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Taller 4. Evoluciona! De ser un cap a ser un/a líder.  
La gestió dels equips i el lideratge a les organitzacions socials i de voluntariat 



Juan Antonio Gómez Es formador i consultor de Lideratge, 

Comunicació i altres habilitats personals i relacionals a empreses, 

organismes públics i organitzacions socials. Va ser co-fundador de 

la entitat social ADAMA, on durant 4 anys va portar la direcció de 

la organització i durant 6 anys mes va ser director de les àrees de 

Innovació, Comunicació i Fundraising. Es enginyer de 

Telecomunicacions, te un postgrau en Direcció d’entitats Socials i 

ha estat professor de la UPC, de la Escola Elisava, de la Fundació 

Pere Tarrés i de EADA.  



OBJECTIUS 

1. Descobrir les aptituds, 

actituds i competències 

de un Líder.   

2.Conèixer els tipus de 

lideratge a les 

organitzacions socials. 

3.Detectar els símptomes 

d’una direcció o estil de 

comanament inadequat.. 

4.Adquirir eines de auto-

observació com a líder. 

5.  



Dinámica: Pensa en un/a Líder 



Tothom pot liderar? Actituds, Aptituds, Comportaments 



Present i futur de les organitzacions socials 



?  
Dinàmica: Un/a Líder que t’impacta 

Què Pensa? 

A què aspira? 

Quins valors te? 
Quins principis? 

Cóm es Comunica? 
Qué diu? 

Cóm veu la vida? 

Cóm veu a les persones? 

Què escolta de les persones? 

Què escolta als mitjans? 

Què escolta de la seva família? 

Què fa? 
Cóm es comporta? 

Què li fa por? 

Que li generaria frustració? 

Quin considera que es el 
seu obstacle mes gran? 

Què es per ell/ella l’ èxit? 

Quin es el seu indicador 

de que tot va bé? 

Que seria per amb 
ell/ella un ‘wow’? 



Tipus  

de  

Líder Considerat com un 

Lider mes autèntic 

doncs reuneix les 

millors caracteristiques 

de tota la resta. 

Aconsegueix que 

s’acompleixin els 

objectius, tot proposant 

noves iniciatives i 

anteposant els 

beneficis del equip als 

seus 

Pel seu caràcter lidera 

a la resta encara que 

no sigui reconegut 

formalment 

Intenta satisfer les 

necessitats del equip. 

Pren decisions amb 

l’Equip 

Posseeix habilitats 

Comunicatives 

Te la ultima paraula i 

lidera amb mà ferma 

sobre els treballadors. 

Dona instruccions 

precises de com fer les 

coses. 

Només es centra en 

resultats. 

 

Encara que te la decisió final 

sempre te en compte les 

opinions del equip. 

Fomenta la creació de un 

esperit de treball. 

Convida al equip a que participi 

en la presa de decisions. 

Potencia les qualitats dels seus 

treballadors. 

Deixa fer i ser lliurement als 

membres del seu equip. 

No exerceix control ni motiva al 

equip 

Delega tasques als treballadors. 

Es limita a definir el objectiu 

però no a com complir-lo. 



Dinàmica: El meu estil de lideratge 



ELS CANVIS NO ES 

GENEREN A LES 

ORGANITZACIONS. ES 

GENEREN A LES PERSONES 

QUE HI PARTICIPEN. 

Es centra en la generació de processos de canvi 
dins de la organització, que generalment tenen 
a veure amb l’enfortiment de les relacions 
entre els membres de un grup i els seus nivells 
de motivació 



• Es crea sobre la necessitat humana de donar 

significat. 

• Es preocupa dels fins, els valors i l'ètica. 

• Es proposa assolir objectius a llarg termini sense 

comprometre els valors i principis humans. 

• És proactiu, catalitzador i pacient. 

• Es concentra majoritàriament en les missions i en 

l'estratègia per assolir-les. 

• Utilitza plenament els recursos humans. 

• Detecta i desenvolupa els nous talents en l'equip. 

• Reconeix i recompensa les contribucions importants. 

• Dissenya i redissenya les tasques perquè tinguin 

sentit i constitueixin un desafiament. 

• Allibera el potencial humà. 

• És un exemple de confiança, respecte, llibertat i 

compassió. 



http://briandownard.com/leadership-skills-list/ 

Autoavaluació 



“No se puede dar 
autonomía cuando no hay 
confianza.  
Si uno no confía en la gente 
con la cual trabaja, deberá 
utilizar el control en lugar 
de la autonomía….  
Si no tenemos carácter (lo 
que uno es como persona) 
y capacidad (lo que uno 
puede hacer), no se nos 
considerará dignos de 
confianza…. 
La confianza está en la raíz 
del éxito o el fracaso de las 
relaciones y en los 
resultados finales del 
negocio” 



Valors 
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