
“COM FER 
REUNIONS DE 
FEEDBACK DE 

FORMA 
CONSTRUCTIVA”

Una oportunitat per a millorar el 
lideratge, fomentar una relació 
professional constructiva i una 
comuniació fluïda.

LIDERATGE

WORKSHOP

www.josepmoulines.com
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“ELS LÍDERS EXCEPCIONALS S’ESFORCEN EN FOMENTAR 
L’AUTOESTIMA DEL SEU PERSONAL. 

SI LES PERSONES CREUEN EN ELLES MATEIXES, ÉS SORPRENENT 
EL QUE PODEN ARRIBAR A ACONSEGUIR” 

Sam Walton
Fundador de Wallmart

“COM FER REUNIONS DE FEEDBACK DE FORMA CONSTRUCTIVA”                               LIDERATGE

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


SINOPSI DEL WORKSHOP

Vivim en un entorn professional exigent i veloç. El 
que fem avui era per a ahir.

Alhora cada vegada és més important tenir clar què 
s’espera de cada unde nosaltres i també quin és el 
resultat de la nostra feina.

Anem de pressa i ens costa asseure’ns amb les 
persones per valorar els resultats assolits, plantejar 
objectius i dissenyar plans d’acció que millorin el resultat 
de la nostra feina, així com fomentar el 
desenvolupament professional de cada un.
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Sembla incoherent, per una part hi ha la necessitat de parlar però no tenim temps, o no sabem 
com fer-ho, o ens costa afrontar aspectes “delicats” de la feina…

En aquest workshop prendrem consciència de l’OPORTUNITAT que significa establir un sistema 
d’entrevistes d’acompliment de forma constructiva.

Aprendrem una forma d’afrontar les entrevistes per tal que aquestes tinguin una connotació 
positiva i suposin una millora en la relació professional entre Cap i Col·laborador/a.

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


UN CANVI DE CULTURA I D’ESTIL DE LIDERATGE

“COM FER REUNIONS DE FEEDBACK DE FORMA CONSTRUCTIVA”                               LIDERATGE

AVALUACIÓ
ENTREVISTA DE 

FEEDBACK

Avaluar FINALITAT Desenvolupar

En el passat ÈMFASI En el futur

Estàtica.  
Mantenir l’status quo VISIÓ Dinàmica.  

Millora contínua

Unidireccional COMUNICACIÓ Bidireccional

Un cap que “controla” treballadors ÚTIL PER… Un líder que “gestiona” equips

Criteris d’avaluació IMPORTÀNCIA Plans de millora

Qüestionari TÈCNICA Entrevista

D’on venim (S.XX)                                                              Cap a on anem (SXXI)

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


A QUI VA ADREÇAT AQUEST WORKSHOP?

Aquest workshop no és per a qualsevol empresa. 
Està adreçat a Organitzacions que senten una veritable 
necessitat d’homogeneitzar una forma de realitzar les 
entrevistes de feedback d’acompliment.

És important que verifiquis si la teva Organització 
compleix al menys la meitat d’aquests requisits:
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1. Comptes amb un equip directiu i de comandaments intermitjos motivat i compromès.
2. Tens clar que l’estil adequat de lideratge no és “vèncer”, sinó “convèncer”.
3. Estàs disposat a invertir en el desenvolupament personal del teu equip, de persones clau.
4. Desitges que els teus comandaments intermedis millorin la FORMA de dirigir-se als seus 

col·laboradors.
5. Consideres important que tothom tingui clar què és allò que fa molt bé i quines són les seves 

àrees de millora.
6. Vols aplicar la “millora contínua” en les persones i les seves competències.
7. Vols evitar la vaguetat de la informació i vols que tothom tingui clar què s’espera d’ell/a.
8. Necessites que cada persona aporti el seu talent i més valor afegit en el seu lloc de treball.
9. Desitges que millori la relació entre els caps/líders i els seus col·laboradors.
10.Vols augmentar la motivació i el compromís dels teus empleats.

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


PROGRAMA

“COM FER REUNIONS DE FEEDBACK DE FORMA CONSTRUCTIVA”                               LIDERATGE

Per a què l’entrevista de 
feedback?

Els objectius quantitatius i els 
objectius qualitatius. Per què?

D’on venim i cap a on anem en 
això d’avaluar? Un procés de 

lideratge evolutiu

El marc de l’entrevista. 
Quan? On?

Beneficis i objectius de 
l’entrevista de feedback

El model de feedback constructiu i 
transformador. Fases

Practicant l’entrevista de feedback 
d’acompliment

Els errors més freqüents i com 
evitar-los

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


“ÉS IMPOSSIBLE LIDERAR A ALTRES SI NO HAS APRÈS 
A LIDERAR-TE A TU MATEIX PRIMER” 

Nelson Mandela
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QUINA DINÀMICA SEGUEIX AQUEST WORKSHOP?
Aquesta proposta formativa està dividida en dues parts. 
La primera consisteix en una conferència. Els assistens 
prendran consciència de la importància de la realització 
de les entrevistes de feedback d’acompliment, així com 
de les oportunitats que s’obren a partir de la proposta 
que presentem.
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Començarem per dibuixar la realitat actual del tema que ens ocupa. Ho farem aportant la visió de 
cada un. Això ens ajudarà a ser més conscients del canvi proposat.
En aquest workshop també treballarem la dimensió relacional, posant èmfasi en com 
desenvolupar una comunicació més assertiva, autèntica i eficaç durant l’entrevista. 
Tota la proposta ens ajudarà a fomentar un lideratge més participatiu i saludable. Les eines 
presentades ens ajudaran a ser persones més influents amb els nostres col·laboradors, això 
ens farà augmentar i millorar el nostre lideratge.
La segona part és purament pràctica, on els assistens tindran l’oportunitat de posar a prova la 
metodologia i fases proposades, així com viure i percebre una forma de relació diferent, 
positiva i constructiva. Haurem fet un pas endavant per millorar la nostra intel·ligència 
emocional i relacional.
Acabarem aprofundint en l’aprenentatge i essent conscients dels “perills” a evitar en l’entrevista 
de feedback.

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/


QUINS BENEFICIS APORTA A L’EMPRESA?
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1. Homogeneitzar i professionalitzar una forma de relacionar-se amb els treballadors/es.

2. Minimitzar els conflictes entre els professionals a través d’una comunicació assertiva.

3. Conèixer més i millor a les persones (talent, potencial, inquietuds, preocupacions) per poder-nos 
anticipar.

4. Implementar una cultura basada en l’aprofitament del talent i l’aportació de valor per part de tothom.

5. Millorar el clima i les relacions mitjançant un canvi d’actitud i forma de relacionar-se.

6. Crear relacions professionals basades en el respecte, l’autenticitat i la confiança.

7. Afavorir la motivació, el compromís i el sentit de pertinença dels empleats/des.

8. Conèixer el mètode més útil i productiu per a tractar els resultats i els objectius.

9. Establir una relació basada en l’objectivitat i l’equitat. 

10.Fidelitzar a les persones més valuoses i amb més projecció dins de l’empresa.

11. “Empoderar” a les persones i incrementar la seva energia vital.

12.Passar d’una gestió autoritària a un lideratge més humà i inspirador.

13.Cultivar una actitud emprenedora entre els diferents nivells de l’Organització.

14.Dotar a les persones d’eines i recursos per a gestionar millor a les persones.

15.Permetre que les persones despleguin el seu potencial i talent al servei de l’empresa.

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/
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JOSEP MOULINES Em dic Josep Moulines. Acompanyo a la PIME a ser més rendible, 
eficient i saludable, a partir del treball basat en les polítiques de 
recursos humans, l’alineació dels equips, el lideratge i la motivació 
de les persones.

He estat 20 anys en la PIME i l’empresa familiar. El últims anys els 
he dedicat a la consultoria organitzativa i de recursos humans. 

Actualment lidero la meva pròpia empresa www.josepmoulines.com. 
Crec que falta ànima en les empreses i sentit en la vida de les 
persones. Cobrir aquestes mancances són ara el meu propòsit de 
vida.

Psicòleg d’Organitzacions, Màster en direcció de RH, PMD per 
ESADE i Coach certificat de formació. 

Col·laboro a Món Empresarial, la Cambra de Comerç de Barcelona, 
la TV de Cardedeu, entre altres. Realitzo formacions, conferències i 
intervencions en les empreses. Treballo tant per a empreses 
privades, com públiques, de tot tipus de sectors i grandària.

Segueix-me!

http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/
http://www.josepmoulines.com/sobre-mi/
http://www.josepmoulines.com
http://www.facebook.com/josepmoulines/
https://twitter.com/josepmoulines
https://www.linkedin.com/company/josepmoulines
http://www.instagram.com/josepmoulines
https://plus.google.com/b/104325694025749802907/+JosepMoulinesHumanResourcesServicesBarcelona
http://www.josepmoulines.com/coaching/


“EL MILLOR LÍDER ÉS EL QUE TÉ EL BON SENTIT D’ESCOLLIR A 
PERSONES PERQUÈ FÀCIN EL QUE VOL QUE ES FACI, I ES 

REPRIMEIX D’INTERFERIR MENTRE HO FAN” 

Theodore Roosevelt
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“COM FER REUNIONS DE FEEDBACK 
DE FORMA CONSTRUCTIVA”

Una oportunitat per a millorar el lideratge, fomentar una relació 
professional constructiva i una comuniació fluïda.

www.josepmoulines.com

http://www.josepmoulines.com/
http://www.josepmoulines.com

