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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

CCooaacchhiinngg  

"El terme coaching sorgeix del món dels esports: to coach significa 
entrenar en anglès. En l’àmbit esportiu, l’aprenentatge s’accelera amb 

l’ajuda d’un entrenador hàbil i objectiu; l’entrenador té com a missió que el 
seu equip aconsegueixi el millor resultat possible a cada partit.” 

Rosa Soler 
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Què és? 

Es un procés formatiu que persegueix optimitzar el rendiment d’una persona o un grup de 
persones en el seu lloc de treball mitjançant la figura d’un responsable que acompanya, 
orienta i ajuda en l’aconsecució de nous objectius professionals.  

El coach o tutor és sempre el responsable directe de la persona o equip tutoritzat. Aquesta 
és una de les principals diferències amb el mentoring, que pot ser realitzat per qualsevol 
persona de dins o fora de l’organització i que s’orienta més al desenvolupament personal a 
mig termini i no tant a la millora del rendiment professional a curt termini.  

El tutoratge professional és un tipus de consultoria personalitzada que no tracta de donar 
respostes, sinó de fer que sigui el mateix tutoritzat qui trobi les solucions.  
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TTiippuuss  ddee  CCooaacchhiinngg  

 

 

 

Coaching personalitzat: tracta més aviat situacions de desenvolupament de 
directius o ajuda a desenvolupar el potencial de treballadors concrets.  

Tutoratge professional en grup: dinamitza un grup de persones o directius i 
està enfocat cap uns objectius comuns.  

Tutoratge professional virtual és la seva aplicació multimèdia. Mitjançant les 
noves tecnologies es pot aconseguir el grau d’interactivitat, confidencialitat, 
intimitat i confiança pròpies del tutoratge professional presencial... 

 

Què és i què no és el Tutoratge professional?  

 

 

 

 

no és jutjar, ni controlar, ni ordenar, ni dirigir  

no és paternalisme  

no és aconsellar ni ensenyar  

no és amiguisme 

És aconseguir, a través del respecte, un canvi en la manera de percebre 
l’entorn i les circumstàncies, de manera que la nova visió sigui més positiva i, 
per tant, més constructiva. 

 

 

QQuuaann  ééss  ccoonnvveenniieenntt  ddeesspplleeggaarr  uunnaa  pprrooccééss  ddee  ccooaacchhiinngg  

 

 

 

 

 

Incorporació de nous treballadors per orientar-los i facilitar la seva integració. El 
tutoratge professional pot ser en aquest cas un complement dels Plans d’Acollida.  

Canvis en les línies estratègiques de l’organització. El rol del tutoratge és crucial ja 
que possibilita als treballadors modificar les seves funcions professionals si fos 
necessari.  

Establiment de nous estàndards o objectius per a un departament o equip. En 
aquest cas caldrà reconduir les tasques dels col·laboradors per assolir les noves 
fites.  

Revisió de les tasques que realitza un equip amb l’objectiu d’optimitzar-ne el 
rendiment.  

Seguiment d’una acció formativa. Una vegada els membres d’un equip han dut a 
terme una acció formativa el tutor pot ajudar-los en el procés de transferència al 
lloc de treball.  
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La dada 

Al llarg de l’any 2002 Manchester Counsulting va dur a terme un estudi examinant 200 
companyies britàniques per a conèixer l’evolució del coaching dins les organitzacions. 

Els resultats han estat significatius ja que ha quedat palès que en un període de deu anys, 
la utilització del coaching com a mètode per a “entrenar” encarregats i directius ha 
augmentat del 29% al 59%. 

De les organitzacions estudiades i que utilitzaven el coaching com a eina, el 72 % de casos 
es va utilitzar per corregir problemes d’actitud o de comportament que interferien 
directament en la feina; el 64% buscaven aconseguir la promoció d’alguns treballadors i el 
58% dels casos van ser per tal de fer guanyar habilitats directives a treballadors tècnics. 

Guia de Treball 

El procés d’aquest tutoratge consta, bàsicament, de quatre fases diferenciades. És 
important destacar que tot el procés ha de tenir un suport documental important que deixi 
constància de les fases i dels compromisos adquirits (objectius inicials, fulls de seguiment i 
avaluació...). 

1. Anàlisi de la situació 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un vincle de comunicació entre ambdós (tutor i tutoritzat) per tal que 
s’estableixi empatia  

Diagnosi del punt de partida i del context on ens movem  

Establir conjuntament els objectius que es pretenen aconseguir 

2. Determinar el pla d’acció 

Especificar totes les tasques que s’han de dur a terme per assolir els objectius 
fixats 

3. Observar i mesurar el rendiment 

Observar i qüestionar (posar en dubte) . S’ha de construir una mirada nova, més 
crítica per tal de ser capaç de resoldre els aspectes que no funcionen.  

És una fase de converses i més converses sobretot els primers mesos, llavors el 
tutoritzat ja es plantejarà les preguntes per ell mateix.  

La mesura del rendiment no s’ha de limitar als resultats finals sinó també ha 
d’incloure tot el procés. 
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4. Feedback 

 

 

És la fase essencial del coaching; quan es proporciona correctament és un 
instrument molt valuós per ajudar a millorar el rendiment.  

Si es proporciona un feedback pobre o mal raonat pot desmotivar i, en alguns 
casos, minar la confiança que la persona té en sí mateixa. 

 

Experiències 

Tot i que en principi el coaching s’utilitzava amb treballadors conflictius, actualment 
s’utilitza com a estàndard de formació en lideratge i desenvolupament en companyies com: 
HP, IBM, Motorola, entre d’altres. També s’utilitza a EDS o Chrylser amb l’objectiu de crear 
una cultura d’alt rendiment, de canvi i d’aprenentatge. Executive coaches de New York, 
Paris o Londres ajuden a directors generals, CEOs i directius mitjans a descobrir el seu 
potencial i augmentar el rendiment, els resultats de la companyia i alhora la seva 
satisfacció.  

El coaching té mols beneficis no només per les persones, sinó també per l’organització. Un 
article de la Harvard Business Review (Rucci, Kirn and Quinn. ‘The Employee-Customer-
Profit Chain at Sears’, Jan-Feb 1998) mostra com directius que practiquen coaching  amb el 
seu equip aconsegueixen millorar la seva actitud, i això repercuteix directament en una 
millora de més d’un punt en la impressió dels clientes i un increment de les vendes. 

Com apunt final, val a dir que aquesta metodologia no és nova. Sòcrates ja l’exercia segles 
enrera ajudant a aprendre als seus alumnes mitjançat preguntes i deixant que fossin ells 
mateixos els que trobessin les respostes. 

Materials 
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SSeelleecccciióó  dd’’aarrttiicclleess  aa  ffaaccttoohhuummaa..oorrgg  

‘Sócrates, filósofo y 'coach'’ (Expansión Dir - Empleo, 13/06/2003):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2540  

Amela, V. 'Dentro de ti están todas las respuestas' (La Vanguardia, 13/05/2002):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1661 

Weighs, A. ‘Executive Coaching’ (Fortune, 13/05/2002):  
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1677  

MMaatteerriiaallss  OOnn--lliinnee  

http://www.crisbolivar.com/ 

http://www.coachingempresarial.com/ 

http://www.gestiondelconocimiento.com/ 
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