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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEllss  eeqquuiippss  dd’’aalltt  rreennddiimmeenntt  

"Els integrants d’un equip d’alt rendiment estan compromesos 
emocionalment amb els avenços de l’equip. Aquest compromís no 

es pot imposar: s’ha de construir” 

Steven Jones 
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Què és? 

ü Un equip d’alt rendiment és un grup de persones amb uns rols 
específics, complementaris i multifuncionals que cooperen junts, amb gran 
compromís i identificació, en la consecució d’un objectiu comú del qual són 
responsables i per l’assoliment del qual compten amb els recursos i 
l’autonomia suficients. 

ü Les diferències entre un equip d’alt rendiment i un equip o grup de treball 
convencional són: 

§ L’equip d’alt rendiment (EAR) és autodirigit, és a dir, té un ampli 
marge per establir les seves línies d’actuació i autonomia per 
executar-les 

§ L’EAR és multifuncional: supera la clàssica divisió departamental 
i integra persones d’àrees i coneixements diversos 
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§ Els membres de l’EAR tenen una gran identificació i compromís 
amb l’objectiu perseguit 

§ L’EAR està organitzat entorn de processos, és a dir, cadenes 
d’activitats que tenen un principi i un final identificables en un 
marc temporal 

§ L’EAR presenta una claredat de rols 

§ La informació circula sense obstacles dins l’EAR per tal que tots 
coneguin l’estat de l’equip i els avenços en la consecució 
d’objectius 

§ L’EAR revisa el seu acompliment i determina la qualitat del seu 
rendiment col·lectiu en un marc de millora contínua 

§ L’EAR assumeix col·lectivament tant els èxits com els fracassos 
sense buscar culpables, i compta amb la capacitat d’identificar què 
ha fallat i d’autocorregir-se amb flexibilitat 

§ L’EAR es regeix per la confiança i la corresponsabilitat entre els 
seus membres 

ü Els avantatges de crear equips d’alt rendiment en les organitzacions són: 

§ Poder generar millores dràstiques en els processos existents o en 
la implementació d’una àrea de negoci crítica 

§ El seu rendiment serà molt superior a la simple suma de les 
capacitats i habilitats individuals dels seus integrants 

§ Millorar el clima i el sentiment de pertinença 

§ Desenvolupar les capacitats i habilitats dels seus membres 

§ Permetre un major aprofitament del talent i facilitar-ne la 
manifestació 

 

Eines 

L’establiment d’equips d’alt rendiment és una tasca de gran precisió que 
requereix d’una combinació d’eines i d’un enfocament integral per 
aconseguir l’equilibri desitjat. Les més importants són: 

ü La selecció dels integrants de l’equip: és una tasca crítica que 
requerirà d’eines d’identificació de coneixements i habilitats. El rol que 
l’individu exerceixi dins l’equip dependrà de dos factors: els seus 
coneixements tècnics i les seves habilitats interpersonals en el treball en 
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equip. Cal que s’harmonitzin aquests dos factors de manera que els rols 
resultants siguin complementaris. Per exemple, dins d’un equip hi ha 
d’haver persones impulsores, que facin avançar el grup, i persones 
avaluadores, que siguin capaces d’avaluar amb rigor en quin estadi s’està. 
Altres rols crítics dins un EAR són el coordinador, el representant i el 
cohesionador. No es tracta d’assignar aquests rols de manera explícita, 
sinó de ser conscients, en decidir la composició d’un equip, que les persones 
tendiran pel seu tarannà a adoptar un d’aquests rols en integrar-se en un 
equip. 

ü Coaching: pot acompanyar-se la fase inicial del grup amb l’assignació 
d’un coach grupal, sobretot si es tracta de la primera experiència en EAR 
dels seus integrants. El coach no ha de liderar l’equip, sinó realitzar exercicis 
de construcció grupal i acompanyar l’organització i agenda inicial de l’equip.  

ü Formació: poden complementar-se les habilitats dels seus integrants 
amb programes de formació enfocats principalment a facilitar el treball en 
equip: 

§ Metodologies grupals: tècnica nominal de grup, metaplan, 
brainstorming, etc. 

§ Habilitats de gestió: presa de decisions, identificació de 
problemes, aprofitament del temps, etc. 

§ Habilitats interpersonals: gestió de reunions, gestió de 
conflictes,  etc. 

 

La dada 

En un estudi sobre els factors que influeixen l’adopció de pràctiques d’alt 
rendiment en les organitzacions, Mónica Ordiz Fuertes de la Universidad de 
Oviedo va identificar els següents entre una mostra de 250 organitzacions 
espanyoles: entorn competitiu elevat, cultura organitzativa enfocada a les 
persones i estil directiu participatiu. En canvi, factors com la dimensió i 
l’estratègia competitiva de l’organització no mostraven correlació positiva amb 
l’adopció de pràctiques d’alt rendiment. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANYAMENT 

• Posar a disposició de l’equip les mesures 
d’acompanyament necessàries: formació i 
coaching. 

• Verificar la correcta i periòdica 
autoavaluació de l’equip. 

• Quan calgui afegir o treure membres d’un 
equip, és primordial comptar amb l’opinió i 
participació de l’equip en la selecció de 
candidats. Una mala incorporació o una 
alteració arbitrària de la composició, pot 
esguerrar la dinàmica d’un equip en marxa.  

 

ESTABLIMENT DE L’EQUIP 

• Selecció dels integrants en funció dels seus 
coneixements i habilitats. 

• Establiment del document operacional 
(charter) de l’equip: es tracta d’un 
document escrit on figuren l’objectiu, 
l’àmbit d’actuació, el marc temporal i els 
indicadors de resultats de l’equip. Aquest 
document és important per evitar conflictes 
entre l’equip i la resta de l’organització 
(solapaments) i per comunicar a l’equip què 
s’espera d’ells i com seran avaluats. Dins les 
fronteres que defineix aquest document, 
s’exercita l’autonomia de l’equip per 
autodirigir-se. 

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 
identificar els factors millorables i establir 
un pla de millora. 
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L’experiència 

 

 

Un dels reptes que el Departament que RH d’Al-Pi Telecomunicacions va 
assumir al 2005, va ser un projecte dirigit a impactar en la motivació de l’equip, 
que havia sofert un canvi organitzatiu important en un entorn d’intensa 
competitivitat i transformació en el sector de les telecomunicacions 

Van dissenyar un projecte anomenat Un equip líder. La intenció era realitzar 
diverses accions que fessin aflorar el sentiment de pertinença al grup i 
reforcessin els vincles entre els diferents col·laboradors de la Direcció de vendes 

El projecte comprenia dues accions clau en dos moments diferents: 

ü Acció inicial centrada en l’equip Directiu de Vendes i Màrqueting, que 
permetés reforçar determinats factors clau en un equip líder.  

ü Acció dirigida a tots els col·laboradors del Departament de Vendes, amb 
l’objectiu d’actuar i reforçar l’esperit d’equip.  

La primera acció va realitzar-se a l’abril i anava dirigida a l’equip Directiu 
Comercial amb un triple objectiu: 

ü Treballar accions tendents a incrementar el rendiment de la xarxa de 
vendes, reflexionant sobre la motivació, visió de futur i estil de lideratge.  

ü Consolidar l’equip directiu de vendes com un equip d’alt rendiment. 

ü Realitzar una Anàlisi del Lideratge de cadascun dels participants, sobre la 
valoració de cinc factors que s’havien considerat clau per la Direcció del 
Departament.  

La segona acció va ser una experiència de dos dies, fora de les seves 
instal·lacions. L’activitat volia explorar i experimentar en l’àmbit de la 
comunicació, la col·laboració, l’esperit d’equip i el sentiment de pertinença a un 
grup d’alt rendiment. Com a activitat de team-building van proposar a tot 
l’equip aconseguir un repte impossible: realitzar un cotxe a escala real, amb 
paper de diari, cinta d’embalar i cordes. L’activitat la van realitzar a Cardona, el 
novembre de 2005, sota el lema “Un Equip Líder: Explorant nous horitzons”. 

Aquesta experiència va permetre posar en marxa mecanismes necessaris per 
progressar amb èxit en molts dels projectes als quals s’enfrenten en el dia a dia 
i tancar un cicle complet d’actuació per part de la Direcció de Recursos Humans 
en les seves diverses dimensions amb un projecte que segueix viu entre els 
equips y que ha tingut, sense cap dubte, un impacte directe en les xifres de 
vendes. Les accions empreses han permès treballar diferents habilitats crítiques 
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en el treball en equipo: definir objectius clars, treballar per un objectiu comú, 
coordinació, implicació, cerca de consens, gestió del temps i de recursos. 

Materials 
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Payeras Serra, Joan; Ronco Baquedano, Emilio. El directivo, el cambio y los 
equipos de alto rendimiento. Madrid: Pearson Alhambra, 2002. 

Gan, Federico; Triginé, Jaume. Manual de instrumentos de gestión y desarrollo 
de las personas en las organizaciones. Madrid: Díaz de Santos, 2006. 

Phillips, Jack J.; Jones, Steven D. In Action: Developing High Performance Work 
Teams. Alexandria (VA): American Society for Training and Development, 1998. 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Equips de treball d'alt rendiment, l’exemple dels castellers”, Fundació per a la 
Motivació dels Recursos Humans, 31/05/2000. 

En aquesta sessió de Benchmarking vam explorar els paral·lelismes entre una 
colla castellera i les habilitats interpersonals i de gestió que es requereixen en 
un equip d’alt rendiment.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1468 

 

HR’s New Opportunity: Removing Barriers to Productivity. Workforce 
Management Online, 22/05/2006. (Article consultat on line: 31/05/2006) 

Identificar i eliminar els obstacles a la productivitat pot produir resultats 
immediats i fer que RH sigui molt més proactiu per a la resta de l’organització. 
Aquest ha estat el cas a l’Oficina de Treball Públic de Carolina del Nord (EUA). 

http://www.workforce.com/section/01/article/24/38/30.html 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5058  

 

Phelps, Glenn. “The Fundamentals of Performance Management”. Gallup 
Management Journal, 10/02/2005. (Article consultat on line: 18/02/2005) 

Malgrat que moltes empreses afirmen que estan aconseguint el millor 
rendiment dels seus empleats, una investigació ho rebat. Gallup presenta tres 
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claus per crear un sistema que elimini las fluctuacions costoses en el rendiment 
dels empleats. 

http://gmj.gallup.com/content/default.asp?ci=14875 

Traducció disponible a factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3818  


