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1. INTRODUCCIÓ  
 
Ara ja no tot s’hi val. Els treballadors de les empreses estan entenent, cada 
vegada més, el seu valor dins de les companyies i comencen a reclamar una 
millor atenció interna. On abans hi havia silenci, ara hi ha ganes de parlar, 
d’opinar i de debatre. Tot i que la majoria dels grans directius continuïn mirant 
cap a la banda on només veuen vendes, vendes i vendes, els treballadors 
miren cap a la banda contraria. Són conscients de la quantitat d’hores que 
passen cada dia al seu lloc de treball i, com a mínim, volen sentir-se bé i útils.  
Davant la manca de comunicació interna a les empreses, els assalariats cada 
vegada es senten més desmotivats i la feina es converteix en una rutina que 
no els fa gaudir en absolut.  
 
Qui més qui menys, coneix alguna persona que es troba en aquesta situació i 
potser, fins i tot, arriba el dia en què ella mateixa es converteix en la 
treballadora desmotivada d’una empresa on el més important es vendre i res 
més. Una empresa on els directius no estan amoïnats pels salaris baixos dels 
treballadors, ni pels seus horaris excessius i, ni tan sols, pels problemes 
interns que poden aparèixer entre companys.  
Ja sigui per aquell amic que un coneix, o per viure la pròpia experiència, arriba 
un moment en què tothom s’adona de la importància de la comunicació 
interna i de la necessitat d’una bona gestió. Per això, en aquest treball es vol 
aprofundir en les eines que pot tenir una companyia per gestionar la seva 
comunicació interna així com també dels beneficis que la pràctica del 
coaching podria aportar en aquest àmbit. 
 
I, per què el coaching? Sembla que cada vegada més, el coaching està 
agafant molt de pes a la nostra societat pels beneficis que aquest aporta a 
l’hora d’aprendre tècniques de comunicació. Per això es vol investigar a fons 
aquesta pràctica per saber si hi ha un possible punt d’unió entre el coaching, 
en concret el d’equips, i la comunicació interna d’una empresa. 
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La pregunta d’investigació que vol respondre aquest treball és: si el coaching 

d’equips es podria considerar una eina més dins de la comunicació 
interna. La resposta a aquesta qüestió es vol trobar, d’una banda, analitzant la 
part teòrica dels dos conceptes i, de l’altre, a través d’entrevistes en 
profunditat a experts que ajudaran a entendre quins beneficis podria aportar el 
coaching a la part interna d’una companyia. 
 
Per tant, l’estructura del treball estarà dividida en dos capítols molt teòrics on 
s’analitzarà què és la comunicació interna, quines són les seves funcions, els 
seus objectius, etc. Així com què és el coaching, quins beneficis i utilitats té, 
etc. Després es donarà pas a una part pràctica on es trobaran exactament 
quins criteris s’han seguit per realitzar les entrevistes i, finalment, s’elaboraran 
unes conclusions sobre el vincle d’unió que pot haver entre els dos capítols 
teòrics, anteriorment esmentats. 
 
Aquest treball pretén extreure unes primeres conclusions sobre la possibilitat 
d’integració del coaching d’equips en la comunicació interna. És necessari 
remarcar també que aquest treball es tracta d’una primera aproximació a 
aquesta vinculació i que es deixa obert a futures investigacions 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
!  
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2. CAPÍTOL I: LA COMUNICACIÓ INTERNA 
!

2.1. Els stakeholders en les organitzacions 
 
Tant la comunicació interna com l’externa no es poden produir si no hi ha un o 
diversos receptors. Aquests són els anomenats stakeholders. El terme va ser 
encunyat per primera vegada l’any 1963 al Standford Research Institute per 
Edward Freeman i vindria a referir-se, en aquell moment, a la persona que 
continuava mantenint les seves apostes. Tal i com afirmen Fernández i Bajo 
(2012) al aDReseach ESIC, s’assembla al terme stockholder, el que seria “el 
que té en el seu poder una part d’una empresa”, és a dir: l’accionista.  
 
Als anys 80, el mateix Edward Freeman va utilitzar l’expressió stakeholder per 
referir-se als públics que formen part d’una organització. Arrel d’aquest 
moment, Freeman va continuar treballant per evolucionar la definició d’aquest 
terme. Tenint en compte la newsletter nº5 de l’informe de IESE Business 
School de novembre del 2009 que resum la Tesi doctoral de Gastón Escudero 
Poblete1 el procés és aquest: 
 
Al 1983, en el seu llibre Stockholders and Stakeholders: a new perspective on 

corporate governance, Freeman introdueix aquest terme distingint entre una 
acceptació ample i una restringida. La restringida fa referència a aquells 
grups o individus que l’organització necessita per continuar existint, és a dir, 
proveïdors, clients, accionistes, etc. Per la seva banda, l’acceptació ample fa 
referència a tots els grups o persones que poden tant afectar com ser afectats 
pels èxits d’una organització. 
Continuant amb la definició centrada en una acceptació ample, al 1984 apareix 
el seu llibre Strategic Management: A Stakeholder Approach on es va 
aprofundint més en aquesta teoria i s’amplien els públics de stakeholders 
afegint a tots aquells grups que poden afectar a l’empresa.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 No s’ha consultat la Tesi original perquè aquesta no s’ha trobat. 
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Segons la newsletter basada en la Tesi de Escudero Poblete (2009), és al 1988 
amb la publicació del llibre escrit per Freedman i Daniel Gilbert Corporate 

Strategy and the search for ethics quan sembla que les dues primeres 
definicions plantejades s’ajunten per conformar que els stakeholders són 
aquells grups o individus que poden ser afectats i afectar a la organització i 
que, a la vegada, l’organització depèn d’ells per garantir el seu èxit. D’aquesta 
manera tots dos tenen una relació d’igual dependència.   
 
Durant els anys posteriors, Freedman va continuar afegint petites idees i, 
finalment, al 2004 parla de stakeholders primaris que responen a aquells que 

són essencials per l’empresa i els instrumentals que poden ser capaços 
d’influenciar als primaris. 
 
Sobre la importància actual, Berceruelo afirma que “el terme stakeholders s’ha 
consagrat en l’argot dels experts com vocable per nombrar aquells públics 
que han ser receptors de missatges en qualsevol acció de comunicació”. 
(Berceruelo, 2011: 41). 
 
Entesa la contextualització del terme i el seu origen s’arriba a la pregunta: 
quins són els stakeholders en una organització? Segons Donaldson i Preston 
(1995) els públics principals en una organització són els següents: 
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!
Esquema d’elaboració pròpia basat en el model de Donaldson i Preston proposat al llibre The 

Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, evidence and implications (1995) 

 
 
Per la seva banda, Justo Villafañe (1993) fa aquesta proposta: 
 

!
Esquema d’elaboració pròpia basat en el model de Villafañe proposat al llibre: La gestión profesional de 

la imagen corporativa (1993) 
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Tot i que no es parer d’aquest treball debatre sobre quina proposta de mapa 
de púbics general és la més encertada, sí que es considera que el mapa de 
Villafañe és molt més complert i pot adaptar-se perfectament a qualsevol 
organització.  
 
Una vegada s’ha establert el mapa de públics cal diferenciar entre els 
stakeholders interns i els externs. No tots els autors tenen la mateixa 
classificació ni adopten els mateixos noms. Per exemple en referència als 
interns, un dels esquemes proposats és el que afirma que “la comunicació 
interna afecta a tots els components de l’empresa des de la direcció general, 
directius i empleats” (Morales, 2008: 51). Però, desglossant i aprofundint més, 
Berceruelo afirma que el principal stakeholder intern “el conforma el conjunt 
dels empleats. I, com a subgrup essencial, dins de la plantilla, requereix una 

consideració específica d’equip formada pels directius i professionals d’alt 
nivell, de qui la identificació amb els objectes de la companyia és fonamental i 
les seves responsabilitats són decisives en la gestió del talent dels seus 
departaments”. Continua afirmant que el tracte haurà de ser singular de cara 
“als representants sindicals que actuen en l’interior de l’empresa exercint, de 
forma reglada, tasques en defensa dels interessos dels treballadors”. 
(Berceruelo, 2011: 41). 
 
En aquest darrer apartat podem veure la distinció que va fer R.E. Freeman al 
2004, i que ja s’ha mencionat abans, entre Stakeholders primaris i 
Stakeholders instrumentals, els últims dels quals són els que Berceruelo 
distingeix com els representants sindicals, ja que poden influir en el 
comportament i les decisions que prenguin els treballadors. 
 
Una altra proposta seria la plantejada per Caldevilla (2010) on el seu propi 
esquema de públics ja fa la distinció entre parts interessades internes i parts 
interessades externes. Com podem veure, considera que el públic intern d’una 
organització són els empleats, els gerents i els propietaris. 
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!

Esquema de públics involucrats en la empresa extret del llibre La cara interna de la comunicación en la 
empresa. Berceruelo (2010) 

 
S’aprecia que tant Caldevilla (2010) com Berceruelo (2011) coincideixen en 
anomenar públic intern tant a empleats com a directius o gerents però disten 
entre propietaris i sindicats. Totes dues propostes són totalment correctes i 
acceptables perquè tenen la seva raó però, seguint la línia de la definició de 
Freeman, el model de Berceruelo s’aproxima més ja que, com ja s’ha 
comentat, respon a l’esquema de stakeholders primaris i instrumentals.  
 
Per tant, els stakeholders  en els que aquest document estarà centrat són els 
següents: 



! 9!

 
 

 

2.2. La comunicació interna 
 
La comunicació interna sempre ha existit “de forma planificada o no, sobretot 
en aquelles empreses i institucions preocupades per la qualitat” (Morales, 
2008: 51). Per això, tothom parla d’ella i entén el seu valor, però són poques 
les empreses que veritablement prenen consciència de la importància de 
dedicar-li temps i pressupost a aquesta. La majoria de companyies dediquen 
aquests esforços a la comunicació externa i, així doncs, es dóna una gran 
incoherència al creure que és molt important invertir en campanyes 
publicitàries i descuidar el missatge i la satisfacció del públic intern de 
l’empresa que, al cap i a la fi, es una campanya publicitària en si mateixa. Si un 
empleat creu en la seva empresa, el seu voltant també creurà en ella. 
 
Aleshores, s’entén la comunicació interna com un “conjunt d’activitats 
efectuades per la organització per a la creació i el manteniment de bones 
relacions amb i entre els seus membres a través de l’ús de diferents mitjans de 
comunicació que els mantinguin informats, integrats i motivats” (Andrade, 
2005: 17). Seguint la classificació que s’ha fet abans dels stakeholders, 

aquesta comunicació estarà adreçada a empleats, sindicats i directius o 
gerents. 

Comunicació!
interna!

!
Empleats!

!

Directius!

Sindicats!
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Remarcat això, s’ha de veure la comunicació interna com un objectiu final en si 
o una eina? Segons Berceruelo se l’ha d’entendre com una eina ja que serveix 
per transmetre els objectius i les polítiques a tota l’organització de l’empresa 
així com també afavorir en la creació d’un clima de confiança i motivació. A 
més a més, “ha de gestionar-se pensant que un dels seus objectius és retenir 
en les companyies a totes les persones que són decisives per aconseguir 
l’èxit” (Berceruelo, 2011: 35) perquè ajuda a aconseguir “una major 
productivitat ja que es redueixen costos, es millora el procés productiu i, per 
consegüent s’assoleixen els millors resultats” (Cervera, 2008: 311). 
 
Així doncs, la comunicació interna és la manera de fer arribar un missatge a 
unes persones o col·lectius concrets que pertanyen a la organització amb 
l’objectiu principal d’aconseguir que aquests sentin que veritablement 
l’organització els valora, que compta amb ells per les decisions i que l’empresa 
es preocupa per inculcar-lis els valors que aquesta mateixa predica.  
 
És essencial aquesta comunicació? Segons l’Editorial Vértice (2007) sí, ja que 
“si aquesta no existeix, els empleats no poden saber què estan fent els seus 
companys, els administradors no poden rebre informació i els supervisors no 
poden donar instruccions. La coordinació de la feina és impossible”. 
 
 

2.2.1. Funcions i objectius principals de la comunicació interna 
 
La importància de la comunicació interna recau en les funcions principals i els 
objectius que té. 
 
Del Pozo, al seu llibre Cultura empresarial i comunicació interna: la seva 

influència en la gestió estratègica (1997), recull les sis funcions pròpies de la 
comunicació interna segons la Association Française de Communication 

Interne i les resumeix remarcant l’objectiu principal, els mitjans necessaris i les 
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condicions per l’èxit. A continuació es sintetitzen aquestes funcions. (Del Pozo: 
1997: 118) 
 

1. Investigar. Amb l’objectiu d’aconseguir crear un bon clima a través de 
les diverses opinions així com també que l’empresa sigui capaç 
d’anticipar-se a qualsevol alteració que es pugui produir dins de 
l’organització. Es realitza a través d’enquestes. 
 

2. Orientar. Consisteix en “la capacitat d’escoltar i sensibilitzar sobre els 
diversos aspectes de l’empresa i és considerada com eina de gestió 
empresarial dins de la comunicació interna” (Del Pozo, 1997: 119). És a 
dir, es tractaria de saber respondre sempre abans de qualsevol acció a 
les 5W: què, qui, quan, on i per què ajudaria a la capacitat de gestió. 

 
3. Informar. Es tractaria de definir i organitzar els suports amb els quals es 

satisfaran les necessitats que té el públic intern d’informació. Un dels 
trets fonamentals d’aquest apartat serà tenir una bona relació amb els 
mitjans per facilitar una bona difusió de la informació.  

 

4. Animar i coordinar. “Constituir unes xarxes de corresponsals amb els 
següents objectius: informatius, de coneixement del clima social i de 
l’entorn de treball”. (Del Pozo, 1997: 120). S’haurà de treballar de 
manera continuada en la formació, manteniment i avaluació dels 
resultats. 

 

5. Organitzar campanyes. Consisteix en organitzar accions formades per 
treballadors per tal de transmetre informació. 

 

6. Formar. L’objectiu és ajudar i afavorir les capacitats de comunicació 
dels treballadors que formen part del públic intern. 
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Més de deu anys després d’aquesta proposta d’objectius feta per Marisa del 
Pozo, trobem una altra diferent que sustenta Francisca Morales (2008). 
Aquesta en comptes de sis propostes passa a tres: 
 

a) Informació: una bona informació és imprescindible perquè les 
persones estiguin motivades al realitzar la seva feina i la desenvolupin 
correcta i eficientment 
 

b) Explicació. Perquè les persones puguin identificar-se amb els objectius 
que persegueix l’empresa, han de conèixer i comprendre les raons de 
les ordres que reben i les decisions que es prenen dins de la mateixa 
organització. A més, tots els departaments han d’estar informats 
puntualment de la marxa i del funcionament de les seves tasques. 

 
c) Interrogació. És molt important, per fomentar la comunicació entre els 

diversos departaments que composen el total de l’organització, crear la 
costum de fer preguntes d’aclariments, permetre l’intercanvi 
d’informació i obrir la possibilitat de diàleg entre els seus membres 
(Morales, 2008: 54) 

 
Com es pot apreciar, són dos models totalment oposats perquè el primer 
respon a uns objectius molt més precisos en contra del segon, que parla més 
en termes generals sobre les funcions de la comunicació interna. Es considera 
en aquest treball que el model proposat per Francisca Morales s’adapta més a 
les necessitats d’aquest perquè només tres funcions aglutinen totes les 
funcions principals d’aquest model de comunicació. 
 

2.2.2. Ubicació de la comunicació interna 
 
Arribat aquest punt, s’ha d’entendre en quin departament està situada 
l’organització de la comunicació interna. Fent un petit repàs a les seccions en 
les que està dividida una empresa i seguint els models proposat per López 
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(2009) s’ha d’entendre que acostuma a dependre de la mida que tingui una 
empresa. Si aquesta és petita habitualment s’organitzarà per funcions per 
intentar tenir cobertes les funcions bàsiques que són comprar, produir, vendre 
i administrar. En cas que l’empresa sigui mitjana, l’organigrama comença a 
semblar més complex perquè apareixen nous departaments com màrqueting o 
recursos humans, I+D, etc. Aquest model d’organització es repeteix en cas 
que l’empresa sigui més gran donant com a resultat un funcionament semblant 
a això: 
 

!
Model proposat per Francisco López al llibre La empresa, explicada de forma sencilla (2009) 

 

Tot i això, no hi ha un model únic a l’hora de fer un organigrama i és habitual 
que cada empresa tingui el seu propi. Això sí, habitualment trobarem el 
departament de ventes, el d’atenció al client, el de màrqueting, el de recursos 
humans, etc.  
 
Encara que aquest treball no pretén estudiar quina podria ser l’organització 
més òptima en una companyia, sí que es cert que es quasi essencial que les 
empreses tinguin un departament exclusiu de comunicació que sigui el que 



! 14!

s’encarregui de gestionar tant la interna com l’externa. Lògicament, seria 
convenient que aquest no depengués d’un altre departament com el de 
màrqueting sinó que tingués autonomia pròpia i estigués situat el més proper 
al director possible. D’aquesta manera, l’empresa tindria més facilitat per 
controlar tot el que ella comunica i el que parlen d’ella. 
 
Tenint en compte això, si una companyia a més d’entendre la importància de 
la comunicació interna, té algú que se la gestioni, en quin departament es 
trobaria aquest individu? Segons Berceruelo “es troba en moltes ocasions en 
una situació un tant indefinida, tot i que per la seva creixent i reconeguda 
importància aspira a convertir-se en una unitat funcional amb pes propi dins 
de l’estructura de l’empresa. Acostuma a ser bastant comú que la seva gestió 
es situï dins de l’àrea de Recursos Humans” (Berceruelo, 2011: 79). El mateix 
autor continua que de vegades es pot trobar que la comunicació interna depèn 
d’un departament que també gestiona la externa. Entenem que parla del 
departament de comunicació. 
 
Sobre l’argumentació de per què ha d’estar situat al departament de recursos 
humans, Caldas, Lacalle i Carrión (2012) consideren que és aquest 
departament qui ha de complir aquesta funció, ja que sempre treballa amb 
persones i és qui disposa de tota la informació necessària a l’hora de prendre 
una decisió. 
 
En aquest treball es considera que òbviament el departament de recursos 
humans està capacitat per assumir aquest rol, però que seria millor que si 
l’empresa té departament de comunicació fos aquest qui s’encarregués. 
Potser seria massa aspirar a que la comunicació dirigida a empleats, directius i 
sindicats formés un propi departament deslligat de la comunicació externa, 
però és cert que cada vegada la comunicació interna està tenint més 
importància i la seva no gestió provoca unes males conseqüències. El més 
important és que si l’empresa decideix gestionar-la estigui situada a un lloc on 
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el seu flux de comunicació tingui el caràcter més flexible possible i hi hagi una 
persona responsable. 
 

2.2.3. Els tipus de comunicació interna 
 
La comunicació interna està formada principalment per dos models de canals: 
els canals informals i els canals formals els quals es desenvolupen amb més 
profunditat a continuació. 
 

2.2.3.1. Els canals formals 
 

“Són aquells que funcionen dins d’una organització o empresa conforme a 
criteris jeràrquics i organitzatius predeterminats” (Berceruelo, 2011: 89). En 
aquests canals es parla exclusivament de feina i habitualment s’utilitza 
l’escriptura com a eina de comunicació.  
Segons Morales (2008), la realitat formal de l’empresa està composada per 
l’organització funcional i la jeràrquica. La primera consisteix en analitzar per 
separat totes les tasques que es realitzen dins d’una empresa amb l’objectiu 
d’optimitzar-les. Pel contrari, l’organització jeràrquica ens ensenya les línies 
d’autoritat que hi ha dins d’una empresa començant per la direcció i acabant 
pel treballador. L’objectiu dels canals formals és garantir el bon funcionament 
de l’organització. 
 
Segons Capdevilla (2010), hi ha tres maneres de dur a terme aquesta 
comunicació interna formal: vertical (on s’inclou ascendent i descendent), 
horitzontal i transversal. Aquests tenen les següents característiques: 
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2.2.3.1.1. Comunicació vertical descendent  
 
La comunicació vertical està produïda de manera jeràrquica, és a dir, l’emissor 
i el receptor no ocupen el mateix nivell. Com ja s’ha esmentat pot estar 
classificada per descendent i ascendent. 

 
La descendent és aquella utilitzada pels alts càrrecs de la empresa per dirigir-
se als treballadors amb l’objectiu “d’implantar i enfortir la cultura de 
l’organització i reduir la incertesa del rumor” (Villafañe, 1993: 225). Segons el 
mateix Villafañe, a la vegada es volen aconseguir unes finalitats més 
immediates com assolir credibilitat i confiança entre els membres assegurant-
se que tothom entengui el que l’organització proposa així com també enfortir 
els rols. 
S’entén que és el tipus de comunicació més utilitzat tradicionalment perquè 
parteix de la direcció per arribar cap als nivell més inferiors de l’organització el 
que a la vegada implica una gran responsabilitat per part dels superiors. 
Morales (2008), considera que aquests missatges han de ser clars, sensats i 
incloure informació que sigui interessant per totes les persones que la reben. 

 
Almenara considera que aquest model té tres problemes identificats. 
(Almenara, 2005: 73) 

 
1) La sobrecàrrega informativa pel gran número d’ordres, revistes, 

informacions, etc. que “obliga” als receptors a seleccionar la informació 
podent així descartar de manera no intencionada dades importants. 

2) Una falta de confiança en els superiors que es tradueix en una 
obstaculització forçada dels missatges. 

3) La importunitat perquè, habitualment, no es valora quin és el moment 
més apropiat per estendre una informació. 

 
A aquestes s’ha d’afegir que aquest model de comunicació té poques 
interaccions personals, és a dir, cara a cara. 
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2.2.3.1.2. Comunicació vertical ascendent 
 
L’ascendent és aquella que “sorgeix dels nivells baixos de l’empresa o 
institució, i el seu recorregut és justament el contrari de la descendent: neix en 
la base dels col·laboradors i es dirigeix seguint diferents camins, en funció de 
com estan organitzats els canals formals de comunicació, a l’alta direcció de 
l’empresa. (Morales, 2008: 60). 
Aquest model és molt útil ja que és una de les peces clau, juntament amb els 
rumors, per analitzar si la comunicació descendent s’ha produït de la forma 
correcta. També recull les opinions de tots els membres de l’organització. 
 
Novament Almenara (2005: 76) remarca els problemes d’aquest model concret 
d’organització: 
 

1) La complicació per diversos motius per part del personal quan s’han de 
dirigir als seus superiors. Per això aquests han de fomentar una 
proximitat amb el treballador. 

2) Els empleats “tendeixen a enviar els missatges maquillats als seus 
superiors intentant aproximar-los a allò que saben que volen escoltar” 
(Morales, 2008: 60). El motiu pot ser qualsevol com la por, però també 
es pot donar el cas d’intentar millorar la posició laboral. Aquesta 
pràctica pot repercutir en la percepció que tenen els directius sobre el 
funcionament de la companyia. 
 

Les principals eines que s’utilitzen tant en el model ascendent com 
descendent segons Morales (2008) són: Taulells d’anuncis, butlletins, dossiers 
de premsa, cartes circulars, e-mails, conferències, cursos, manuals d’acollida, 
reunions i bústies de suggeriments. 
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2.2.3.1.3. Comunicació horitzontal  
 
Aquest model de comunicació és aquell que es produeix en un mateix nivell 
jeràrquic tant entre persones com departaments i que ajuda a una major 
coordinació entre els treballadors. “Es desplaça seguint les línies horitzontals 
de l’organigrama, en els seus diferents nivells, produint un intercanvi 
d’informacions entre companys o iguals” (Morales, 2008: 61). L’autora 
continua afirmant que dins d’aquest model, la més estudiada és aquella que té 
lloc en nivells directius perquè és la que més repercussió acostuma a tenir a 
l’empresa. 
 
Seguint l’anàlisi dels problemes dels diferents tipus de comunicació que fa 
Almenara (2005: 79), trobem que en aquest cas són els següents: 
 

1) La rivalitat o desconfiança que es troben en moltes organitzacions a 
conseqüència de la competitivitat. Per això es donen situacions en què 
una persona no comparteix tota la informació que sap i la utilitza en 
benefici propi. 

2) L’especialització funcional que consisteix en què als individus dels 
diferents departaments els hi costa entendre el funcionament d’un 
sector de la feina que no sigui el seu. El motiu és la especialització 
excessiva en una secció fent que la persona només entengui de la seva 
disciplina. 

3) L’absència de motivació per part dels superiors a practicar aquesta 
informació per por a perdre el control del que es parla sobre l’empresa.  

 
Les eines pròpies d’aquest model segons Morales (2008) són: e-mails, ordres 
verbals, intranet, grups de millora, taulells d’anuncis, videoconferències i 
informes de les reunions. 
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2.2.3.1.4. Comunicació transversal 
 
Per últim ens trobem amb aquest model de comunicació dins de les 
organitzacions que es caracteritza per produir-se entre els diferents nivells de 
l’organització sense tenir en compte la seva jerarquia. Abarca tots els nivells 
de l’organització i el seu objectiu és “configurar un llenguatge comú entre tots 
els membres de l’organització”. (Del Pozo, 1997: 126) 
 
Curiosament, en el moment de redacció d’aquest treball, Almenara (2005) no 
té en compte aquest model de comunicació i, en conseqüència, no s’exposen 
els principals problemes d’aquest model. 
 
Les principals eines segons Morales (2008) són: e-mails, taulells d’anuncis, 
ordres verbals, intranet, videoconferències, informes de la reunió i reunions 
informals.  
 

2.2.3.1.5 Resum de les eines principals  
!
Abans de donar pas als canals informals, s’ha elaborat aquest quadre resum 
de les diferents eines segons el model de comunicació formal proposat per 
Morales (2008). Com es pot apreciar els quatre tipus de comunicació només 
comparteixen en la seva totalitat dues eines: taulell d’anuncis i e-mails. A més, 
la comunicació horitzontal i la transversal comparteixen dues eines més. En la 
resta es pot veure com cada model disposa de les seves pròpies eines.   
 

Comunicació vertical 
ascendent / descendent 

Comunicació horitzontal Comunicació transversal 

Taulell d’anuncis Taulell d’anuncis Taulell d’anuncis 
Butlletins informatius   

Dossiers de premsa   
Cartes circulars   

E-mails E-mails E-mails 
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Conferències   

Cursos   
Manuals d’acollida   

Reunions   

Bústia de suggeriments   
 Ordres verbals Ordres verbals 

 Intranet Intranet 
 Grups de millora  

 Videoconferències Videoconferències 
 Informes de les reunions Informes de les reunions 

  Reunions informals 
 
 

2.2.3.2. Els canals informals  
 
Basat en les opinions de Morales (2008), Almenara (2005) i l’Editorial Vértice 
(2007), els canals informals es tracten d’un tipus de comunicació que es dóna 
en les relacions socials que han sorgit entre els membres de l’empresa. 
“Aquesta comunicació no està definida per la jerarquia estructural de 
l’organització i es dóna quan els treballadors parlen entre ells al menjador, al 
caminar pels passadissos o mentre estan al gimnàs. [...] El sistema de 
comunicació informal compleix dos propòsits a les organitzacions: 1) Permet 
als empleats satisfer la seva necessitat d’interacció social, i 2) Pot millorar el 
rendiment d’una organització al crear canals de comunicació alternatius i, 
habitualment, molt més ràpids i eficients” (Robbins, 2005: 266) 
 
(Asensio i Vázquez, 2009: 272) Consideren que els exemples d’aquest model 
de comunicació són, generalment els rumors, però també les converses als 
descansos, a l’esmorzar, quan els empleats comparteixen un mitjà de 
transport o tenen temps lliure, etc.  
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Un gran error que pot cometre una companyia és menysprear aquesta 
comunicació sense entendre que una mala gestió pot perjudicar a tota 
l’organització. I no només això, sinó que l’empresa s’ha de plantejar que 
probablement tenen un problema comunicatiu perquè la comunicació informal 
és símptoma de què potser els canals formals no funcionen del tot 
correctament.  
Per tant, és molt important entendre que s’ha de saber gestionar correctament 
ja que és un complement a la comunicació formal. 
 
 
A mode de conclusió s’ha elaborat un esquema resum amb tots els models 
desenvolupats amb la finalitat de facilitar la comprensió. 
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!
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2.3. Principals problemes de la comunicació interna 
 
La no gestió o la mala gestió de la comunicació interna pot comportar molts 
problemes a l’organització de l’empresa. Alguns d’ells ja s’han tractat amb 
anterioritat quan s’han parlat dels problemes individuals que ofereix cada 
diferent model de comunicació interna. 
 
Anant a termes més generals, i a mode de conclusió d’aquest apartat, cal 
destacar altres dificultats més àmplies. La principal és que les empreses, tot i 
que valoren la importància de la comunicació interna, veritablement no li 
dediquen l’esforç que li haurien de dedicar. Només el fan en situacions 
extremes quan veuen que s’està descontrolant alguna informació o hi ha 
alguna crisi. Què provoca això? Que els treballadors acceptin amb 
desconfiança tot el flux de notícies internes que se’ls hi pot fer arribar en 
aquests moments perquè, per ells, no és habitual rebre tantes informacions. El 
següent motiu pel qual es pot donar una situació així, a més de la falta 
d’interès per part de la companyia, és la falta d’un pressupost exclusiu dedicat 
a la comunicació interna.  
 
Un altre problema, seria quan a les situacions de crisis els empleats queden en 
un segon pla perquè l’empresa s’encarrega de intentar arreglar-ho el més 
ràpid possible de cara a l’exterior i no dóna informació als seus empleats. La 
companyia en aquests moments no s’adona de què és en aquest moment 
quan poden ajudar més els seus públics interns ja que ells també transmeten 
missatges a l’exterior. Tal i com afirma Berceruelo, “els empleats són un 
important cordó umbilical entre l’empresa i la societat i, per tant, poden ser 
aliats i portaveus o enemics en la gestió de la crisis” (Berceruelo, 2011: 141). 
 
El mateix autor afirma que l’empresa també ha d’anar en compte amb el 
control de la comunicació interna perquè sinó aquesta queda en mans dels 
sindicats que defensa els interessos dels treballadors en comptes dels de 
l’empresa. Això aconsegueix que els missatges que es transmeten només 
provinguin d’aquest sector i puguin ser perjudicials. 
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Però, si l’empresa gestiona bé la comunicació, poden aparèixer problemes? La 
resposta és un sí rotund. Tot i que l’empresa destini pressupost a gestionar la 
informació amb els públics interns, sempre es poden donar situacions 
dificultoses per l’organització. Per exemple, que alguna persona filtri rumors 
dins de la companyia i que això afecti a diverses persones que es puguin sentir 
atacades, creant així una confrontació entre companys i, inclòs, departaments. 
També sempre es poden donar situacions de desconfiança cap als superior 
perquè es considera que no estan fent les coses com s’haurien de fer.  
Els canals i eines de gestió seleccionats per l’empresa poden fallar i, en el 
pitjor dels casos, tot i que les coses funcionin amb normalitat, pot haver-hi 
rivalitats internes que trenquin la comunicació de l’empresa. 
 
Què és pot fer en aquest moment quan sembla que les eines empleades per 
l’empresa no funcionen? Bé es pot revisar la utilitat d’aquestes i implantar 
d’altres o, és pot valorar la possibilitat d’incloure una eina interessant com pot 
ser el coaching ja que, aquest pot ajudar a millorar les relacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
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3. CAPÍTOL II: EL COACHING D’EQUIPS 
!

3.1. Orígens del coaching 
 
Etimològicament parlant, es pot caure en la temptació de pensar directament 
que la paraula coaching prové del terme anglès, to coach i la seva relació amb 
els entrenadors esportius. Tot i que aquesta afirmació sigui certa, la història 
d’aquesta paraula va molt més enllà. 
Segons Ravier (2005) “la història es remunta cap als segles XV i XVI, quan va 
començar a fer-se molt popular la ciutat hongaresa de Kocs, situada a uns 70 
kms de Budapest, (entre Viena i Pest). Aquesta es va convertir en parada 
obligatòria per tots els viatgers entre les dues capitals. A aquesta ciutat de 
Kocs va començar a fer-se molt comú l’ús d’un carruatge caracteritzat per ser 
l’únic proveït d’un sistema de suspensió. A més, destacava per la seva 
comoditat enfront els carruatges tradicionals. En aquest punt, va començar a 
parlar-se de Kocsi Szekér, o sigui, el carruatge de Kocs, com a símbol 
d’excel·lència. D’aquesta forma, el terme kocsi va passar a l’alemany com 
Kutsche, a l’italià com Cocchio i a l’espanyol com coche” (Ravier, 2005; 80) 
 
En aquest treball és considera que, tot i que tingui més sentit pensar 
directament en el terme anglès, la seva relació amb l’hongarès és 
imprescindible ja que, al cap i a la fi, el coaching també consisteix en 
transportar persones com es veurà més endavant. 
 
Sobre l’inici d’aquest concepte cal anar a l’antiga Grècia amb el gran filòsof 
Sòcrates i en la pràctica de la seva dialèctica, concretament a la fase de la 
maièutica. Tal i com afirma Germán Parra en el seu llibre Bases 

epistemológicas de la educación, “la maièutica resulta un mitjà de 
redescobriment. És coactiu perquè la iniciativa, l’acció i la direcció del procés 
estan en mans dels mestre, abans que en l’àmbit de l’alumne” (Parra, 2000; 
77). També trobem la definició de Chávez (2004) “mitjançant la observació i 
l’anàlisi dels casos concrets es descobria l’essencial de l’assumpte que 
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s’estudiava, amb el qual es formava un concepte, i per últim es formulava una 
definició del concepte” (Chávez, 2004: 64)   
 
Posteriorment i segons, la revista Coaching Magazine nº1 (www.n-accion.es, 
vist el 23/02/2015) el coaching ha rebut influències de diversos àmbits: 
 

• Dels textos de Plató es va influenciar per la recerca de 
l’autoconeixement. 
 

• D’Aristòteles quan afirma que l’home pot arribar a ser el que vulgui ser. 
 

• De la filosofia existencialista quan aquesta parteix de la base que quan 
l’home és capaç d’adonar-se’n de sí mateix, és capaç de plantejar-se 
projectes de vida. 
 

• Del mètode fenomenològic que és necessari oblidar-nos de tots els 
perjudicis amb els nostres clients per així aconseguir que ells assoleixin 
el que busquen. 

 
• De la psicologia humanista els conceptes com: consciència, llibertat, 

voluntat o autorealització. 
 
 
Finalment, tal i com expliquen Villa i Caperán (2010) van ser les teories que 
Ken Blanchard va fer al anys 90 sobre l’entrenador dels Miami Dolphins, Don 
Shula, i la relació amb els seus jugadors durant més de 22 anys. Aquest estudi 
va concloure que s’havien de preparar als jugadors per desenvolupar el millor 
de les seves habilitats sent la pròpia ment el principal enemic dels esportistes.  
 

 

Contraposant amb aquestes teories més històriques trobem un raonament de 
Ravier (2005) sembla molt encertat. Ell afirma que si “busquem establir una 
línia genealògica del coaching ens adonarem que no existeix una arrel en el 
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coaching. Totes les arrels vàlides i alhora qüestionables, han donat per resultat 
aquest procés de relacions humanes que produeix transformacions en el 
nostre fer i en el nostre ser. [...] La veritable essència del coaching es troba en 
l’ésser humà i, a la vegada, tots i cadascú de nosaltres som creadors 
d’aquesta professió” (Ravier, 2005;15). 
 

3.2. Què és el coaching? 
 
Avui en dia sembla molt complicat definir un concepte que està tant de moda 
com és el coaching. Tot i això, algunes de les diverses especificacions 
teòriques més generals que se li donen al coaching són les següents: 
“El coaching és la forma en què algú ajuda a una altra persona a que sigui 
capaç d’aconseguir els seus propis resultats en connexió amb l’equip al que 
pertany” (Payeras, 2004: 2). 
 

”El coaching en ambients professionals és un procés d’acompanyament a una 
persona o a un grup de persones a la feina amb l’objectiu de la optimització 
del potencial dels individus” (Angel i Amar, 2007: 15).  
 

Com s’aprecia, totes les definicions parlen de l’acompanyament i l’ajuda que 
una persona li ofereix a una altra per aconseguir resultats. Es pot resumir 
aquesta explicació en el proverbi que afirma que si li donem peix a una 
persona amb gana aconseguirem alimentar-la durant un dia, pel contrari, si 
ensenyem a aquesta persona a pescar, s’alimentarà sempre. 
La persona que s’encarrega de tutoritzar aquest procés és l’anomenat coach. 

 
Sobre si el coaching és una professió ens trobem amb l’enfocament de 
Cardon (2003): “El coaching és una pràctica o una professió, com la de 
terapeuta, formador o xofer. Com en altres àrees d’especialització, és possible 
accedir a aquesta professió per mitjà de diversos “esglaons” teòrics o 
pràctics”. (Cardon, 2003: 12) 
És molt important entendre i valorar que aquesta pràctica és una professió i no 
una moda passatgera perquè, si no s’és capaç d’assumir la professionalitat 
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teòrica del coaching, serà impossible que la pràctica funcioni. Per això, i 
arribats a aquest punt, s’ha de definir què no és coaching per no donar aquest 
nom a altres activitats que poc tenen a veure amb la pràctica professional. 
 

Basat en el llibre de Liderazgo y coaching (Roman i Ferrández, 2008) 
s’extreuen varies premisses sobre què no és el coaching. Per exemple: 

• No s’ha de veure el coaching com una pràctica en la que el coach 
anima a la persona a millorar. El procés és molt més complex i parteix 
d’un anàlisi previ amb l’objectiu d’aconseguir ajudar a les persones a 
solucionar problemes per elles mateixes. 

• Tampoc s’ha d’entendre com una pràctica que necessita molta 
dedicació econòmica i de temps. El coaching no és un esforç molt gran 
en un període curt de temps, el que podria fer-nos absentar de la feina, 
sinó que és un procés que implica “poca” dedicació durant molt de 
temps. 

• El coaching no és cap psicoteràpia ni el coach és cap psicòleg. Sí que 
és cert que s’hauran de treballar alguns aspectes més propis de la 
persona per entendre els problemes, però en cap moment és un 
tractament. 

• Tampoc s’ha de confondre amb el mentoring ja que aquest darrer sí que 
estableix vincles emocionals amb el client. 
 

Així doncs, es pot concloure tal i com afirma el mateix Cardon:  “el coaching 
no és un conjunt teòric com l’Anàlisi Transaccional, (el AT); la Programació 
Neuro-Lingüística (la PNL); el Procès de comunicació, (el PC); l’Enfoc 
Sistemàtic, o qualsevol altre teoria freudiana,” (Cardon , 2003; 11) sinó que té 
un enfocament molt més pràctic. 
 
Les dues persones que participen en aquest procés són el coaching i el 
coachee que és qui rep l’ensenyament.  
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3.3. Beneficis generals del coaching  
 

En relació amb el coaching més enfocat al món empresarial trobem diversos 
beneficis que pot aportar aquesta pràctica. Segons Harvard Business 
Essentials (2005) el coaching pot ajudar a millorar la carrera professional pels 
següents motius: 
 

• Pot ajudar a millorar els problemes de rendiment d’altres empleats. 
 

• Aconseguir desenvolupar noves habilitats entre els empleats que 
aconsegueixin que en un període de temps els empleats puguin 
ascendir. 

 
• Augmentar la productivitat. Si els treballadors aprenen a millorar el 

seu  rendiment, els beneficis de la empresa seran notables. 
 

• Una màxima satisfacció per part dels treballadors. 
 

• Aconseguirà crear una fidelitat entre tots els treballadors perquè 
aquests es sentiran que el seu superior s’interessa per ells. 

 

 

Segons les propostes de beneficis fetes per Havard (2005) si el coaching 
s’aplica rigorosament, els resultats poden ser visibles a tots els nivells d’una 
organització: des de la satisfacció de tots els treballadors fins a l’augment de 
la producció. 
 
 

3.4. Tipus de coaching 
 

Tot i que actualment la pràctica del coaching la trobem en àmbits personals, 
empresarials, executius, familiars, etc., en aquest treball ens centrarem en 
entendre les principals diferències entre el coaching individual i el coaching de 
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grup per, finalment, centrar-nos en aquest darrer. Cal destacar que tots dos 
són un tipus de coaching que poden estar enfocats al sector empresarial. 
Aquest “apunta a fer progressar a les persones alliberant el seu potencial. 
Progressar amb vistes a un millor rendiment, però també per trobar-se millor 
amb un gest d’energia menys intens, amb menys estrès, menys patiments, 
més relacions i major plaer i alegria” (Gautier, Vervish, 2001: 22). 
!

3.4.1. El coaching individual 
 

Segons Angel i Amar, ”el coaching individual engloba un camp bastant ampli 
d’intervencions sobre problemàtiques tals com la millora de la eficiència 
personal, el manteniment d’un equip, la gestió de situacions interculturals, la 
imatge d’un mateix, els problemes de relació i les comunicacions amb els 
altres, la gestió de l’estrès, la estimulació de la creativitat, la gestió del temps, 
etc.” (Angel i Amar, 2005;16). 
 

Per la seva banda, Caron afirma que “el coaching individual acompanya a un 
desenvolupament professional en un progrés personal, però no pot, per la 
seva pròpia naturalesa anar fins el límit de la complexitat del treball en equip” 
(Caron, 2000:13) 
 

Per últim Muradep defineix el coaching individual com aquell que “s’ocupa de 
les relacions, carrera, economia de la persona i també de la seva obstinació 
laboral o professional” (Muradep, 2012: 22) 
!
Havent analitzat les definicions de tots aquests professionals, Angel i Amar 
(2005), Caron (2000)  y Muradep (2012), podem concloure que el coaching 
individual està totalment enfocat en el desenvolupament d’una persona però 
pot ser en diversos aspectes d’aquesta: més enfocats a l’àmbit personal o a 
l’àmbit professional. En aquest treball es creu que és una pràctica ideal en cas 
de buscar una millora pròpia, però si es parla d’intentar solucionar els 
problemes que es poden plantejar com a directiu d’una empresa o, com a 
grup de treball, és molt millor optar per un coaching d’equips.  
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El motiu és que, de vegades, per molta millora que es faci individualment, si el 
grup o l’equip no avança també en aquest sentit, la pràctica de coaching no 
serà satisfactòria. 
 

3.4.2. El coaching d’equips 
!
En contraposició amb la proposta del coaching individual, trobem que el 
coaching d’equips està enfocat a les organitzacions i als grups de treball que 
hi ha dins d’aquestes. Segons Angel i Amar (2005) el coaching “es planteja la 
millora de la prestació col·lectiva del grup mitjançant el reforç de la cohesió 
(aprofitant alguns aspectes de l’exercici anglosaxó del team building), 

l’establiment de la coherència i l’acord sobre els objectius i la contribució de 
cada un a una estratègia compartida i unificadora de les energies” (Angel i 
Amar, 2005:16). Per la seva banda, Cardon afirma que el “coaching d’equip té 
com a missió acompanyar el desenvolupament de la maduresa cultural d’un 
sistema col·lectiu” (Cardon, 2005:15). 
 

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest model de coaching és aconseguir que 
l’equip “sigui més conscient de sí mateix. D’aquesta manera, l’equip realitzarà 
les accions que consideri oportunes pel seu futur” (Piqueras i Arola, 2014). Els 
mateixos autors proposen un esquema molt simple que ajuda a entendre el 
funcionament d’aquesta pràctica. 
 
 
 

!
Esquema d’elaboració pròpia basat en el model de Piqueras i Arola proposat al llibre Lo que se necessita 

saber para facilitar el desarrollo de un equipo (2014) 

Major!
Consciència!
de!l'Equip!

Més!opcions! Millors!
Eleccions!

Millors!
Resultats!
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Com es pot veure tots els autors comparteixen la idea de què el coaching 
d’equips té com a objectiu ajudar als membres d’un equip a millorar la seva 
relació i les seves pràctiques laborals en un futur.  
 

3.5. Quan l’empresa necessita un coach d’equip? 
 
Anteriorment ja s’han citat tots els problemes que poden produir-se dins de la 
comunicació interna, però en quins d’ells és pot plantejar l’ajuda d’un coach? 

Gautier i Vervisch (2001) amb aquest quadre al seu llibre Coaching directivo 

para el desarrollo professional de persones y equipos, resumeixen les 
situacions que es poden millorar així com en què s’ha de fixar el coach. 
 

!
Quadre extret del llibre de Gautier i Vervisch Coaching directivo para el desarrollo professional de 

persones y equipos. (2001) 
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Aquest quadre queda complementat per Villa i Caperán (2010) quan es parla 
d’altres situacions com: 

- L’empresa es sent desbordada tant per la competència externa 
com interna. 

- La velocitat amb la que es succeeixen els canvis a una 
companyia. 

- Els membres de l’equip no saben si ho estan fent del tot bé 
- No sentir-se partícips de totes les decisions. 

 

3.6. Tipus de coach 
 
En aquest punt sorgeixen diverses idees i criteris. Per exemple, si ha de ser 
una persona que conegui bé l’empresa o el sector o, si pel contrari, ha de ser 
algú totalment aliè a l’organització. Gautier i Vervisch (2001) resolen aquest 
apartat entenent que hi ha tres tipus de coach cadascú amb les seves pròpies 
característiques. 
 

1) Intern: En les empreses mitjanes o grans, és habitual trobar una 
persona especialitzada en dur a terme aquests processos dins de la 
companyia. Per tant, es tractaria d’algú que pertanyés al departament 
de recursos humans. 
Aquest coach no pot garantir una estricta neutralitat ja que té un salari 
dins de la companyia i té els valors d’aquesta interioritzats. Això també 
fa que el lloc de les sessions de coaching sigui el mateix que on ell 
treballa podent produir això petites filtracions. 
 

2) Directiu: Es tracta d’un responsable de la companyia, el que és coneix 
com a jefe o superior. 
Té més o menys les mateixes característiques que el model interior 
però cal incloure una altra. Si es tria aquest coach es dóna una situació 
on el superior ha de tenir dos rols el que pot crear confusió entre els 
treballadors al veure dues actituds diferents. Gran part de l’èxit 
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d’aquest model de coaching radica en la facilitat que tingui per assumir 
aquestes dues “personalitats”.  
 

3) Extern: Aquest estaria totalment desvinculat de la companyia i se’l 
podria trobar en una consultoria. Entre les seves particularitats destaca 
la seva perspectiva externa que li permet ser molt més neutre així com 
també, que “la varietat de les seves experiències en diferents empreses 
el guien en l’acompanyament de la persona”. (Gautier i Vervisch, 2001: 
26). 

 
Havent valorat les diverses propostes, aquest treball considera que el més 
recomanable per una empresa és seleccionar un coach extern. Hi ha diversos 
motius darrere d’aquesta reflexió, entre ells que la neutralitat és essencial en 
aquest procés així com també que les persones amb les que es treballen es 
tinguin un major “respecte” pel fet de ser algú exterior i no un amic. També 
s’ha de recordar que la pràctica del coaching és totalment eventual. Igualment, 
aquest treball no descarta la oportunitat de treballar amb algú intern o amb un 
directiu perquè les circumstàncies de cada companyia són diferents. Cal 
recordar un apartat anterior on es parlava sobre a quin departament s’ha de 
situar la comunicació interna, es defensava que seria molt convenient que les 
companyies el situessin en el propi departament de comunicació. Aleshores, si 
s’està demanant una força per part d’aquest departament, com és que es 
descarta un coach intern? La resposta és senzilla: s’aposta perquè el 
departament de comunicació interna sigui molt important i sigui qui es pugui 
encarregar de triar el coach però, al parer d’aquest treball, no necessita tenir 
entre el seu personal un expert.  
 

3.6.1. El perfil del coach 
 
Sigui quin sigui el coach que es seleccioni per la realització del procés, tots els 
que practiquen aquesta professió tenen unes característiques similars. Segons 
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Roman, al seu llibre Liderazgo y coaching (2008: 20-23), el perfil del coach és 
el següent: 
 

- És una persona que sap escoltar el que els altres estan dient 
sense avaluar i s’assegura d’haver entès com es sent l’altra 
persona. D’aquesta manera recopila informació que li servirà pel 
procés. 

- El seu perfil és de líder. 
- Sap donar confiança als coachees. 
- Té molta empatia i molta paciència. 
- És molt discret i ha de mantenir la confidencialitat. 

 
Després d’aquesta revisió teòrica, és necessari el desenvolupament de la part 
pràctica per ajudar a complementar-la amb noves informacions basades en les 
entrevistes en profunditat.    
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4. CAPÍTOL III: PART PRÀCTICA 
 

4.1. Metodologia 
 
Una vegada acabats els dos capítols teòrics, es dóna pas a la part pràctica. 
Tal i com ja s’ha mencionat al principi del treball, la pregunta d’investigació 
amb la que es va iniciar aquest treball era si el coaching d’equips s’havia de 

considerar una eina dins de la comunicació interna. Per tant, els objectius 
eren, a l’apartat teòric, conèixer en profunditat tant la comunicació interna com 
el coaching. I ara, a la part pràctica es pretén resoldre la pregunta 
d’investigació plantejada.  
 
La metodologia que s’ha utilitzat per respondre aquestes qüestions són 5 
entrevistes en profunditat. D’aquestes, quatre són molt semblants ja que estan 
fetes a persones que, o bé són coaches de professió o bé estan molt en 
contacte amb el sector. La cinquena és una persona que veient els problemes 
que tenia al seu equip, va decidir apostar per realitzar un coaching d’equips. 
 
Els individus contactats pel coaching són: Andrea Linati, especialitzada en 
coaching des del 2001 i en coach d’equips des de 2014; Paco León Lerma, 
coach executiu i Manuela Procorpio, cofundadora de _Coworkshops, és el 
perfil més estratègic tot i que està en contacte amb el coaching. 
La persona contactada per parlar de la seva experiència és l’Edu Forte, un dels 
fundadors del coworking Betahaus Barcelona. 
 
El període d’execució de les entrevistes ha estat entre el 27 d’abril i el 10 de 
maig. Tot i intentar que totes fossin realitzades de forma presencial, degut a la 
poca disponibilitat o la distància dels entrevistats, s’han executat de maneres 
diverses. Amb Paco León Lerma l’entrevista es va fer telefònicament i va tenir 
una durada aproximada de mitja hora. La de Manuela Procorpio és va realitzar 
presencialment a l’Institut Europeu de Design a Barcelona i va tenir una durada 
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aproximada d’una hora i quart. La resta d’entrevistes s’han realitzat per correu 
electrònic.  
 
L’estructura de les entrevistes als coaches ha estat la mateixa però, 
lògicament, les que han estat tant telefònicament com presencialment, s’han 
anat adaptant en funció de la conversa. Igualment, s’apreciarà que les que 
s’han realitzat per correu varien una mica o bé per exigències de la persona o 
bé perquè arrel de les primeres respostes s’han reformulat algunes preguntes. 
Cal destacar també que totes les entrevistes han estat fetes en castellà tant 
per la procedència dels coaches com per les preferències. 
 
Les preguntes generals són les següents: 
 

• Habitualment, en quines situacions es troba les empreses que van a 
vostè per realitzar un coaching d’equips? 

• Com es detecten en profunditat els problemes que té un equip? 
• Quant acostuma a durar el procés? 
• Quines activitats acostumen a realitzar-se durant aquest? 
• Com reaccionen els membres de l’equip a la pràctica del coaching? 
• Considera que tant directius com treballadores es beneficien d’aquest 

procés? O, pel contrari reforça més als treballadors i deixa dèbils als 
directius o viceversa? 

• Creu que el coaching d’equips pot ser una solució als problemes interns 
d’una empresa? 

• En cas afirmatiu, creu que aquest podria ser considerat una eina més de 
la comunicació interna? 

 
Com es pot apreciar, hi ha preguntes molt més generals mentre que les tres 
últimes van directes a intentar respondre la hipòtesis d’aquest treball.  
Algunes de les altres preguntes són: 
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• Quan una empresa ha d’optar pel coaching d’equips, el coaching 
individuals o el coaching directiu? 

• Quines són les qualitats que ha de tenir un coach? 
• Considera que es millor un coach extern a la companyia o un intern? 
• Quin és el mínim i el màxim i el màxim de persones per realitzar un 

coaching d’equips? 
• Com respon l’equip a la pràctica del coaching? 
• Com et sents quan acabes un coaching d’equips? 

 
Per l’altre banda, les preguntes realitzades a Edu Forte, la persona que ha 
viscut un procés de coaching d’equips són les següents: 
 

• Quina situació us va portar a decidir realitzar un procés de coaching 
d’equips? 

• Éreu conscients de tots els problemes que teníeu com “equip” o us va 
sorprendre descobrir-ne de nous? 

• Breument, quines activitats vau fer durant les sessions. 
• En què creus que us ha ajudat el coaching com a equip? 
• I, personalment, què creus que t’ha aportat? 
• Ha millorat la comunicació entre vosaltres? 
• Consideraries el coaching una eina que pot ajudar a la comunicació 

interna? 
• Per últim, la idea que tenies del valor del coaching abans de realitzar el 

procés i la que tens ara és la mateixa? 
 
Les respostes a aquestes entrevistes es poden trobar als annexos. En ells 
també es trobarà un petit manual que respon a les preguntes freqüents, amb 
les respostes, que pot fer-se una empresa abans de contractar un coach.  
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5. CONCLUSIONS 
 
Arrel dels coneixements teòrics i la resposta a totes aquestes preguntes 
mostrades anteriorment, s’han extret les conclusions que s’exposen a 
continuació: 
 
Moltes vegades els problemes amb els que es pot trobar una companyia no 
són únicament que els treballadors estan en desacord amb alguna decisió o 
que tenen la sensació que no se’ls considera part de l’empresa. Habitualment, 
el problema al que s’enfronten totes les empreses i, en concret tots els 
individus, és a una manca de comunicació o a una falta de coneixement sobre 
com comunicar. En relació amb aquest apartat, Manuela Procorpio ens parla 
del famós feedback i ella considera que “un no es pot convèncer a si mateix 
que fa una cosa bé o malament, necessita rebre feedback [...] és aquí on 
moltes persones fallen una mica. O bé perquè són persones molt impulsives 
que no reflexionen abans de donar-lo i el resultat pot ser bastant agressiu o no 
ben pensat o, pel contrari, al tenir por de ferir als demés és limiten a donar un 
feedback mig positiu o bo”.  
 
Paco León també comenta la importància de l’assertivitat ja que ell considera 
“que és el principal mal en aquesta societat. Quasi mai diem el que pensem 
perquè no sabem quin és el moment ideal o quina és la persona adequada i 
que no ho fem pel sentiment de culpabilitat. A més, ens costa acceptar les 
conseqüències [...]. També tenim una por terrible a preguntar i aleshores 
interpretem les cares dels nostres companys segons el que considerem. Per 
exemple: aquest està enfadat amb mi perquè sap que no he enviat aquest e-
mail i això és un problema”.  
 
Probablement tothom ha viscut aquesta situació de no saber com comunicar 
un feedback negatiu, o de no atrevir-se a realitzar una sèrie de preguntes. Això 
pot tenir unes conseqüències terribles a nivell personal però també a nivell 
professional. Si una empresa està formada per diverses persones i totes elles 
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tenen aquestes pors, tard o d’hora aquesta companyia s’adonarà que té un 
problema de comunicació i que s’ha de solucionar. Potser aquest es pot 
palpar en un determinat projecte o en l’ambient general.  
 
Durant tot aquest temps, les eines de la comunicació interna de la companyia 
han estat actives, teòricament, i han servit perquè els diferents empleats de 
l’empresa estiguin en contacte entre ells. Ja al primer bloc teòric s’ha vist com 
es classifiquen les eines segons el model de comunicació. En aquest punt ens 
hem de plantejar si aquestes eines són suficients. Aquest treball considera que 
les eines tradicionals, de vegades, són insuficients per diversos motius: per 
una banda perquè no sempre hi ha un feedback o una conversació continuada 
i, per l’altre, perquè de res serveix tenir unes eines si una persona no sap com 
comunicar-se correctament i té pors a preguntar o a dir les coses que no 
considera adequades. Per tant, es proposa que el coaching pot utilitzar-se 
dins de tots els tipus de comunicació formal (ascendent, descendent, 
horitzontal i transversal) segons les necessitats del moment.  
Sobre a quins stakeholders de la comunicació interna pot ajudar, es remarquen 
els directius i els treballadors de la companyia, deixant de banda els 
sindicats. 
 
També es considera que el coaching té un paper fonamental perquè permet 
que cada individu d’un grup aprengui com comunicar i es “resolguin” els 
principals problemes de la companyia. L’experiència de l’Edu Forte diu que el 
coaching els va ajudar a millorar molt la comunicació ja que ara “hem 
aconseguit saber detectar el moment en què les coses comencen a estar fora 
de lloc i ha saber aturar-les”. Sobre la importància de comunicar que el coach 
pot ensenyar, Manuela Procopio, afirma que ella no “considera que hagi 
d’estar constantment en una companyia la figura d’un coach que faciliti la 
comunicació interna perquè, d’alguna manera, aquesta hauria de funcionar de 
forma orgànica. És cert que la feina del dia a dia i l’estrès de moltes situacions, 
d’alguna forma fa que les bones normes de comunicació no s’apliquin o 
s’oblidin i aleshores és necessita ajuda externa perquè et faci veure les coses”. 
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Sobre aquest apartat es pot concloure que es recomana que totes les 
companyies, al menys una vegada, realitzin aquest procés. Tot i que, cal dir 
que, aquest treball recolza que totes les persones, com a mínim, una vegada a 
la seva vida haurien de realitzar un procés de coaching per millorar la seva 
comunicació. 
 
Però, que fa afirmar al treball que el coaching d’equips pot considerar-se una 
eina de la comunicació interna? Es creu que aquest compleix les mateixes 
funcions que qualsevol altre instrument i, a més, aporta el valor diferencial de 
que “el coaching pot fer-te veure que no se sap escoltar, que es poden dir les 
coses d’una altra manera, etc. I això facilitarà que a nivell individual tots els 
companys es portin millor”, comenta Paco León. 
Al final, el crear un bon clima de treball és l’objectiu que totes les empreses 
haurien de tenir juntament amb el d’obtenir beneficis. Andrea Linati creu que 
ha de ser una eina “que va molt més enllà de la comunicació interna ja que 
desvela qui són, què volen, com estan, què necessiten per millorar i per crear 
una unió per ser més forts” i, per últim Ulrich Schubert creu que “el coaching 
és una eina molt potent”.  
 
Dit això, cal entendre els beneficis que té el coaching no només a nivell 
individual sinó a nivell d’equip. Aquí sorgeix la pregunta plantejada de si ajuda 
a tots per igual o si pot beneficiar als treballadors i repercutir als 

directius, o viceversa. Els diversos professionals entrevistats tenen opinions 
molt semblants sobre aquesta qüestió. Andrea Linati considera que és un 
treball complex però que tots poden beneficiar-se si hi ha una implicació i una 
voluntat per part dels participants. Per la seva banda, Paco León considera 
que al final del procés a més de pensar en els beneficis generals s’ha de 
pensar en els individuals ja que “si algun membre de l’equip no s’ha emportat 
res d’aquestes sessions, és perquè ell mateix no s’ha donat permís per 
emportar-se res. Si una persona està molt receptiva i oberta, s’emportarà 

moltes coses igual que l’equip. Pel contrari si es fa malament l’equip perdrà 
molt”. Quan Paco León parla de que les coses es facin malament és refereix, 
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per exemple, a que un coach no sigui professional i que prengui decisions com 
deixar el procés a mitges. Si això ocorre la sensació que es pot quedar, com 
ell afirma, és que un cirurgià obre, veu la malaltia i la deixa oberta. El mateix 
Paco León creu que els beneficis com a equip depenen també molt del líder 
perquè “si ell no sap gestionar el coaching d’equips, el seu ego pot veure’s 
afectat i no aprofitarà les sessions”. Sobre aquest mateix punt Ulrich Schubert 
considera que el procés de coaching “pot ser un procés difícil pels directius, ja 
que han de reconèixer que no han gestionat massa bé fins al moment (des del 
punt de vista dels treballadors)”.  
 
En relació amb aquest apartat Manuela Procopio creu que és imprescindible 
que el coach sàpiga crear una sensació d’igualtat entre tots els membres del 
procés de coaching perquè així tothom pugui expressar les seves idees sense 
tenir por d’estar davant del seu superior. Ella mateixa afirma que hi ha diverses 
pràctiques per aconseguir “fer entendre a l’equip que ha de perdre la por a 
cometre errors però fent que cometin errors.” Algunes d’aquestes pràctiques, 
continua explicant Manuela, són jugar a tirar d’una corda i altres com “La 
catifa voladora on divideixes les persones en equip però tu no distribueixes 
cap rol, l’equip és autònom. Tot l’equip ha de pujar a aquesta catifa i han de 
donar la volta a la catifa sense baixar d’ella. La solució és molt fàcil però no és 
fàcil veure-la. Aquesta dinàmica funciona molt bé normalment perquè 
distribueix els rols. No necessàriament la persona que tingui un càrrec més alt, 
en aquell moment pren el control. Sinó que pot haver una altra persona que 
entén millor la solució i va guiant a l’equip. [...] A Espanya funciona molt bé 
perquè la gent està obligada a estar molt més a prop del que estaríem en una 
situació normal i això elimina barreres. Ho has de fer perquè has de solucionar 
el problema”  
 
Veient tot això s’ha d’entendre la importància de l’actitud individual de 
cadascun dels membres davant la presència d’un coach. Segons Paco León 
quan comença el procés molts membres mostren una actitud de desconfiança 
i rebuig davant el coach per por a que aquest els avaluï sobre el que fan. Per 
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això, és molt important que totes aquestes energies les sàpiga controlar el 
coach. Per la seva banda, Manuela Procopio explica una experiència personal 
on recorda com una persona va abandonar el procés perquè creia que no li 
estava aportant res. Però que, finalment, hi va tornar.  
 
Després d’extreure aquestes primeres conclusions, sembla que la resposta a 
la pregunta d’investigació de si el coaching d’equips podria considerar-se una 
eina més de la comunicació interna, és un sí. D’aquesta manera aquest treball 
queda obert per futures investigacions on es podrà continuar cercant per 
acabar de precisar la vinculació d’aquesta pràctica amb la comunicació interna 
d’una empresa. Així com també en quines situacions es recomana implantar-
ho. 
 
Sigui com sigui, sembla que la pràctica del coaching d’equips a les 
organitzacions, encara té molt per dir. 
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• Quins símptomes han de fer sospitar a la que companyia necessita 

un procés de coaching? 
 
La companyia es pot adonar que necessita un procés de coaching quan 
l’equip està sent disfuncional o quan és un grup de persones que vol arribar a 
ser un equip. També quan hi ha una manca de comunicació, cohesió o 
cooperació, quan no hi ha creativitat, quan s’estan perdent ventes, quan un 
equip s’ha d’enfrontar a un canvi o a una situació imprevista o quan, 
directament, es nota que l’equip té un problema però no se sap quin és amb 
exactitud. 
 

• Quin model de coaching s’ha de triar davant d’aquestes situacions? 
 
Si es el cas d’un directiu en particular que ha de millorar o potenciar 
competències, s’haurà d’apostar pel coaching directiu. Aparentment, s’haurà 
de descartar el coaching individual perquè està més enfocat a persones que 
volen superar les seves pors o inseguretats.  
 
Davant la resta de situacions, es recomanarà seleccionar un coaching d’equips 
que, a més a més, serà molt més econòmic que fer 10 coaching individuals. 
 

• Hi ha mínim i màxim de membres per realitzar un coaching 
d’equips? 

 
A partir de 3 o 4 persones ja es pot considerar que hi ha un equip. El màxim 
també depèn de l’empresa però habitualment estarà situat en 15. Això sí, molt 
probablement a partir de cert número treballarà més d’un coach en el procés.  
 

• És recomanable contractar els serveis d’un coach extern o treballar 

amb algú de la companyia si es dóna el cas? 
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Sempre que sigui possible és recomanable un coach extern ja que no estarà 
“contaminat” per l’empresa. 
 

• Quina serà la durada del procés? 
 
Això dependrà de la persona que es contracti però habitualment serà entre 5 i 
8 sessions. Hi haurà empreses que preferiran deixar un mes entre sessió i 
sessió i d’altres que voldran fer varies seguides, una aturada d’uns mesos i 
després tornar. 
 

• Quina estructura tindrà el procés? 

 
El procés començarà amb una identificació del problema que s’ha de tractar 
per poder marcar un objectiu al qual la companyia ha d’arribar. Durant la resta 
de sessions s’ajudarà a tots els treballadors a trobar les solucions i es 
treballarà en la creació d’un compromís. Per últim, pot fer-se un seguiment a 
posteriori.  
 

• Quines activitats es realitzaran durant aquest període? 
 
La majoria seran molt dinàmiques i reflexives. Aniran des d’activitats amb 
plastilina, fins enigmes passant per jocs pensats exclusivament per ajudar als 
equips. 
 

• Qui és beneficiarà d’aquest procés? 
 
Al final d’aquest, tothom sortirà guanyant. Les persones com a equip i elles 
mateixes a nivell individual.  
 

• Quin serà el cost? 
Variarà segons la necessitat, però rondarà els 2000€ com a mínim. 
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ENTREVISTA 1: Andrea Linati 
 
Andrea Linati: especialitzada en coaching des del 2011 i en coach d’equips 
des de 2014. Té una web pròpia: www.toquedeluz.es. 
 
L’entrevista va ser realitzada via email la setmana del 27 d’abril de 2015. 
 
¿Habitualmente, en qué situaciones se encuentran las empresas que 
acuden a usted para realizar un coaching de equipos?  
Me encuentro con equipos que están siendo disfuncionales, que saben que 
tienen conflicto o problema (en ocasiones no es un problema aparente). 
También aquellos que quieren llegar a ser un equipo pero de momento son un 
grupo de personas e, incluso, los que buscan llegar a un siguiente nivel en 
comunicación, unión, productividad, etc. 
 
¿Cómo se detectan los problemas que tiene un equipo? 
A través de la primera fase, el análisis. Lo ideal es usar un diagnóstico (como 
yo utilizo el happinessatworksurvey.com) y algunas entrevistas personales si 
es posible, para detectar la situación, lo que percibe cada miembro del equipo 
y las necesidades personales que se cree que se deben trabajar. 
 
Brevemente, ¿qué proceso se sigue para mejorar los problemas? 
Desde la primera sesión, haces que el equipo tome conciencia de dónde 
están, cómo está cada integrante y dónde quieren llegar, a partir de ahí se va 
trabajando cada sesión en base a las necesidades, desvelando lo que hay en 
cada momento, tomando conciencia y poniendo herramientas para 
solucionarlo. 
 
¿Cuánto dura el proceso? 
Lo ideal es entre 6 y 8 sesiones. 
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¿Podría darme algún ejemplo de las actividades que se realizan durante 

este tiempo? 
Todo se resume en diversos tipos de trabajo: 

- Trabajo sobre qué valores están más o menos presentados en el equipo 
y cómo se viven. 

- Trabajo de desvelar lo que hay, sacar lo sucio con respeto, hablar sobre 
ello, desahogo y pasar a construir desde lo que ya hay y existe. 

- Trabajo de cambio de perspectivas por distintos departamentos (qué 
necesidades o dificultades tiene cada departamento). 

- Trabajo de dar feedback constructivo y reconocimientos 
- Trabajo de visión, misión y valores, etc. 

 
¿Qué habilidades se le enseñan a los trabajadores y a los directivos? 
El coaching de equipos no está planteado para formar en habilidades, pero sí 
que se puede sacar mucho aprendizaje desde la manera en que se abordan 
las sesiones, desde crear una alianza (acuerdo) desde dónde se exponen las 
reglas del juego para que haya sinceridad, apertura, escucha, valentía… a 
coger pequeñas prácticas que luego se pueden aplicar en el trabajo. 
 
¿Considera que tanto directivos como trabajadores se benefician de este 
proceso? O, por el contrario ¿refuerza más a los trabajadores y deja 

débiles a los directivos o viceversa? 
Todos pueden beneficiarse, pero es un trabajo complejo , que requiere 

implicación y voluntad por los que pasan el proceso. Generalmente está 

pensado para los jefes o directores ya que si entre ellos no están unidos como 

equipo la empresa acaba perdiéndose. 

 

¿Cree que el coaching de equipos puede ser una solución a los 

problemas internos de una empresa? 

Es un elemento muy potente, porque empoderas a sus personas y no les 

arreglas las papeletas, sino que ellos deciden como resolverlas. Tú les 

acompañas y les aprietas para que se cree unión y comunicación para trabajar 

desde todo su potencial. Eso sí, requiere esfuerzo y dedicación y eso depende 
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de ellos mismos para resolver los problemas internos. El coaching por sí solo 

no funciona si las personas coacheados no se implican y trabajan entre 

sesiones.  

 

En caso afirmativo, ¿cree que este podría ser considerado una 

herramienta más de todas las que posee la comunicación interna? 

Es una herramienta que va mucho más allá de la comunicación interna, 

desvela quiénes son, qué quieren, cómo están, qué necesitan para mejorar y 

crear una unión para ser más fuertes para avanzar. 
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ENTREVISTA 2: Paco León Lerma 
 
Paco León Lerma: Director general i fundador de Lionship, empresa que ajuda 
a altres a aconseguir els seus objectius. A més és Coach executiu, 
professional i d’equips. 
 
L’entrevista va ser realitzada telefònicament el dilluns 4 de maig de 2015. 
 
Para empezar, ¿cuáles son las tres cualidades que debe tener un coach? 
Un coach debe tener únicamente tres cualidades: saber escuchar, saber 
escuchar y saber escuchar. 
 
¿Cuándo una empresa opta por el coaching de equipos, el coaching 

individual o el coaching directivo? 
Básicamente es un tema presupuestario. Lógicamente hacer un coaching de 
equipo implica hacerlo con muchas personas a la vez y será más económico 
que hacer 10 coaching individuales, por ejemplo. Pero no únicamente el 
motivo es el precio, también depende de la situación en la que se encuentren 
optaran por uno o por otro. 
 
En el caso del coaching directivo se puede dar cuando desde la dirección 
general han detectado que un directivo debe mejorar o potenciar ciertas 
competencias. 
 
Sobre el coaching individual, este se pedirá menos dentro de una empresa ya 
que básicamente está enfocado a personas que no tienen a nadie a su cargo, 
como suele ser un vendedor. Este individuo puede realizar un coaching para 
superar sus miedos y sus inseguridades. 
 
Por último, se reclama un coaching de equipo cuando los integrantes de una 
empresa se matan entre ellos, cada uno va a su rollo, no hay un equipo, les 
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falta creatividad, están perdiendo en ventas, etc. En este caso, cuando la 
dirección lo identifica propone hacer un coaching de equipos.  
 
 
¿En qué situaciones generales suele encontrarse un equipo cuando 

decide hacer un coaching? 
Acostumbramos a resumirlo en las llamadas tres G: Falta Comunicación, 
Cohesión Cooperación. Estas personas no son equipos, son grupos. 
 
Según tu punto de vista, ¿es mejor un coach externo a la compañía o 
interno? 
Para mi, externo. Pero es cierto que hay estudios que hablan que si ahora el 
externo es un 60 o 70% esto irá cambiando porque muchas personas dentro 
de la compañía se formaran como coaches para seguir trabajando en la 
compañía. 
A pesar que esto pueda cambiar yo creo que es mucho mejor el coaching 
interno ya que este no está contaminado por la compañía lo que le permite 
hacer una escucha limpia sin prejuicios.  
 
¿Qué duración debe tener un coaching de equipos? 
Esto depende del presupuesto pero se recomiendan 5 jornadas de 7 o 8 horas 
cada una. Entre jornada y jornada además debe dejarse un mes 
aproximadamente de tiempo. 
 
¿Existe un mínimo y un máximo para realizar el coaching de equipos? 
A partir de 4 personas se puede considerar que hay un equipo. Yo con más de 
6 personas trabajo con otro coach porque así lo que no observa el uno, lo 
observa el otro. El máximo serían 16 personas ya que yo considero que en ese 
punto ya no hablaríamos de coaching de equipos y pasaríamos a hablar de 
coaching grupal. 
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¿Cómo se identifican los problemas principales del equipo una vez se ha 

iniciado el proceso? 
Preguntando. Preguntando y observando mucho. Por ejemplo: cómo se 
sientan, cómo se miran, cómo se colocan, etc. También es interesante 
hacerles ciertas preguntas incómodas y ver cómo cambian sus caras y cómo 
les cambia la respiración. 
 
¿Cómo responde el equipo a la práctica de coaching? 
En un primer momento el equipo muestra una reticencia ante el coaching 
básicamente por desconocimiento porque creen que alguien va a evaluarles 
todo lo que hacen. Yo incluso diría que algunos miembros responden con 
rechazo. 
Hay mucha energía diferente en el ambiente y mi principal misión es 
controlarlas y poco a poco generar un contexto de confianza. 
 
Podrías explicarme, brevemente, ¿qué prácticas se realizan durante las 
sesiones? 
En primer lugar, se le debe identificar dónde está el equipo y dónde quiere 
llegar. A partir de aquí las sesiones siguientes acostumbran a ser muy 
dinámicas y reflexivas. Por ejemplo, yo soy muy creativo y a veces llevo juegos 
de plastelina que he hecho con mis hijas para sacarle a las personas la razón. 
También diseño juegos que consisten en responder un enigma y durante el 
proceso les contamino con información y observo cómo reaccionan ante ellas. 
De vez en cuando también les digo, paraos y observad cómo estáis sentados 
y decidme qué os dice esta actitud de cara al objetivo que estamos 
trabajando. También utilizamos símbolos para que la gente los comparta y 
defina dónde quiere ir. 
Al final, todo son cosas muy quirúrgicas. 
 
¿Crees que el coaching de equipos beneficia tanto a directivos como a 

trabajadores o, por el contrario, uno se ve más reforzado que el otro? 
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Creo que sobretodo al final del proceso se obtiene un beneficio a nivel 
individual porque debemos tener en cuenta que el 90% de las decisiones que 
tomamos cada uno de nosotros. Así que si algún miembro del equipo no se 
lleva nada de estas sesiones es porque él mismo no se ha dado permiso para 
llevárselo. Si alguien está muy receptivo y abierto, se llevará muchísimas cosas  
igual que si el equipo lo hace bien, se llevará mucho. Por el contrario, si se 
hace mal el equipo pierde mucho. Por ejemplo, cuando el coach hace dos 
sesiones y después se va. Es como un cirujano que abre, ve la enfermedad y 
la deja abierta. La misión de un coach es llegar hasta el final para no dejar al 
equipo caer y solucionar esos problemas qué tenían. 
Sobre el líder el punto clave es que sepa ser un buen líder, en caso que no se 
inicia un coaching individual con él. Si el líder no sabe gestionar el coaching de 
equipo, su ego puede verse afectado y no aprovechará estas sesiones. 
Al final, obtiene beneficio quien quiere.  
 
¿Consideras que el coaching de equipos puede considerarse una 

herramienta para ayudar a la comunicación interna? 
Sin duda, lo creo firmemente porque el coaching puede hacerte ver que no se 
sabe escuchar, que se pueden decir las cosas de otra manera, etc. Esto 
facilitará que a nivel individual todos se lleven mejor con los compañeros de 
otro departamento. Es muy habitual encontrarse guerras entre departamentos, 
por ejemplo, el de operaciones y el de marketing. 
 
¿Podrías explicar alguna situación anecdótica que has vivido durante 

estos años? 
Por motivos de confidencialidad no puedo dar nombres ni explicar con detalle. 
Pero, por ejemplo, me ha pasado que hay personas que han hecho una sesión 
y después no han vuelto porque no aceptan lo que están escuchando y el 
equipo ha aceptado que esta persona no vuelva a las sesiones. 
 
¿Cuál es el secreto del buen coach? 
No decirle nunca a nadie lo que tiene que hacer. 
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¿Qué futuro le ves al coaching? 
Creo que el coaching tiene todavía mucho camino por recorrer pero esto lo 
hará en el momento en el que desaparezcan del camino todas esas personas 
que se hacen llamar coaches y lo único que hacen es desacreditar esta 
práctica. Por suerte, hay asociaciones que velan por el coaching de calidad. 
 
¿Algo que añadir? 
Me gustaría hablar un poco sobre la asertividad ya que creo que es el principal 
mal en esta sociedad. Casi nunca decimos lo que pensamos porque no 
sabemos cuál es el momento adecuado, cuál es la persona adecuada y no lo 
hacemos por el sentimiento del culpa y además nos cuesta aceptar las 
consecuencias. Esto que parece tan sencillo no ocurre nunca. De esta manera 
somos incapaces de hablar con el jefe. 
Creo que si las empresas se comunicaran con asertividad todo sería mucho 
más fácil.  
También tenemos un miedo terrible de preguntar y entonces interpretamos las 
caras de nuestros compañeros según lo que creemos. Por ejemplo, este está 
enfadado conmigo porque sabe que no he enviado este email. Y eso es un 
problema. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
!
!
!
!
!
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ENTREVISTA 3: Manuela Procopio 
 
Manuela Procopio: Cofundadora  de _Coworkshops projecte en el que 
combinen Design Thinking i Coaching on treballen ella i el seu marit. Ella 
s’encarrega més de la part d’estratègia i el seu marit és coach professional. 
Tot i que Manuela no ho és, coneix aquest món perfectament.  
 
L’entrevista va ser realitzada el dijous 7 de maig a l’Institut Europeu de Design 
a Gràcia.  
 
Para ti, ¿qué cualidades debe tener un buen coach? 
Yo creo que debe ser una persona que sepa escuchar muy bien. Esto parece 
obvio pero no lo es porque a veces se interpreta la figura del coach de una 
forma que es un poco equivocada en el sentido de que las personas que 
acuden a un coach a menudo se esperan que el coach les de soluciones.  
En cambio, los que trabajamos con técnicas de coaching sabemos que no se 
trata de dar soluciones a la persona con quien estás trabajando. Por eso 
escucharla es fundamental para entender cuáles son las dinámicas que le 
están pasando, lo que está viviendo la persona, etc.  
Yo creo que en un buen coach notarás una persona que te sepa escuchar muy 
bien, que te hace muchas preguntas incluso a veces muchas más de las que 
deseas que se te haga y que realmente es una persona que te explora en 
profundidad, que te sabe hacer preguntas y que te sabe sacar cosas. 
 
Cuando trabajas con empresas, ¿en qué situación sueles encontrarte los 
equipos?  
Suelen ser varios los problemas: es decir, puede haber problemas muy 
concretos del tipo, hemos estado haciendo un trabajo bueno pero nos gustaría 
explorar otro tipo de acciones para las que sentimos que no estamos del todo 
preparados y nos gustaría ver cómo enfrentarnos a este cambio y qué 
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caminos seguir. Esto puede ser un tipo de situación y es mucho de 
exploración de algo nuevo. Entonces haces un plan estratégico enfocado a 
algo que es nuevo. Luego puede haber, que también suele pasar, el tema de 
equipos que tienen algún tipo de problemas. Muy a menudo ni lo reconocen 
del todo. Saben que algo no funciona bien pero la mayoría de las veces no 
saben identificar de qué se trata. Y probablemente por eso acuden a alguien 
externo porque se dan cuenta que necesitan una mano, alguien que le eche un 
cable desde fuera. Estos no suelen ser conscientes de lo que pasa dentro pero 
perciben que hay algo que no funciona. También puedes encontrarte en 
equipos en los que han pasado cosas que no se tenían previstas, gente que 
abandona el grupo, pequeñas discusiones que salen, proyectos que hasta 
cierto momento han seguido bien pero se estancan, etc. 
 
¿Cómo conseguís identificar el problema del equipo a fondo? 
Ahí el trabajo que hacemos nosotros es el de combinar varias técnicas. Por 
ejemplo, uno de los primeros pasos es tratar de identificar el problema que 
hay. Se puede hacer de varias formas pero normalmente es un trabajo de 
grupo. Una vez el equipo es consciente del problema que quiere trabajar o 
cuál es el reto que quiere conseguir, se aplican diferentes técnicas. 
En las técnicas ves a los trabajadores que se definen como pain points en 
algunas situaciones. En ese punto debes identificar la causa de ellos y 
empezar a trabajarlos.  
Habitualmente suelen ser problemas de comunicación que el equipo considera 
que lleva bien, pero en realidad no. 
 
¿Podrías decirme algún ejemplo de esas técnicas que pueden aplicarse 
para gestionar los problemas de equipos? 
Una por ejemplo, que es bastante “fuerte” pero funciona muy bien y que 
solemos utilizar por ejemplo cuando hay equipos de más de 2 personas es la 
actividad de Welcome to my house. Pongamos que el equipo es de 6 
personas, entonces 3 se sientan en su “casa” y los otros 3 visitan a esas 
personas. Entonces de hacen parejas y la persona que está en su “cas” debe 
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hablar durante el tiempo que se establezca que suele ser bastante, unos 20 
minutos. Durante ese tiempo el “visitante” debe escuchar a la persona todo lo 
que quiera decirle sin poder replicar en ningún momento. Por supuesto, las 
cosas deben decirse de forma clara y respetuosa.  
 

Esta es una técnica muy potente porque normalmente en el día a día no la 
aplicamos. Siempre que una persona viene a hablar con nosotros para 
comunicarnos un problema o algo que tenga con nosotros, se da una 
conversación. En teoría está bien, pero hay momentos en los que se necesita 
que la persona pueda decírnoslo todo sin que la interrumpamos.  
Este es el objetivo último de este ejercicio. Salen muchas cosas de ahí buenas 
y malas, claro. Porque repito, es una técnica muy potente ya que permite un 
espacio donde la gente está obligada a escucharse durante un buen tiempo.  
 
En esta actividad las personas van rotando y tú das la posibilidad a cada uno 
de poder expresarse con otro miembro del equipo y decirle todas esas cosas 
que hasta el momento no ha sido posible de decir de forma tan directa o sin 
ser interrumpido. 
 
¿Cómo gestionan las personas esta actividad? 
Es complicado y es una técnica que lleva también a momentos muy 
emocionales. Normalmente los equipos saben gestionarlas bastante bien, no 
hace falta más que estar de observadores por si pasara algo, pero 
normalmente no.  
 
¿Cuántas sesiones recomiendas hacer por equipo, aproximadamente? 
Claro, depende mucho de cada equipo. Yo más bien que hacer muchísimas 
seguidas considero que es muy bueno hacer algunas sesiones, dejar un 
tiempo para el equipo pueda trabajar todo lo que se ha hecho en las sesiones 
y después de unos meses hacer un follow up. Para mi es mucho más valioso 
que hacer 10 sesiones seguidas de coaching y ya está para siempre. Creo que 
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es mucho más interesante dejar un tiempo para que todo se metabolice y 
luego follow up. 
 
Para ti, ¿cuál es número mínimo y máximo de personas para hacer coaching 
de equipos? 
Bajo mi punto de vista, 3 ya se considera un equipo y máximo, mi marido ha 
hecho hasta con 15 personas. 
 
¿Crees que el coaching de equipos beneficia tanto a directivos como a 

trabajadores o, por el contrario, uno se ve más reforzado que el otro? 
Es un tema muy delicado. Yo trabajo mucho con equipos donde las personas 
son más o menos todas a la par. En el sentido que llevan un mismo proyecto 
pero no hay un súper jefe y un empleado con lo cual, casi siempre trabajo con 
equipos donde el nivel de las personas es similar. En otros tipos de formación 
sí que he trabajado en empresas donde he tenido de todo jefes y 
administrativos, empleados.  
 
Creo que beneficia a todos, por ello es muy importante que el coach sepa 
desde el principio crear una atmosfera donde todas las personas se sientan 
libres de expresar sus ideas. Porque cuando hay equipos mixtos con cargos 
muy distintos puede pasar a veces que las personas menos importantes se 
sientan un poco sin saber qué decir, pero ahí también existen técnicas que 
puedes hacer al principio que son tipos juegos donde tú básicamente haces 
entender al equipo que tiene que perder el miedo a cometer errores. Pero 
haciéndoles cometer errores. Si eso lo consigues hacer con los jefes los pones 
al mismo nivel que los demás. Ven que ellos son iguales al final. Es una 
cuestión de gestionar el grupo desde el principio para que todos puedan 
trabajar desde un mismo nivel. Ahí dentro no tiene que haber cargos. Esto es 
muy importante. 
 
¿Qué ejercicios se pueden utilizar para igualarlos? 
Normalmente son juegos muy lúdicos. Juegos como el de tirar de una cuerda.   
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Nosotros hacemos uno muy interesante que se llama alfombra voladora donde 
divides las personas en equipo pero tú no distribuyes roles, el equipo es 
autónomo. Todo el equipo se sube a esta alfombra y tienen que dar la vuelta a 
la alfombra sin bajarse de ella. La solución es muy fácil pero no es fácil verla.  
Esta dinámica funciona muy bien normalmente porque redistribuye los roles. 
No necesariamente la persona que tenga un cargo más alto, en ese momento 
tome las riendas. Sino que puede haber otra que realmente entiende más bien 
la solución y va guiando el equipo, o quizás se distribuye el tema de 
decisiones y cooperen bastante todos. 
 
Es un juego que depende de donde lo hagas puede funcionar todavía mejor. 
En España funciona muy bien porque la gente está obligada a tocarse mucho 
y a estar mucho más cerca de lo que harías en una situación normal. Eso 
elimina barreras. Tienes que hacerlo porque tienes que solucionar el problema 
y de alguna forma te acerca mucho a las otras personas, ya no hay distancia. 
 
Por lo que veo, es muy importante la actitud de cada individuo 
Es muy importante pero es muy imprevisible la actitud de las personas que 
puedas tener. Si tú haces bien tu trabajo en el sentido de que estás abierto a 
enfrentarte a posibles situaciones inesperadas. A menudo se resuelven solas y 
no necesitas tanto entrar o pujar. 
 
A nosotros recientemente nos pasó que una persona estuvo los primeros 40 
45 min e hicimos como una pequeña pausa y se fue. Pero quedándose en el 
edificio porque ella trabajaba ahí y entonces, después de la segunda pausa, 
ella no había aparecido. Mi marido se la encontró y ella dijo que pensaba que 
tenía muchas cosas que hacer y no tenía muy claro en qué le beneficiaba esto 
y se fue. Claro, pero no dijo nada, se fue simplemente. Mi marido le dijo que 
vale, que estaba bien y que ella misma era quien tenía que decidir. También le 
dijo que creía que si ella veía lo que estábamos haciendo, se podría beneficiar 
de la dinámica.  
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Antes del final de la sesión esta persona volvió y acabó con nosotros todas las 
sesiones y ella me dijo que le sabía mal porque se había ido. Y le dije que no 
pasaba nada, porque al final había vuelto. Estas cosas pueden pasarte y te 
rompen bastante una dinámica de equipo porque si una persona se va de 
repente, pero sería muy equivocado forzar lo que es la dinámica. No está mal 
que tu te acerques e intentes hacerla entender pero no debes forzarla. 
 
Puede que sea miedo de las personas por miedo a ver qué pueden sacar. 
Seguramente porque salen muchas cosas. En dinámicas enfocadas a 
negocios, salen muchas cosas personales que hay personas reacias y que les 
cuesta mucho más que a otros compartir estas cosas de su interior. 
 
¿Crees que el coaching de equipos puede considerarse una herramienta 
indispensable en la comunicación interna? 
Yo creo que sí. Tampoco creo que tenga que estar constantemente la figura 
de un coach que facilite la comunicación interna porque de alguna manera 
debería poder funcionar de forma orgánica. Es cierto que lo que es el trabajo 
del día a día, el estrés de muchas situaciones, de alguna forma hace que las 
buenas normas de comunicación no se apliquen o se olviden y entonces sí 
que se necesita ayuda externa para que te haga ver las cosas. Es ahí donde 
quizás no estás haciendo las cosas de la mejor manera. Esta ayuda a veces la 
necesitamos porque es casi natural verse llevador por lo que es el día a día y la 
operatividad de lo que tienes que hacer, que se hace más grande de otras 
cosas. 
 
¿Crees que uno de los resultados del coaching es una mejora del 

feedback? 
Este es un tema súper interesante. En tema de comunicación, el feedback 

también es importante porque también te permite mejorar pero no es solo eso. 
Va a algo más. Como persona te retroalimenta en el sentido de que, claro, tú 
no te puedes siempre convencer a ti mismo que haces una cosa bien o mal, 
necesitas recibir feedback. Es indispensable, creo. Lo que sí se trabaja mucho 
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es la forma de dar el feedback porque normalmente es ahí donde muchas 
personas fallan un poquito. O bien porque son personas muy impulsivas que 
no reflexionan al darlo y el resultado puede ser bastante agresivo o no bien 
pensado o, al revés, porque tienen miedo de herir a los demás y se limitan a 
dar feedback medio positivo o bueno. Que tampoco es como debería ser. Hay 
varias técnicas para darlo de forma constructiva.  
 
Una de las más obvias que se pide normalmente que se aplique es la llamada 
técnica del sándwich que es cuando tienes que darle feedback a una persona, 
empezar con una cosa positiva y poner como algo bueno. SI empiezas con 
una crítica puede sonar agresivo y poco a poco llegar a aquello que quieres 
discutir que es la parte menos positiva y terminar otra vez con algo positivo. 
De esa forma lo que se recibe de alguna forma es más suave. Lo entiendes 
igual pero no es tan violento el mensaje que recibes. 
 
Recientemente aprendí la importancia de dar feedback por escrito. Es 
interesante y en muchos casos hay que hacerlo. Me intereso mucho 
últimamente en tema de engagement que explica que, por ejemplo, lo que hay 
que hacer siempre es poner a la persona en su contexto. Es decir, yo te puedo 
escribir: Hola Jéssica, me he leído lo que me has mandado, estoy en el 
aeropuerto con 5 horas de retraso y estoy bloqueada en Amsterdam y no sé 
cuando llegaré. Ya entiendes que no estoy en una situación ideal sino que 
probablemente estoy estresada. Y entonces no interpretarás mal si te doy un 
feedback más duro. Si te digo que estoy en una isla del caribe y he pensado 
en mirarme mis emails y me he encontrado el tuyo. Seguramente será más 
relajado el feedback. 
 
Es muy bueno, son cosas que pueden resultar muy obvias pero no porque no 
caes en esas cosas y esto hace la diferencia. 
 
¿Cómo te sientes cuando acabas un proceso de coaching? 
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Normalmente muy agotada. Te soy sincera porque son procesos que no solo a 
nivel mental sino también a nivel físico como facilitadora o como coach te 
exigen mucho a nivel de energía. Entonces, normalmente acabas muy 
agotada. Por otro lado muy bien porque, a no ser que tengas experiencias 
raras, es un trabajo muy agradecido. Si ves que salen contentos y con una 
actitud positiva de lo que se ha trabajado y con buena voluntad, es muy bonito 
como facilitador y si puedes ver resultados aún mejor. Pero, en general, si las 
personas están satisfechas en cómo se ha desarrollado también te lo 
agradecen mucho. 
 
¿Te gustaría añadir alguna otra cosa? 
Personalmente creo que es muy importante el estrés ya que afecta a muchas 
personas. Es una parte importante que normalmente se trabaja en los 
procesos de coaching. De eso dependen muchas otras cosas que tú puedas 
hacer más o menos bien. Debido a cómo sabes gestionarlo. Es también muy 
complicado. En ninguna de estas cosas existe la fórmula pero normalmente 
los ejercicios y las herramientas funcionan pero encuentro especialmente que 
el estrés es uno de los más complicados a los que enfrentarse.  
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ENTREVISTA 4: Ulrich Schubert 
!
Ulrich Schubert: és coach professional i treballa juntament amb Manuela 
Procorpio.  
L’entrevista va ser realitzada via email la setmana del 11 de maig.  
 
¿Habitualmente, en qué situaciones se encuentran las empresas que 

acuden a usted para realizar un coaching de equipos?  
Situaciones de crisis y de conflicto en el equipo. O sea, tarde. Muchas veces 
rasca el ámbito de la mediación. 
 
¿Cómo se detectan los problemas que tiene un equipo? 
Normalmente antes de empezar hay un briefing por parte del cliente, puede 
ser el departamento de RRHH o el jefe del equipo. 
Una vez empezado el proceso se hace una ronda con todo el equipo donde  
presentan los problemas de su punto de vista (y reafirman/ complementan/ 
contradicen la visión recibida en el briefing). 
Luego por observación del comportamiento del equipo en alguna dinámica (La  
información mas fiable, diría) 
 
¿Cómo reaccionan los miembros del equipo a la práctica del coaching? 
Normalmente hay que ganárselos al inicio. Suelen ser escépticos, porque el 
problema les afecta mucho y no lo ponen en manos de un externo sin haber 
comprobado que se pueden fiar. 
 
Brevemente, ¿qué proceso se sigue para mejorar los problemas? 
Un proceso típico tendría mas o menos el siguiente patrón: 
· Reconocer y definir el problema 
· Definir el objetivo del proceso 
· Cambiar la perspectiva del equipo para orientarles a soluciones 
· Crear compromiso con el cambio 
 
· Seguimiento periódico 
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¿Cuánto dura el proceso? 
Depende mucho del equipo pero entre 5 y 10 sesiones. 
 
¿Considera que tanto directivos como trabajadores se benefician de este 

proceso? O, por el contrario ¿refuerza más a los trabajadores y deja 
débiles a los directivos o viceversa? 
Puede ser un proceso duro para los directivos, ya que tienen que reconocer 
que no lo han gestionado demasiado bien hasta ahora (desde el punto de vista 
de los empleados). Pero al final normalmente todos tienen que cambiar algo 
de su comportamiento / percepción. Si se consigue que todos entren en un 
proceso de cambio, ya es mucho. 
 
¿Cree que el coaching de equipos puede ser una solución a los 
problemas internos de una empresa?  
Sí, definitivamente. Sería aconsejable empezar antes de que haya conflictos / 
problemas graves. 
 
En caso afirmativo, ¿cree que este podría ser considerado una 

herramienta más de todas las que posee la comunicación interna?  
Creo que es una herramienta muy potente.  
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ENTREVISTA 5: Edu Forte 
!
Eduardo Forte: ell és un dels quatre fundadors de Betahaus Barcelona. D’un 
edifici antic, van aconseguir crear un coworking on avui en dia centenars de 
persones treballen cada dia. Tots quatre eren nous en això de fundar una 
empresa i, per tant, van decidir contractar els serveis del coaching.  
 
L’entrevista va ser realitzada via email la setmana del 11 de maig. 
 
¿Qué situación os llevó a decidir hacer un proceso de coaching? 
Internamente nos costaba conciliar en temas básicos, y las discusiones se 
volvían de momento muy álgidas y exacerbadas. Además la salida repentina 
de un miembro del equipo, nos hizo ver nuestras carencias a la hora de tener 
una comunicación adecuada. 
 
¿Cuántas sesiones realizasteis? 
Fueron 2 días seguidos. 
 
¿Eráis conscientes de todos los problemas que teníais como “equipo” u 

os sorprendió descubrir algunos nuevos? 
Más me sorprendió las cosas buenas que tenemos como equipo y que 
descubrimos al poner todo en perspectiva. Aun así eramos conscientes de los 
problemas, pero no de su solución. 
 
Brevemente, ¿qué actividades hicisteis durante las sesiones? 
Hicimos una línea de tiempo, lego serious play, juego de roles, conversaciones 
informales. 
 
¿En qué creéis que os ha ayudado el coaching como equipo?  
A poner en perspectiva todo lo que habíamos logrado en tan poco tiempo. 
 
Y personalmente, ¿qué crees que te ha aportado? 
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Que hay una unión con mis socios que trasciende el proyecto. 
 
¿Ha mejorado la comunicación entre vosotros? 
Si mucho. Hemos logrado al menos detectar el momento en que las cosas 
comenzarán a irse de sitio y saber para a tiempo. 
 
¿Considerarías el coaching una herramienta indispensable que ayuda a la  

comunicación interna? 
No sé si indispensable, pero si la considero una buena herramienta para la 
resolución de conflictos. 
 
Por último, ¿la idea que tenias del valor coaching antes de realizar el 
proceso y la que tienes ahora es la misma? 
Tuve siempre buenas valoraciones, y volvería a repetir el proceso.  
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Andrea Linati va facilitar-me també una presentació d’una proposta de 
coaching d’equips que prové d’una de les sessions pràctiques de coaching 
d’equips però no és real. A continuació s’extreuen les principals idees. 
 
Segons aquest “la grandesa d’un equip no resideix en les individualitats sinó 
en la seva habilitat de ser i de funcionar com a equip”. D’aquesta manera quan 
es vol produir un coaching d’equip és cerca aconseguir els següents canvis: 
 
 
Falta de visió comú   ! Cohesió i visió compartida 
 
Models reactius i defensius ! Pro activitat, interacció i creativitat 
 
Competència interna            ! Enteniment, col·laboració 
 
Conflicte discursiu   ! Diàleg constructiu 
 
Falta de focus   ! Focus productiu  
 
 
Una de les formes d’enfocar aquests canvis és plantejar un canvi de visió. Per 
ells la forma de fer-ho és: 
 

!
Extret del document d’Andrea Linati 
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