa de mentoring 

Materials 

BBiibblliiooggrraaff iiaa  bbààssiiccaa  

Soler, Rosa.  Mentoring. Estrategia de desarrollo de Recursos Humanos. 
Barcelona: Gestión 2000.com, 2003. 
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MMaatteerriiaa llss  eenn  llíínniiaa  

“La implantació del mentoring a les organitzacions” Fundació per a la motivació 
dels recursos humans, 26/01/2006. 

El mentoring és una estratègia altament efectiva per transferir coneixements i 
habilitats tècniques i professionals. En aquesta sessió de benchmarking ho 
vàrem tractar amb la ponència teòrica de Rosa Soler combinada amb el cas 
pràctic de Telefónica, de la mà de Raúl Gutiérrez. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4616 

 

Soler, Rosa. “Mentoring, clau per a la motivació”. Diari Emprèn, 01/06/2004. 

Una eina per retenir i incentivar el capital humà és el 'mentoring', una tècnica 
que permet la millora dels càrrecs de la companyia amb la supervisió i el suport 
de directius amb experiència que els acompanyen en el procés de millora. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3203 

 

Estalella, Adolfo. “Els caps fan de guia”. El País, 12/12/2004. 

El rol del mentor s'estén, i entre les grans empreses és pràcticament 
omnipresent. El personatge mitològic Mentor ha donat pas a un exèrcit de 
directius que guien i tutelen el desenvolupament professional dels nous 
empleats i dels de major potencial. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3625 


