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RESUM 
 
El coaching és una nova disciplina que contribueix a la formació humana 
dels directius i professionals.  La universitat politècnica de Catalunya 
conscient d’aquest fet introdueix en els seus màsters d’especialització en 
màrketing i ventes una sessió de 5 hores de coaching. 
 
Aquest tipus d’experiència permet assolir els objectius de: viure amb primera 
persona una sessió de coaching, crear un espai de confiança on l’alumne 
profunditza i reflexiona sobre els aspectes més importants de la seva vida i 
com aquests interfereixen en el seu èxit. 
 
A nivell metodològic s’organitza la sessió com un viatge de reflexió a través 
d’activitats vivencials que ens permet aproximar-nos als continguts bàsics 
d’aquesta disciplina: habilitats d’autoconeixament personal i professional, l’ 
interferència de les creences i emocions en els objectius, la creació d’una 
missió i visió personal, el desenvolupament d’un pla d’acció i les principals 
dificultats que poden sorgir en la consecució dels objectius.  
 
Com a principals resultats destacaríem que els alumnes mostren una clara 
satisfacció  al cursar aquesta disciplina destacant entre les seves virtuts la 
capacitat de creixement i millora personal, l’autoconeixament de les pròpies 
limitacions, l’aprenentatge d’una metodologia pràctica que permet emprendre 
nous reptes, la motivació pel canvi, l’ importància que tenen les actituds 
positives i com es poden fomentar, la clara transferència dels coneixements 
en l’entorn de treball.  Com aspecte de millora destaquen la conveniència de 
dedicar més sessions aquesta temàtica. 
 
PARAULES CLAU 
 
Coaching,  Autoconeixament personal i professional, Metodologia pel canvi 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Generalment la formació que reben els estudiants de màsters està 
directament relacionada amb l’increment de la seva capacitat intel·lectual i 
l’adquisició de coneixements i destreses tècniques.  Tot i que nombrosos 
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estudis assenyalen que l’excel·lència en el seu acompliment professional 
depèn més de les competències emocionals que de les seves capacitats 
cognitives (1),(2).  Qualitats personals com l’iniciativa, l’empatia, la flexibilitat, 
l’optimisme i l’autoconfiança esdevenen claus del seu rendiment actual i del 
seu futur èxit professional (1).   
 
De la mateixa manera les empreses cada dia més valoren el seu capital 
humà.  Volen esdevenir “organitzacions que aprenen” i sense el talent i 
compromís del seus treballadors no és possible d’assolir.  Valoren  i busquen 
aquell professional que sàpiga escoltar, que tingui un adequat auto concepte 
i autoestima, que estigui al servei dels altres, que es marqui objectius i els 
compleixi amb èxit, que es comuniquin amb transparència i que aposti i 
confiï amb les altres persones (3).  
 
El coaching es una disciplina que mitjançant les seves eines permet una 
millora en el desenvolupament professional i personal a través del 
coneixement de les pròpies emocions, del seu control, qüestionament i 
desafiar-les, en el cas que sigui necessari.  Tal i com assenyala John 
Whitmore: “el coaching consisteix en alliberar el potencial de les persones 
amb la finalitat que puguin assolir el seu rendiment màxim.  Consisteix en 
ajudar-les a aprendre més que ensenyar” (4). 
 
Reconeixent l’importància que reben aquestes competències transversals, la 
universitat Politècnica de Catalunya introdueix en els seus màsters 
d’especialització de màrketing i ventes una sessió de 5 hores de coaching. 
 
En definitiva l’introducció d’aquesta sessió permetrà anar més enllà de la 
qualificació específica de l’alumne i preocupar-se pel seu desenvolupament 
personal i professional que sens dubte incrementarà les possibilitats d’èxit al 
llarg de la seva carrera professional. 
 
L’objectiu d’aquesta comunicació i acord a les premisses introductòries és 
explicar el desenvolupament d’una sessió d’aquesta tipologia, presentar els 
principals resultats obtinguts i concloure sobre la seva idoneïtat. 
 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
 
La sessió de coaching per a l’èxit professional té per objectius: 
 

- Profunditzar en l’autoconeixement personal i professional. 
 
- Comprendre el paper que juguen els nostres pensaments i emocions 

en el compliment dels nostres objectius professionals. 
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- Conèixer i desenvolupar les potencialitats dels alumnes. 
 

- Dissenyar un pla personalitzat d’acció que els alumnes podran portar 
a la pràctica. 

 
 
Específicament els continguts desenvolupats són: 
 

1. Habilitats d’autoconeixament personal i Professional. 

2. Autoconeixement mitjançant el test de personalitat: 16PF. 

3. Com interfereixen les creences, pensaments i emocions en els meus 

objectius? 

4. Definició de missió i visió personal. 

5. Com puc materialitzar el meu desig/objectiu? 

6. Desenvolupament d’un pla d’acció. 

7. Principals dificultats que poden sorgir en la consecució dels meus 

objectius. 

Mitjançant el desenvolupament d’aquests objectius i continguts treballarem 
en la capacitació de determinades competències emocionals en els alumnes 
com: auto coneixement, autoregulació de les pròpies emocions, auto 
motivació, empatia i habilitats socials afavorint aspectes com: 
 

- Expressar les emocions de forma adequada. 
 

- Millora de la confiança en un mateix. 
 

- Millora de l’auto motivació i la capacitat d’afrontar reptes. 
 

- Potenciar la capacitat per adaptar-se al canvi. 
 

- Tenir una actitud positiva enfront als reptes. 
 

- Ser proactiu. 
 

- Aconseguir un major equilibri entre les diferents àrees de vida de 
l’alumne (personal, acadèmica i professional). 

 
A nivell metodològic s’utilitza la sessió  com un viatge de reflexió a través 
d’un seguit d’activitats vivencials que ens permet aproximar-nos als 
continguts bàsics d’aquesta disciplina.  Els alumnes en aquest entorn de 
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confiança, tenen  la possibilitat d’experimentar amb les seves vivències 
personals.  Les exposicions del professor breus, vivencials i eminentment 
participatives, són complementades per exercicis pràctics i role plays, 
utilitzant com a suport les eines específiques del PNL i Coaching (5), (6). 
 
 
RESULTATS 
 
Mitjançant la sessió de coaching contribuïm a que:  
 

- Els alumnes millorin el seu auto coneixement a nivell de creences i 
valors. 

 
- Incrementin la confiança en ells mateixos alhora de decidir iniciar un 

procés de canvi. 
 

- Adoptin una major responsabilitat de les conseqüències en les seves 
decisions personals i professionals. 

 
En definitiva a optimitzar les seves capacitats per afrontar amb èxit els seus 
reptes professionals i personals. 
 
L’auto percepció dels estudiants fruït del qüestionari d’avaluació que 
completen a la finalització de la sessió, indica que a través de la sessió hem 
aconseguit satisfer  les seves expectatives. 
 
 
Taula 1: Resultats percentuals de l’enquesta de satisfacció 
 
Ítems de valoració Molt bé Bé Regular No 

adequat 
1.Exposició del professor 82,35 11,76 5,88 0 
2.Material didàctic entregat 58,82 41,18 0 0 
3.Temps dedicat a l’assignatura 58,82 41,18 0 0 
4.Cumpliment de l’horari 76,47 23,53 0 0 
5.Aplicació de les idees rebudes al teu lloc 
de treball. 

76,47 23,53 0 0 

6.L’assignatura respon a les teves 
expectatives. 

82,35 17,65 0 0 

 
 
Així mateix i de manera complementària se’ls demana que els alumnes al 
finalitzar la sessió i mitjançant un sistema d’avaluació CuIC anònim que 
anotin els aspectes positius i negatius que destacarien.  A través d’aquest 
sistema d’avaluació verifiquem que amb la sessió hem aconseguit mobilitzar 
els recursos interiors de l’alumne.  Adjuntem a continuació una taula dels 
principals aspectes que destaquen. 
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Taula 2: Principals resultats de l’enquesta quick. 
 
POSITIUS NEGATIUS 
- Sessió dinàmica, motivant i plena 
d’energia positiva. 
- M’ha agradat tot, la millor classe que he 
tingut en aquest màster. 
- Les grans possibilitats de millora i 
d'aconseguir reptes que tenim. 
- L’esperança que transmet el fet de que tot 
canvia si tu vols. 
- Surto amb energia amb la sensació que 
puc fer coses. 
- S’ha d’actuar per aconseguir un desig amb 
alegria i positivitat. 
- M’ha agradat tota la sessió però 
especialment l’importància d’escoltar-nos i 
d’insistir. 
- La classe ha estat fantàstica, ens ha ajudat 
a coneixen’s i a posar-nos fites per millorar 
tant a nivell personal com professional. 
- Analitzar la personalitat a través del test. 
- Et fa reflexionar i recapacitar  de les coses 
importants que hem de tenir en compte. 
- L’idea del coaching em sembla boníssima. 

- Seria bo que hi pogués haver més 
participació o implicació dels alumnes. 
- No l’he trobat. 
- Hauríem de tenir més sessions com 
aquesta. 
- La segona part de la classe s’ha d’explicar 
molt ràpid, hi ha poc temps per assimilar les 
idees. 
- Poques hores es condensen els 
continguts. 
- S’haurien de fer més testos psicotècnics. 
- L’idea del coaching em sembla inviable, i 
em costa creure que pugui ser possible. 

 
 
 
CONCLUSIONS 
 
La formació dels màsters professionals vetlla per oferir als estudiants, una 
qualificació tècnica actualitzada i d’alt nivell.  Sens dubte aquesta qualificació 
esdevé fonamental pel seu futur professional.  Tot i que sovint obviem 
l’importància que reben les competències emocionals en l’èxit professional, 
essent aquestes tal i com assenyalen molts estudis la veritable essència del 
èxit futur dels professionals. 
 
L’auto percepció dels alumnes a la finalització de la sessió indica que les 
seves competències emocionals s’han vist afavorides.  En aquest sentit 
destaquem la conveniència d’apostar per l’ introducció de seminaris 
d’aquesta tipologia d’una durada de entre 5 i 10 hores en els màsters tècnics 
i professionals que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya.  Seria 
interessant en noves edicions valorar la possibilitat que els alumnes per a 
posar en pràctica les competències emocionals, poguessin realitzar durant el 
màster unes tutories individuals de coaching amb la finalitat d’assegurar la 
transferència d’aquests coneixements en el seu entorn professional i 
personal. 
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