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MODEL COMPETENCIAL  

per al rol i funció de lideratge 

 

 

El nostre propòsit amb aquest model, és mostrar la importància que té el 

fet d’ articular les formacions en format itinerari: proveïm continuïtat i 

seguiment, mentre es donen eines i nous marcs de referència per tal de 

facilitar a l'individu l'evolució del propi estil de lideratge. 

 

 

 

 

 

 

1 Font: Guia per a l’Avaluació de Competències en l'àrea de Ciències Socials.  

1. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES 

L'essència en el desplegament de les nostres formacions i programes 

està en l'ús de la competència com a element clau per a l’articulació de 

les capacitats associades al rol que es vol desenvolupar i les diferents 

accions de formació proposades. Ens permetem presentar la definició del 

concepte de Competència -al qual ens adherim- i la seva classificació, per 

a donar un marc de referència: 

Les competències són combinacions de coneixements, 

habilitats i actituds adquirides. Es desenvolupen a partir 

d’experiències d’aprenentatge integratives en les quals els 

coneixements i les habilitats interactuen per tal de donar 

una resposta eficient en la tasca que s’executa.1 
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Per tal de facilitar la identificació del model competencial per al rol de 

lideratge, utilitzarem la següent classificació de competències:2  

CLASSIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES 

 

A. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (O TÈCNIQUES):   

Pròpies d’un àmbit o titulació. Són properes a certs aspectes 

formatius, àrees de coneixement o agrupacions de matèries i 

acostumen a tenir una projecció longitudinal en la titulació. 

 

 

2 Idem 

B. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES (O TRANSVERSALS):  

Dins d’aquest bloc, hi trobem competències personals, com ara 

la gestió del temps i la responsabilitat del mateix aprenentatge; 

competències interpersonals, com ara comunicar-se, treballar en 

equip, liderar o negociar; competències relacionades amb la 

gestió de la informació, els idiomes, la informàtica, etc. A vegades, 

aquestes últimes competències s’inclouen sota la denominació 

d’instrumentals. Aquestes últimes es divideixen en:3 

 

• Competències instrumentals:  

- habilitats cognoscitives (entendre i manipular idees i 

pensaments), 

- capacitats metodològiques d'adaptació a l'entorn (gestió 

de l'entorn i temps, estratègies, decisions, resoldre 

problemes, etc.), 

- destreses tecnològiques (ús de recursos tecnològics i 

gestió de la informació, etc.),  

3 Font: Concepte de competències bàsiques: Dr. Pere Marquès Graells – www.peremarques.net - 

Licencia Creative Commons: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ 

Classificació 
Competències

C. Específiques 
de rol

A. Específiques o 
tècniques

B. Genèriques o 
transversals 

Instrumentals

Interpersonals

Sistèmiques

http://www.peremarques.net/
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- destreses lingüístiques (comunicació oral i escrita, ús 

d'una segona llengua, etc.). 

• Competències interpersonals: habilitats necessàries per a 

desenvolupar processos de crítica i autocrítica, destreses socials: 

- Habilitats individuals: expressió dels sentiments, crítica i 

autocrítica, etc. 

- Habilitats socials: treball en equip, ètica, cooperació, 

compromís social, etc. 

• Competències sistèmiques: saber com es relacionen les parts 

d'un tot, canviar sistemes, crear nous sistemes, integrar 

comprensió i sensibilitat per a obtenir visions de conjunt de la 

realitat, etc.  

 

C. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES (O TRANSVERSALS):   

Considerem que és fonamental que a les empreses s’identifiquin les 

competències associades al rol a més de la funció.  Marta Alles, en el 

seu llibre Gestió per competències, el diccionari4 aplica un estàndard que 

ofereix aplicar al sector empresarial. En aquest utilitza la distinció de 

 

4 Edicions Granica, Buenos Aires, 2005 

paper jeràrquic i activitat funcional per explicitar la classificació de 

competències, així: 

• Competències Específiques:  agrupades per col·lectius de 

persones (nivells executius o alts nivells, nivells gerencials 

intermedis i altres nivells intermedis, nivells inicials i 

competències per a treballadors del coneixement i la tecnologia.) 

• Competències cardinals:  aquelles competències que han de tenir 

tots els integrants de l'organització en correspondència a la 

cultura de l'organització. 

 

Això vol dir que tant les competències específiques i les genèriques -o 

cardinals- es poden agrupar segons el rol a més de la funció: tenint 

en compte l'estructura jeràrquica, fent un "tall vertical" i / o atenent 

a la divisió funcional a manera de "tall horitzontal". 

 

Per a l'abordatge d'una missió professional: aquesta classificació és 

especialment útil per a l'individu, ja que clarifica les assignacions pròpies 

del nivell jeràrquic i a més, les funcions associades al seu rol. 
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Considerem llavors que és fonamental per a l'organització identificar les 

competències associades al rol, així, quan ens enfoquem en un càrrec 

específic de l'organització, utilitzarem els dos criteris per la creació del 

perfil competencial i les accions de formació més adients. 

 

2. MODEL COMPETENCIAL ENJOY CHANGE  

MODEL COMPETENCIAL ENJOY CHANGE  

 

Atenent que tant les competències transversals o cardinals i les 

específiques es poden agrupar segons el rol I la funció del càrrec, tenim 

la nostra pròpia classificació de les Competències de Lideratge -

referenciades a continuació:  

 

Quan parlem de competències específiques, ens referirem a les de 

competències específiques “de gestió” (management skills)  

I per la seva part, les competències genèriques (també cardinals o  

transversals), seran competències genèriques “per a la gestió i lideratge”  

(management & leadership soft skills). Ens enfocarem llavors, en 

aquelles orientades a la construcció de relació i de lideratge. 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE LIDERATGE 

Font: Elaboració Pròpia 

Competències Específiques de 

gestió/management

Competències Genèriques 

orientades a la construcció de 

relació 

Competències Genèriques 

orientades a la construcció de 

lideratge
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2.1 INVENTARI DE COMPETÈNCIES ENJOY CHANGE© PER AL ROL DE LIDERATGE  

 

A ENJOY CHANGE hem desenvolupat un inventari propi de competències per als rols associats al lideratge en les organitzacions. És a dir, per a directius, 

CEO i en general persones amb equip i prenedors de decisions de nivell estratègic. 

 

Així, tenint en compte les necessitats del rol i l'orientació estratègica de l'organització, podem establir la combinació a mida de mòduls formatius més 

adient per al corresponent desenvolupament de les competències a la capa de lideratge de cada organització.  

 

IDEAR/ 

INSPIRAR 

DIRIGIR / 

LIDERAR 

PLANIFICAR, 

PREPARAR 

CONSTRUCCIÓ 

D'EQUIPS 

(TEAMBUILDING) 

LEARNING TO 

LEARN / MAKER 

EMPATITZAR 

/ RESONAR 
COMUNICAR 

Proporciona una 

direcció que 

inspira acció 

Abraça el canvi amb 

confiança i coratge. 

Utilitza de manera 

efectiva els recursos 

Reconeix i fomenta la 

interdependència 

Fomenta un clima 

d'innovació i 

aprenentatge 

Treu el millor dels 

altres 

Modela un comportament 

ètic construeix confiança 

És capaç de 

dissenyar el futur 

Construeix estratègies 

al voltant de les 

limitacions del projecte 

Estableix principis 

operatius per a l'equip 

Millora les relacions de 

treball 

És capaç de donar sentit 

a un projecte ambigú 

Comprèn els estils 

de treball de 

l'equip 

Treballa per esdevenir un 

millor facilitador 

Sap fer front a la 

incertesa 

Crea rituals per donar 

forma a nous 

comportaments 

Condueix projectes Treballa per conèixer 

millor l’equip 

Porta els prototipus 

d'idees en realitat 

Cultiva l’empatia a 

l’equip 

Guanya l’acord i el 

compromís dels altres 
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2.2 EL PONT ENTRE LES COMPETÈNCIES I LA FORMACIÓ 

Per tal de desenvolupar aquest inventari de competències, hem dissenyat tres blocs de formació que, segons el nivell de desplegament que es desitgi, 

permetrà desenvolupar el lideratge fins a assolir el que anomenem com a "perfil de líder complet". Aquesta "traducció" entre competències i mòduls 

formatius la trobareu al nostre catàleg. 

  

 

 

 

 

01 02 03 

MANAGEMENT I 

HABILITATS PER A 

LA GESTIÓ 

D'EQUIPS I 

PROJECTES 

LIDERATGE 

TRANSFORMACIONA

L (TEORIA U) PER A 

LA GESTIÓ DEL 

CANVI  

INTELIGÈNCIA 

CONVERSACIONAL 

PER A LA GESTIÓ 

DE RELACIONS 

1. Management   

2. Gestió emocional 

3. Comunicació 

4. Gestió del Temps 

5. Negociació i gestió 

de conflictes 

6. Gestió del fluxe de 

treball (mindfulness) 

1. La visió personal del 

rol de lideratge. 

2. Les 7 capacitats 

essencials per  induir 

el canvi i 

transformar-se. 

3. L’evolució de l’estil de 

lideratge. 

4. Incertesa, punts cecs i 

la tensió creativa. 

1. Acords de qualitat 

per a equips. 

2. Visió Compartida. 

3. Els 10 essencials de 

l'autogestió I nous 

estils de presa de 

decisions. 

4. La ciència, l’art i la 

mística al conversar 


