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Avaluació de competències directives:

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Les persones que lideren o tenen l’objectiu de liderar un projecte haurien de tenir

clar el seu mapa de competències, independentment, del moment professional en el que 

es trobin. El nostre sistema permet als directius/ves presents i futurs acreditar les seves

competències fortes i conèixer aquelles que necessiten millorar en relació al seu objectiu

laboral.

Aquest procés és útil, especialment, en tres situacions:

• En processos de cerca de feina o de millora de la situació laboral, et permetrà evidenciar 

les competències fortes en un procés de selecció i acreditar-les amb un sistema validat

científicament.

• En l’exercici de les teves funcions com a director/a, et permetrà anticipar-te a escenaris

presents i futurs en els quals hauràs d’oferir una resposta òptima.

• En processos de creació del teu propi projecte o empresa, et permetrà conèixer les teves

competències fortes i a millorar i el nivell de complementarietat amb l’equip emprenedor.



DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Cresàlida a través de la seva àrea de R+D+I ha desenvolupat diferents metodologies i 

mètodes per gestionar les competències professionals, emprenedores i directives. Algunes

d’aquestes investigacions s’han materialitzat en eines específiques per millorar les 

competències directives com, per exemple, el Mapa del perfil professional d’un/a directiu/a i el 

d’un/a conseller d’empresa (1). 

Gràcies a la darrera investigació, hem obtingut el CSAQ © 2020 Cresalida, Creixement i Consolidació

Empresarial, SL , un qüestionari d’autoavaluació de competències professionals.  

Aquest qüestionari permet obtenir el resultat de 13 

competències professionals transversals clau: 
adaptabilitat (CAA), creativitat-innovació (CAC), 

gestió de l’estrés i de les emocions (CAE), 

iniciativa-autonomia (CAI), negociació (CAN); 

organització-planificació (CAO), responsabilitat (CAR), 

autoconeixement (CIA), disposició a l’aprenenentage (CID), 

situació en el context (CIS); relació interpersonal (CRR), 

comunicació (CRC) i treball en equip (CRE).

Què és el mètode CSAQ?

(1) (Zaragoza, M; Colomer M (2012). Barcelona: Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona)

Competències

https://www.linkedin.com/posts/martazaragozadomingo_en-este-art%25C3%25ADculo-presentamos-csaq-una-herramienta-activity-6645751595856384000--862


DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els principals elements diferencials amb la resta d’eines que actualment hi ha al mercat són:

1. Permet establir indicadors de validesa externa objectius, 

tant de resultats com d'evidències de la trajectòria formal i informal 

(formativa, laboral, personal, etc.). És a dir, s’obtenen

els resultats del nivell de cada competència i el percentatge

de concordància amb la realitat. La majoria d’eines mesuren 

les competències en base al que un/a percep sigui o no cert.

2. Es fonamenta amb els comportaments passats, per explicar 

els comportaments presents ¡ predir els futurs.

La majoria d’eines es fonamenten amb els trets de la personalitat

per explicar el comportament actual i predir com et comportaràs en 

un futur, en un lloc de feina o en un projecte. El CSAQ et permet

identificar què ets capaç de fer, independentment, dels teus trets

de la personalitat.

Què és el mètode CSAQ?

Gràfic radial de Comparació Competències-Evidències
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Esquema del procés:

PROCEDIMENT I RESULTATS

Fase 1

• Omplir el Qüestionari CSAQ (enviament en pdf).
• Devolució dels resultats i conclusions (competències fortes i a millorar) (entrevista personal on-line)
• Acreditació de competències fortes (Certificat emès per Cresàlida) 

Fase 2

• Informe de conclusions: amb les conclusions principals dels resultats i les bases de les estratègies a 
seguir per millorar les competències més febles i potenciar les fortes.

Fase 3

• Contrast amb l’objectiu laboral per tal de formular el pla de millora.
• Pla de millora competencial: definint els objectius, les estratègies i les accions, el calendari, els

recursos necessaris i els indicadors de resultat.

Fase 4

• Seguiment de pla de millora: acompanyament individual per confirmar el nivell d’assoliment dels
resultats del pla i posar mesures correctores, si cal. 
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Preus:

Opció 1. Avaluació bàsica:  250 € (+ Iva)

ü Resultats de les competències fortes i a millorar.
ü Devolució personal per videoconferència.
ü Certificat d’acreditació de les competències fortes per a tercers.

Opció 2. Avaluació amb informe:  410 €  (+ Iva)

ü Resultats de les competències fortes i a millorar.
ü Devolució personal per videoconferència. 
ü Certificat acreditant les competències fortes.
ü Informe de conclusions.

Opció 3. Avaluació amb pla de millora: 580 € (+ Iva)

ü Resultats de les competències fortes i a millorar.
ü Devolució personal per videoconferència.
ü Certificat acreditant les competències fortes.
ü Informe de conclusions.
ü Pla de millora de competències (un pla amb objectius, estratègies, accions, calendari, recursos 

necessaris i indicadors de resultats).

Opció 4. Avaluació amb seguiment: entre 825 € - 1.240 € (+ Iva) 

ü Resultats de les competències fortes i a millorar.
ü Devolució personal per videoconferència.
ü Certificat acreditant les competències fortes.
ü Informe de conclusions.
ü Pla de millora de competències 
ü Seguiment del pla de millora (entre 1 i 3 mesos de seguiment amb 1-3 tutories individuals).

PREUS DEL SERVEI
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Procés per identificar i millorar les competències 
professionals:

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?

Per saber-ne més: Video de formació de competències directives (Formadora: 
Marta Zaragoza Domingo amb la convidada especial de l’empresària Montste
Sanjaime)



Què és un/a professional competent?

Una persona que té coneixements, és capaç d’aplicar-los i està disposat a 
posar en joc els seus bagatges competencials per a realitzar les funcions 
requerides en un lloc de treball, adquirir-ne de noves o millorar-les.

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?



Font: Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Claus Tutorials

Classificació de competències segons ISFOL:

La competència professional és el conjunt integrat de coneixements, habilitats, 
destreses i comportaments que es posen en joc en l’acompliment d’una 
determinada activitat professional.

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?



On identifiquem el capital nostre competencial?

Les persones adquirim una competència professional en un determinat 
àmbit i som capaços de transferir-la en un altre de ben diferent!

Hem de ser capaços/es de posar en valor la transferència competencial 
entre els àmbits formals i informals (p.ex. del familiar o social cap al 
professional) per valorar tot el nostre talent!

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?



CAPITAL COMPETENCIAL 
PROPI

• Àmbits formals
• Àmbits informals

• Tècniques
• Bàsiques
• Transversals

PERFIL PROFESSIONAL 
REQUERIT

• Competències corporatives
• Competències específiques 

lloc de treball.
• Competències específiques 

segons necessitats 
empresa
• Tècniques 
• Bàsiques
• Transversals

CV per 
competències

Oferta per 
competències

El contrast entre el què tinc i què necessito:

Quan ajudem a contrastar les competències pròpies amb les requerides per 
una feina, identificarem aquelles que hem de millorar. El pla de millora ens 
serveix tant per poder optar al lloc de treball desitjat com per mantenir-lo i 
seguir evolucionant en la professió o en l’empresa on treballem.

Per poder realitzar el contrast necessitem visibilitzar les competències 
fortes que tenim en relació al perfil professional requerit a través d’eines 
com el CV per competències, bios, etcètera.

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?



El pla de millora

Elements d’un pla de millora:

• Objectius: QUÈ et proposes per aconseguir 
allò que vols (adquirir... millorar... 
conèixer...)

• Accions i estratègies (COM) Quines 
accions realitzaràs i/ o quines estratègies 
duràs a terme per a aconseguir l’objectiu. 

• Calendari: QUAN Temps de què disposes, i 
temps que necessites.

• Recursos i persones implicades:
QUE/QUI Recursos i persones que et poden 
ajudar en aquest procés 

• Indicadors de resultat: (PER A QUÈ) 
Quines situacions o fets t’indicaran que 
estàs aconseguint l’objectiu i que l’has 
assolit.

Qualsevol activitat en l’àmbit formal o informal que permeti a posar en joc la 
competència que necessitem millorar serà òptima.

ANNEX. COM S’AVALUEN LES COMPETÈNCIES?



EN QUÈ CREIEM? METODOLOGIES

Direcció 
estratègica en 

clau de 
competències

Et podem ajudar en els següents àmbits:

• Direcció estratègica
• Organització de l’activitat
• Gestió de l’equip humà 

#Assessorament  #Formació  #Projectes a mida

Explica’ns què necessites?
Posem el focus d’atenció en les competències!

www.cresalida.com

info@cresalida.com@cresalida |

(+34) 615 62 63 41
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