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UUNNIITTAA TT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEqquuiippss  ddee  ttrreebbaallll  

Els líders que treballen més eficaçment no diuen mai “jo”, no perquè 
s’hagin entrenat a no dir “jo” sinó perquè pensen nosaltres: pensen “equip” 

Peter Drucker 
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Què és? 

Un equip de treball és un conjunt de persones amb habilitats complementàries 
compromeses amb una meta i amb uns objectius comuns.  

ü meta: és el que proporciona una identitat i estabilitat al llarg del temps. 

ü objectius: permeten que l’equip transformi la meta comuna en fites específiques 
i mesurables 



Unitat de Coneixement – Equips de treball 

Novembre 2003 

 
 

factorhuma.org  2 / 2 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

En essència l’equip de treball es basa en la responsabilitat i la interdependència de tots els 
seus membres. Això significa que tots els membres, a partir de l’acompliment de les 
tasques encomanades, s’han de sentir implicats en els objectius generals de l’equip i n’han 
de ser responsables. 

Els equips de treball necessiten una figura que desenvolupi el rol de direcció. La moderna 
concepció de lideratge d’equips i les teories d'estils de direcció entenen el directiu/va amb 
un perfil "mixt" de direcció i lideratge.  Algunes de les seves funcions més importants són:  

1. Dirigir i controlar l’equip: marcar objectius, definir funcions, repartir tasques, 
organitzar, convocar i moderar les reunions, avaluar resultats. 

2. Comunicar i informar, essent el lligam formal entre l’equip i l'alta direcció.  

3. Seleccionar la informació i difondre la rellevant pel desenvolupament del treball de 
la resta de membres.   

4. Negociar objectius i supervisar l’acompliment dels acords consensuats. 

5. Facilitar el consens com a sistema de presa de decisions. 

6. Estimular la creativitat, vetllar per la integració de les persones de l’equip.  

7. Motivar i engrescar en el projecte. 

8. Formar i donar suport als membres segons les necessitats de cada professional.  

PPeerr  qquuèè  ttrreebbaallllaarr  eenn  eeqquuiipp??  
No sempre el millor és treballar en equip. Hi han moltes ocasions que treballar en equip 
resulta més complex i car en diners o en temps. Es recomana el treball en equip quan 
calgui:  

ü redistribuir les càrregues de treball. Quan un projecte és massa complex o 
massa ampli com perquè una sola persona se’n faci càrrec, la organització de 
tasques i subtasques orientades en un únic objectiu sol ser una manera eficaç 
de treballar. 

ü reforçar les capacitats individuals. Treballar en equip permet que els 
diferents membres del grup hi contribueixin amb capacitats i coneixements 
específics. En aquest cas, un equip és més que la suma de les parts, ja que pot 
dur a terme activitats que una persona sola no podria fer. Aquest fenomen es 
coneix en la literatura especialitzada segons la fórmula 1+1=3. 

ü afavorir la participació i implicació. El treball en equip és essencialment 
participatiu i fomenta les actituds constructives de responsabilització envers una 
tasca col·lectiva. 
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Habilitats i eines  

HHaabbiilliittaattss  

A més de les habilitats tècniques i funcionals de cadascun dels membres de l’equip de 
treball les habilitats interpersonals són també importants: la comunicació efectiva, la 
disposició per al diàleg i la discussió, l’assumpció de riscos, l’esperit crític, l’objectivitat, 
l’escolta activa, el reconeixement envers l’interès i els assoliments dels demés. 

4 Consells per a les  discussions dins l’equip de treball 

El treball en equip requereix constants intercanvis d’informació opinions i punts de vista 
sobre aspectes concrets. En aquest context la comunicació és una de les habilitats 
personals fonamentals que determinarà l’evolució i resultats de l’equip: 

1. Evitar defensar la posició pròpia costi el que costi; presenta la teva opinió i 
considera seriosament els altres punts de vista.  

2. Evitar les decisions que impliquin “vencedors” i “vençuts” ja que poden llastrar la 
marxa futura de l’equip de treball.  

3. Percebre les diferències d’opinió com a naturals i útils; tracta d’entendre els punts 
de vista dels altres encara que no els comparteixis. 

4. No assumir que el silenci vol dir assentiment 

EEiinneess  ppeerr  aa  llaa  ddiinnaammiittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll  eenn  eeqquuiipp::  

Hi ha tot un seguit de tècniques i instruments que poden ajudar a dinamitzar cadascuna de 
les fases del treball en equip. Així, per exemple, la pluja d’idees es recomana en les fases 
inicials quan es requereix una participació creativa i més informal de tots els membres de 
l’equip. També són útils les anàlisis DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) 
com una forma més estructurada d’aproximació a una realitat de l’entorn i del propi equip. 
D’altres eines més específiques d’àmbits com la resolució de problemes són els diagrames 
de relacions (per identificar les interrelacions entre causa i efecte). L’anomenat arbre de 
decisions ajuda a identificar alternatives i el diagrama de fletxes per a la planificació en el 
temps d’una activitat.  

TTrreebbaallll  eenn  eeqquuiipp  eenn  eennttoorrnnss  vviirrttuuaallss::  

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han permès el desenvolupament 
d’eines de suport per al treball en equip a distància. És a dir, que les persones que formen 
un equip de treball poden interrelacionar-se i desenvolupar les tasques encomanades a 
l’equip sense trobar-se en un mateix espai físic. Instruments com l’e-mail, el xat, les 
intranets o les videoconferències són, en aquest sentit, eines cada vegada més utilitzades 
per equips deslocalitzats.  
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La dada 

La consultora Hay Group ha dut a terme una enquesta entre directius de les principals 
companyies nord-americanes entorn de la seva experiència en el treball en equip. El 66% 
dels enquestats afirmaven que tenien com a objectiu incrementar el nivell de participació 
dels seus treballadors en equips de treball.  

 

Raons per a formar un equip Percentatge de respostes 
afirmatives 

Satisfacció del client 84 % 

Millora de la qualitat del producte o servei 69 % 

Millora de la motivació de les persones 17 % 

Increment de la flexibilitat professional 13 % 

Guia de Treball 

FFaasseess  

Durant la vida d’un equip hi ha diferents fases que, si es desenvolupen correctament, 
porten a la maduresa de l'equip com a tal. Són especialment importants:  

Construir l’equip: 

ü cal entendre quines fortaleses, coneixements, habilitats i motivacions aporta 
cada membre a l’equip. Això és especialment important a l'hora d'integrar nous 
membres en un equip ja constituït. 

ü la diversitat enforteix i dóna flexibilitat a l’equip. Per tant, a l’hora de formar un 
equip nou és positiu trobar persones que tinguin estils i característiques 
complementàries. 

Conèixer-se i organitzar-se. 

Els membres comencen a compartir projecte i objectius amb:  

ü les relacions informals. Son cabdals per a la bona relació entre un grup de 
persones. Les tasques i les relacions personals són els dos eixos a través dels 
quals es troba un espai comú que millori l’eficàcia de cada membre.  

ü l'intercanvi d’informació. Comentar les diferents expectatives, compartir 
coneixements i experiències prèvies dels diferents membres. 
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ü fer-se una idea global dels objectius i possibles obstacles, del pla de treball, de 
les normes vigents i de les estructures on recolzar-se. 

Clarificar les necessitats i els objectius de l’equip de treball: 

Cal conèixer què s’espera de l’equip de treball i quins paràmetres farà servir l’organització 
per avaluar la seva actuació.  

ü Per això és essencial identificar els clients interns i externs de l’equip de treball; 
és a dir, quins col·lectius, tant de dins de l’organització com de fora, tenen 
interessos en els resultats del treball de l’equip i quines necessitats i expectatives 
tenen. 

ü A continuació cal identificar els conflictes o dilemes que pot haver d’afrontar 
l’equip. Cal assegurar que l’equip té clar com resoldre els problemes. 

Planificar l’activitat: 

L’equip busca les alternatives per solucionar les necessitats del projecte i les vies per 
assolir-ne els objectius.  

ü Aquesta és la fase on es desenvolupa el gruix del treball.  

ü Cal treure’n el millor de les capacitats i habilitats dels membres de l’equip. Per 
tant, cal encoratjar les reunions de treball on es debatin i es discuteixin les 
tasques que es duen a terme.  

ü Cal assegurar que: 

- tothom té una càrrega de feina raonable i adequada; 

- els membres de l’equip continuen involucrats i motivats; i 

- s’enforteixen les fortaleses i les habilitats de cadascú.  

Implementar el projecte 

L’equip executa el pla d’acció del projecte, analitza les dades que li arriben, avalua els 
resultats i formula les conclusions. 

ü L’activitat del grup es manté per si sola i els membres passen a responsabilitzar-
se plenament de l’èxit del projecte.  

ü És la fase adequada per analitzar les aportacions de cada membre al treball en 
equip. 

L’experiència 

Les colles castelleres són un exemple immillorable de treball en equip. Francesc Beltri i 
Carles Mendieta han sintetitzat les fites més importants de la cultura castellera; el resultat 
és una síntesi força completa de les principals característiques del treball en equip.  

ü El “castell” és l’objectiu, però gaudir fent-lo és el resultat desitjat 
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ü Sense el reconeixement de la satisfacció del públic l’esforç no té sentit 

ü El castells no cauen de manera òbvia. Sovint no és possible determinar qui és el 
causant d’una caiguda i mai existeix el responsable d’un èxit 

ü Si els castells són massa rígids, es trenquen 

ü El lloc al castell existeix i cal omplir-lo, sinó la construcció se’n ressent 

ü És precisament la diversitat que hi ha als castells el que permet realitzar 
construccions 

ü Als castells, “o ajudes o molestes” 

ü Cal aconseguir ritmes homogenis per tancar la pinya. Si algú al castell està 
còmode és perquè algú està incòmode i patint 

ü Una bona pinya té un important efecte psicològic per a tots els components de 
la colla 

ü Un castell dura a la plaça menys de 3 minuts, però implica entre 4 i 6 hores 
d’assaigs per setmana 

ü Quan qui fou enxaneta és a la pinya, la colla s’ha consolidat 

ü El públic és partícip, i a cops indispensable, per a la construcció del castell 

ü Les indicacions del cap de colla han de ser directes, curtes en el temps i en 
positiu 

ü Les valoracions es fan sempre de forma global, mai personalitzada, ja que això 
trencaria l’esperit de grup 

ü Si falta una persona, la colla no pot deixar d’actuar 

Per a més informació 

RReeccuurrssooss    eelleeccttrròònniiccss  

Center fort he Study of work teams 
Web d’aquest centre universitari on trobem tot tipus de recursos relacionats amb el treball 
en equip: bibliografia, enllaços, articles...  

Virtualteams.com 
Notícies i articles en profunditat sobre equips virtual: avenços tecnològics, dinàmiques de 
treball, casos pràctics... 

PPeell··llííccuulleess  

Hoosiers, más que ídolos. Pel·lícula de l’any 1986, dirigida per David Anspaugh i 
protagonitzada per Gene Hackman, Barbara Hershey i Dennis Hopper 
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AArrttiicclleess  

 

El espíritu deportivo se cuela en las empresas  
El Pais 10/12/2002 
Treballar en equip permet aprofitar al màxim les capacitats individuals i minimitzar els 
defectes de cada treballador. 

Las empresas que practican el trabajo en equipo necesitan menos directivos 
Cinco Días 19/02/2002 
El 44% de les empreses que practica el treball en equip disminueix el seu nombre de 
directius. Així es dedueix d'un informe de la Unió Europea, de manera que l'organització 
empresarial no només augmenta els beneficis econòmics, sinó que eleva l'índex 
d’assistència a la feina i redueix les malalties. 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  

Scholtes , Peter R., (2000) El manual del equipo, Joiner Associates Incorporated, 
Madison, WI, EUA.  
Manual de referència sobre la millora de la qualitat i el treball en equip. Molt recomanable 
per a persones implicades en la millora a través del treball en equip, i molt especialment 
per a líders i formadors. 

Ortiz J.A & Arraiz J.I. (2002) ¡Un Gran Equipo! El fútbol como metáfora empresarial, 
Prentice Hall, Madrid. 
Una obra amena en la qual els autors se submergeixen en el món del futbol i apliquen 
alguns dels factors fonamentals que condueixen a l’èxit dels equips al món de les 
organitzacions.  


