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Hospital General de Granollers

• Fundació privada del SISCAT

• Hospital Universitari 

• De Referència del Vallès Oriental, 425.000 habitants

• 1800 professionals

• Hospital d’Aguts, Sociosanitari i Centre Geriàtric

• Procés creixement: ampliació UCI, Quiròfans, 

Urgències i Hospitalització



LIDERATGE 

DESENVOLUPADOR

Equips autogestionats

Orientat a donar autonomia

Lideratge distribuït

Inspirar propòsit compartit

Facilita el canvi 

Intel·ligència col·lectiva

Organitzacions TEAL 

Frederic Laloux (2014)

Evolució de 

l'estil de 

lideratge

CONTEXT



Eines de desenvolupament directiu que enforteixen el lideratge 

desenvolupador i que es venen desplegant en els últims anys a 

l’Hospital de Granollers. 

Feedback 360º

Coaching



Avaluació de OBJECTIU

Feedback integrat als responsables 

d’equip respecte de 10 competències clau:

Lideratge

Orientació ètica

Gestió del canvi

Orientació als resultats

Treball en equip

Intel·ligència emocional

Comunicació

Orientació a la qualitat

Desenvolupar persones

Compromís

Feedback 360º

Desenvolupar les competències de 

lideratge.



Feedback 360º

Valoració mitjançant un 

qüestionari estandarditzat

30 ítems

Integra els comportaments d'excel·lència del 

Model de Lideratge de l'HGG.

Entrevista de 

feedback tècnica 

(Àrea de Persones)

Conversa de desenvolupament 

entre cap i col·laborador

Línies de desenvolupament per 

als pròxims 2-3 anys

METODOLOGIA

Visió

Suport

Reconeixement

Referent professional

Referent personal



RESULTATS

CONCLUSIONS

80 comandaments valorats.

Alt grau de satisfacció tant de 

professionals com directius.

S’han realitzat dues fases (2016 i 2019).

Es concreta en plans d'acció.

Ha permès millorar les competències 

directives dels comandaments.

Aflora converses crucials entre cap i 

col·laborador.

Reforça el que s’espera del comandament.

Potencia el rol de desenvolupament de 

persones del líder.

Es dona veu al professional respecte el líder

Fomenta una cultura de feedback. 

Feedback 360º



Coaching

Desenvolupar les competències dels comandaments de l’entitat.

Potenciar el rol del líder coach.

COACHING

OBJECTIUS

El coaching és un procés en el qual s’acompanya a la persona a 

maximitzar el seu potencial per assolir els reptes que es planteja. 



Coaching

METODOLOGIA

Procés realitzat per coaches certificats per ICF

Pla d'Acció amb objectius concrets i indicadors de mesura. 

S'ofereix un procés de coaching:  

• el comandament ho demana. 

• des de l'organització s'identifica algun àmbit de millora a 

treballar. 

Es realitzen entre 5 i 7 sessions de coaching.

En els últims quatre anys 29 comandaments han realitzat 

un procés de coaching individual.

S’han realitzat 6 acompanyaments de coaching d’equip.

RESULTATS



Coaching

VALORACIÓ

FACTORS D’ÈXIT

Clarificar expectatives inicials.

Participar en un procés de coaching ajuda 

a desplegar comportaments de líder 

coach.

Genera valor a través de la conversa.

S’observen canvis transformacionals.

El compromís i motivació de 

desenvolupament del comandament.

Selecció dels coach. 

La valoració dels professionals ha estat 

globalment molt positiva.



Són dues eines que es volen continuar 

desplegant i potenciant a l'hospital.

Han de permetre seguir enfortint les 

competències de lideratge dels nostres 

comandaments.



GRÀCIES


