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La motivació és “la benzina del 
motor” de la teva empresa i de 
la teva actitud.  
Quina és la seva qualitat? 

De la motivació en dependrà l’actitud adequada de 
les persones per assolir els reptes i superar les 
dificultats. 

La motivació no es compra, ni es decideix en un 
instant i no es resolt només amb diners. La motivació 
sorgeix d’una suma de factors, diferents per a cada 
persona i situació. 

En aquesta guia vull compartir amb tu alguns 
aspectes que són importants per augmentar la 
motivació i fer-la perdurar en el temps. 

Josep Moulines
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http://www.josepmoulines.com/sobre-mi/
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Introducció: La motivació com a garantia d’èxit



Les paraules generen accions
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Una reflexió abans de començar amb les 10+1 
formes de motivar. 

Quan pensem en motivació, una cosa que hem 
de tenir clara és que les paraules generen 
accions. 

Per tant, quan intentis motivar a algú, pensa 
acuradament en el missatge que vols 
transmetre i en COM el comunicaràs. 

Pensa també en com aquest missatge serà 
rebut, interpretat i posat en pràctica pel 
receptor. 

Pregunta’t…és la resposta que buscava? 

Recorda que de vegades existeix una 
diferència molt gran entre el missatge que 
creiem haver enviat i el que la persona rep. 

La FORMA de comunicar impacta en la 
motivació de les persones i té més força que el 
contingut del propi missatge. 

No ho oblidis!
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Part 1: El que l’EMPRESA pot fer per a la teva motivació



           Vés més enllà d’un aspecte salarial   
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El salari pot ser part de la motivació d’una feina, 
però no és l'única cosa que motiva a una persona 
pert tal que realitzi bé la seva feina i sigui més 
productiva. 

Les persones que només treballen per diners no 
se senten compromeses amb l'empresa ni 
traslladen les seves habilitats i competències de 
forma completa i eficient. 

Les empreses i/o els empresaris/es que utilitzin el 
salari com a únic aspecte motivador, aconseguiran 
tenir persones mercenaries en lloc de persones 
motivades. 

La pregunta

Tinc persones mercenaries o persones motivades 
a la meva empresa?



            Selecciona persones automotivades   
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Quan pensem en incorporar persones, ens centrem molt en aspectes 
curriculars. Ens preguntem quina formació necessitem per cobrir un lloc de 
treball o un altre, l’experiència… 

I és que les persones entren a les nostres empreses per currículum i marxen 
per actitud.  

La decisió d’incorporar persones és molt important, però sovint cometem 
errors importants. 

Un d’aquests errors és no centrar-se en detectar, en la mesura que sigui 
possible, si el candidat/a potencial per a cobrir el lloc de treball vacant, està 
motivat/da per a dur a terme aquesta feina. També caldrà avaluar si li agrada 
fer allò que voldrem que faci, si li genera interès més enllà dels aspectes 
salarials…

La pregunta

Les persones arriben motivades a la meva empresa/equip per 
a fer el que s’espera que facin?



          Proporciona els recursos necessaris
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Com a empresa, no ens podem permetre que les persones no 
puguin complir amb els objectius del lloc de treball o amb el que 
s’espera d’elles, per una qüestió de manca de recursos. 

Cal proporcionar la formació, els mitjans, les eines, la 
informació…necessaris per a assegurar un acompliment exitós 
en el lloc de treball. 

Dit d’una altra manera, els ho hem de posar fàcil i no donar 
oportunitat a les excuses. 

Desmotiva sentir que es vol i no es pot per una qüestió de 
manca de mitjans, o que aquests no estan a l’alçada per poder 
assolir els objectius i/o els estàndards de qualitat adequats. 

La pregunta

Com a empresa, facilitem els recursos necessaris per a assolir 
l’èxit en tots i cadascun dels llocs de treball de l’Organització?



          Inverteix en l’acollida i la integració  
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És un moment en el que cal planificar, pautar i no deixar lloc 
a la improvització. Cal pensar en el que volem transmetre i el 
que volem aconseguir. 

El temps i/o els mitjans que dediquem en aquesta fase seran 
una autèntica inversió en motivació i en l’acceleració de la 
productivitat. 

La pregunta

Som una empresa que inverteix temps i recursos en 
l’acollida i la integració? O som dels que improvitzem?

Normalment no som conscients de l’impacte que causa la incorporació d’una 
persona i el seu procés d’integració en la seva motivació. 

El procés d’acollida i d’integració és una gran oportunitat per invertir en la 
motivació present i futura de les persones. Depenent de com fem les coses, 
serem capaços d’incrementar aquesta motivació o de fer-la caure a nivells de 
risc. 



          Escull líders del S.XXI 
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Un bon tècnic no té perquè ser un bon líder. Les 
competències de lideratge són molt diferents a les 
competències tècniques. 

Hem d’assegurar que les persones i els equips estan 
liderats per un estil que fomenti el creixement i 
l’aprofitament del potencial. 

Cal passar de la por a envoltar-nos de persones millors que 
nosaltres mateixos/es, a la confiança pel bé de l’equip i de 
l’Organització. 

Els líders impacten de forma molt significativa en la 
motivació de les persones, en el clima laboral i en els 
resultats organitzatius. 

Una empresa amb líders tòxics no pot ser mai una empresa 
saludable i competitiva. 

La pregunta

Tinc “caps” o tinc “líders”? Tinc persones que vencen o 
persones que convencen?
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Part 2: El que TU pots fer per a la teva motivació



       Fes que la feina sigui interessant
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Hi ha llocs de treball i/o tasques avorrides i monòtones. Cal fer alguna 
cosa per alleujar aquest avorriment i donar-los un significat. 

Redistribueix les tasques més rutinàries. Si pots, repartiu-vos-les entre 
els membres de l’equip. 

Procura veure l’impacte de la teva feina dins de la cadena de processos 
organitzativa. 

Pensa en idees per millorar la productivitat, 
l’eficiència, el temps de realització de les 
tasques…proposa-ho! fes que la teva feina 
sigui interessant! No et conformis! 

La pregunta

M’avorreix la meva feina o part de la meva 
feina?



    Crea’t objectius i reptes diaris
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És important començar la jornada amb reptes, amb objectius, i que 
aquests siguin clars i estiguin alineats amb els objectius del lloc de 
treball que ocupes i si pot ser, amb els teus. 

A part dels objectius que et vénen marcats pel teu/va cap, crea’t 
objectius i reptes diaris, anota’ls i ves-los eliminant a mida que els vas 
complint. Posar petites fites enmig d’un objectiu més gran, és una 
forma d’incentivar-se.

Procura superar-te a tu mateix/a cada dia. 

La pregunta

Sents que el teu desenvolupament personal i 
professional creix cada dia?



     Treballa de principi a final en 
una mateixa tasca08
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Procura, en la mesura que puguis, treballar de principi a fi en una 
mateixa tasca i veure el producte final acabat. 

Les persones ens motivem quan completem una tasca. 

De vegades els processos organitzatius no ens permeten 
començar i acabar una tasca. En aquests casos som part d’un 
procés establert per l’empresa. En aquests casos podem 
proposar canvis i millores. 

Evita, en la mesura que puguis, les interrupcions i els talls 
continus que eternitzen la finalització de les feines. 

Hi ha persones que comencen moltes coses i no n’acaben cap…
això és molt poc motivador. 

La pregunta

En quina mesura començo i acabo les feines que se m’assignen? 
Hi ha possiblitats de que les pugui començar i acabar jo?



      Procura tenir una actitud proactiva
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Evita anar per la vida de víctima. Fes-te càrrec de la teva vida i lidera-la. 

Centra’t en la solució i no en el problema. Ningú de nosaltres vol estar 
envoltat de persones negatives, orientades als problemes, reactives…no ho 
siguis tu! 

Posa el focus del teu pensament en la part positiva, procura ser optimista i 
creu que és possible superar el repte. 

És molt important el que ens diem, té un efecte directe sobre la nostra 
motivació i la nostra autoestima.

La pregunta

Davant de qualsevol situació, 
pregunta’t…I jo què puc fer? Què és allò 
que depèn de mi?…I fes-ho!!



       Inverteix en l’autoconeixement
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Les persones ens coneixem poc a nosaltres mateixes. 

Com volem que ens motivin si no sabem el que ens 
motiva? 

Com volem ser competitius o destacar sobre altres, si ni 
tant sols sabem què és allò que destacaríem de 
nosaltres…. 

Cal dedicar temps i recursos en aquest camí cap a 
l’autoconeixement, encara que sigui per decidir no fer 
res. Decidir no fer res, ja és una decisió en si mateixa. 

Hauríem de conèixer el nostre potencial per aprofitar-lo i 
les nostres limitacions per a superar-les. 

La pregunta

Què em motiva? En què sóc molt bo/bona? Quins són 
els meus punts forts? I les meves limitacions?
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Part 3: El més important per a l’EMPRESA i per a TU



            El primer per a motivar, és no desmotivar  

+1
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Aquesta recomanació seria la primera de la llista. De 
fet, en moltes empreses i/o equips, si es complís, 
gairebé no caldria fer grans coses més per assolir un 
estat òptim de motivació del personal. 

Hi ha autèntics/ques especialistes en “cremar” la 
motivació, i el que és pitjor, en “cremar” les relacions. 
Segurament no en saben més, cal ser-ne conscients 
de les conseqüències i posar-ne remei. 

Hauries de procurar impedir que les accions, les 
relacions i/o les polítiques que duguis a terme, no es 
carreguin la motivació amb la que les persones 
arriben a l’Organització cada dia. 

La pregunta

Sóc dels que “apaga el flama” de la motivació o dels 
que l’aviva? Que hi predomina a l’empresa? 
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Part 4: Agraïments
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                       Agraïments

• A tots/es vosaltres per la confiança, la lectura d’aquesta guia i la 
inscripció a la web. Espero seguir aportant-vos valor. 

• A totes aquelles empreses que m’heu gaudit i m’heu patit com a 
treballador. Moltes de les coses que sé i que ara em permeten fer el que 
faig, han nascut de l’experiència amb vosaltres. 

• A totes les persones amb les que m’he relacionat de forma professional, 
companys/es, clients, proveïdors, alumnes…segur que de cadascun de 
vosaltres he après coses…i n’espero anar aprenent moltes més.

Espero que aquesta guia us hagi aportat valor i us sigui d’utilitat. Donat que és la primera 
publicació vinculada a la web, em ve de gust fer uns agraïments: 

• A la meva família pel seu recolzament des de fa molts i molts 
anys…sempre al costat, confiant en tot moment en mi i en 
les meves possibilitats…en especial als meus pares, tot allò 
que sóc us ho dec en gran part a vosaltres i al vostre 
exemple. 

• Als meus fills i a la meva dona que em donen forces i sentit a 
la meva vida i que la fan més plena. 

• …a tots, moltes gràcies! 

Cuideu-vos molt! Salut!



https://www.linkedin.com/company/josepmoulines

Segueix-me a través de Linkedin

https://twitter.com/josepmoulines
Segueix-me a Twitter

www.facebook.com/josepmoulines/
Segueix la pàgina de Facebook

www.instagram.com/josepmoulines
Segueix-me a Instagram

google +

Segueix la pàgina de Google + 

ABANS D’ACABAR VOLDRIA DIR-TE QUE… 
• M’encantarà continuar comptant amb tu a través dels meus continguts a la web. 
• Si tens qualsevol dubte o vols preguntar sobre qualsevol dels meus serveis 

m’encantarà respondre’t a josep@josepmoulines.com o en el formulari de la web. 
• Si t’ha agradat aquesta guia, t’ecantarà que vingui a la teva empresa o Organització   

a parlar de motivació. Proposa-m’ho sense cap compromís 607271274.

ALTRES TEMES D’INTERÈS 
• Coaching 
• Formació 
• Lideratge 
• Polítiques de RH 
• Articles 
• Testimonis

https://www.youtube.com/user/josepmoulines
Segueix-me a Youtube

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
https://www.linkedin.com/company/josepmoulines
https://twitter.com/josepmoulines
http://www.facebook.com/josepmoulines/
http://www.instagram.com/josepmoulines
https://plus.google.com/b/104325694025749802907/+JosepMoulinesHumanResourcesServicesBarcelona
http://www.josepmoulines.com
mailto:josep@josepmoulines.com?subject=
http://www.josepmoulines.com/contacte/
http://www.josepmoulines.com/coaching/
http://www.josepmoulines.com/formacio/
http://www.josepmoulines.com/rh-pime/lideratge/
http://www.josepmoulines.com/rh-pime/politiques-recursos-humans/
http://www.josepmoulines.com/blog-noticies-josep-moulines/
http://www.josepmoulines.com/testimonis/
https://www.youtube.com/user/josepmoulines
https://www.youtube.com/user/josepmoulines
https://www.youtube.com/user/josepmoulines

