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PROGRAMA LIDERATGE I COMUNICACIÓ S.XXI 
FORMULAR CORRECTAMENT ELS OBJECTIVOS 

 
A continuació, anem a plantejar-nos alguns suggeriments perquè puguis concretar i formular els 
teus objectius i els del teu equip de manera correcta. Aquest és el primer pas per aconseguir-los, si 
els formules malament aconseguiràs una altra cosa, així que tindrem en compte com els expressem 
perquè res no falli, perquè el camí als nostres objectius comenci de la millor manera possible. 
 

Comencem amb algunes preguntes… 
 

T'has plantejat el que com a professional vols aconseguir? 

 

Quina classe de professional vols ser en el futur? 

 

Com vols viure la teva feina d'aquí a un any vista? 

 

Com vols que visquin els membres del teu equip (companys, empleats, clients, família, amics, 

...) d'aquí a un any? 

 

Què vols haver aconseguit? 

 

Quina empremta vols deixar en els que formen el teu equip? 

 

Com vols que et vegin els que treballaran amb tu? 

 

I els que conviuen amb tu? 

 

Els objectius comencen justament per això que hem fet: per fer-se preguntes. Això t'ajudarà a definir 
el que desitges, a expressar els teus somnis professionals i també els personals. Dóna-li voltes a les 
respostes. Aquest és el primer pas: començar. 
 
Totes les preguntes anteriors semblen molt transcendentals, però no ho són. El que són és 
imprescindibles per no fer el que massa vegades fem d ' "anar tirant". Això ho fan els cavalls, els rucs 
o els bous quan tiren d'un carro, i poden fer-ho perquè hi ha algú que porta les regnes. Si tu ets dels 
que va amunt del carro ets el que portarà les regnes i per tant has de saber on vas, quin és el camí i 
per on girar quan arribi la primera bifurcació. Moltes vegades deleguem la nostra vida en les 
circumstàncies que són les que acaben decidint allò que farem. És el mateix que deixar les regnes 
en mans d'un altre, si fem això, ens adjudiquem automàticament el paper del cavall, el del bou o 
fins i tot el del burro. Vols això per a tu? Vols això per als que formen el teu equip? 
 
Decidir quins són els objectius del teu equip és una part de la teva feina com a líder i és important 
que t'atreveixis a fer-ho, que estiguis disposat a capitanejar-lo fins aconseguir-ho, o com a mínim 
que et comprometis a no deixar d’intentar-ho. El mateix s'aplica als teus objectius personals, has de 
ser capaç de liderar la teva vida, perquè sinó algú ho farà i és probable que no t'agradi com ho faci. 
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Ensenya això als teus, als que formen el teu equip, i veuràs com el futur que els espera és molt millor 
si són líders de la seva vida. 
 

 
 

 
 

Entre els objectius personals i professionals no és convenient fer diferències. Uns han d'encaixar 
en els altres sense problemes. Si no encaixen, si no es complementen, hauràs de triar entre la teva 
professió i la teva vida personal i això generarà conflictes i renúncies que faran que el teu nivell de 
satisfacció sigui pitjor del que pot ser. 
 
En els objectius de l'equip, com a líder, hauràs de buscar que estiguin alineats amb els de cada 
individu. Els objectius de cada individu d'un equip han de tenir punts de coincidència amb els de 
l'equip, si no ho tens en compte, pot passar que mai no s'arribi als objectius de l'equip perquè 
aquests estiguin en contra dels individuals. A l'hora de triar, tots som egoistes, encara que sigui a 
nivell inconscient, i si hem de triar entre els nostres i els de l'equip triarem els primers. No buscar 
aquesta coincidència d'objectius suposarà un preu molt alt en la satisfacció personal, amb 
conseqüències directes en la salut de les persones, en forma d'estrès, ansietat i fins i tot depressió. 
Com a líder ho has de tenir en compte i aprendre la forma d'alinear els objectius de l'equip amb els 
dels individus. 
 
Parlar amb el teu equip per detectar quins són els objectius et poden ajudar a situar a cada persona 
en el seu paper en l'equip perquè aporti el màxim de rendiment sense sacrificar la seva satisfacció 
personal. A això en diem "gestió de competències". Pregunta i escolta i ja veuràs com els membres 
del teu equip seran els que et diran el que necessites saber per fer molt bé el teu paper de líder de 
l'equip. 
 
 

És extraordinàriament important que la formulació dels objectius sigui la correcta, per tant, 

has de tenir molt en compte el següent: 
 

1.   Expressa’l en positiu. 
 

És a dir, no formulis el que NO vols aconseguir ni el que vols deixar o abandonar. Si tens un 
problema de caràcter i vols evitar les discussions perquè acabes enfadant-te no formulis el 
teu objectiu com: 
 
Vull deixar d'enfadar-me per tonteries 
 
Ningú no vol deixar res. Segur que tu no vols deixar-te la cartera en un bar, o les claus a 
casa, o el telèfon en una visita ... llavors no voldràs tampoc deixar el teu mal humor. No 
estàs programat per voler deixar alguna cosa. 
 
Pots formular-ho en canvi així: 
 
Vull ser capaç de raonar quan veig alguna cosa de diferent manera que els altres 
 
2.   Que el teu objectiu segui tan específic com sigui possible. 

 
Si per exemple et planteges el teu objectiu formulant-lo així: 
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Vull tenir molta feina. 
 
Podria passar que el teu germà et cridi perquè el cap de setmana l’ajudis a pintar la casa. 
Tindràs molta feina, però això no era el que tu volies. És més correcte que diguis alguna cosa 
així com ... 

 
Vull aconseguir una feina que em doni els diners que vull per viure molt bé. 

 
3.   Concreta com i quan sabràs que l’has aconseguit 

 

Quina prova tindràs que ho has aconseguit? Què ha de passar perquè sàpigues que ja has 
arribat? Com ho sabràs? 
 
Si per exemple et planteges Vull anar de viatge a París, sabràs que has aconseguit el teu 
objectiu quan baixis de l'avió i vegis el nom París en els rètols de l'aeroport. Així de fàcil. En el 
cas de voler un que sigui mica menys precís com el de saber raonar, fixa un temps que 
t’indiqui que ja has arribat al teu objectiu. Per exemple, quan porti tres mesos sense discutir 
amb ningú per res ja ho hauré aconseguit. 
 

4.   Organitza els teus recursos 
 

Això vol dir que et facis una llista de tot el que et pot ajudar a aconseguir el teu objectiu. 
Persones, llibres, pel·lícules, pàgines web, consells, ... el que sigui. Has comptar amb tots els 
que et poden ajudar perquè així sigui més fàcil que ho aconsegueixis. 

 
 

5.   Actua de manera proactiva 
  

És a dir, sigues tu el protagonista del que hagi de passar. Que el teu objectiu depengui del que 
tu facis, no que passin coses sense cap intervenció per part teva. No esperis que els teus 
objectius es compleixin per art de màgia o per casualitat. Si passa això no hauràs après res i 
recorda que plantejar-te un objectiu té el valor afegit de que tu et converteixes en qui mereix 
aconseguir això que t'has proposat. 
 
 
6. Para atenció a les conseqüències que pel teu entorn suposa que tu aconsegueixis el que 
et planteges.    
 
A això en diem l'ecologia del teu objectiu. Que sigui ecològic vol dir que no perjudica ningú 
del teu entorn. Si això passa, serà un fre al teu objectiu perquè saps que això causarà un 
problema afegit i, encara que sigui de manera inconscient, tendim a no voler el mal als altres. 
 
Si et planteges com a objectiu treballar als Estats Units i saps que això suposarà una gran 
tristesa als teus fills i ho passaran malament, el teu objectiu té un punt de partida que pot 
anar amb el fre de mà posat. Tot serà molt més difícil i això no t'interessa, perquè podria fer 
que et resistissis a aconseguir-ho i això et debilitarà. 
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7.   Prepara un pla d’acció 
 

És evident que sense mapa no arribaràs a la teva destinació. El Pla d'Acció és aquest mapa. 
El conjunt d'accions que et portaran a aconseguir el que et proposes són el Pla d'Acció, 
programa cada dia alguna cosa que t’acosti i al final hi arribaràs. Comença pel primer pas, 
que és el més important del projecte. 
 

 

Un últim consell, perquè un objectiu et porti a créixer com a persona o al teu equip a créixer com 

a tal, és important que sigui prou motivador per fer-te sortir de la teva zona de confort. Si és 

excessivament fàcil i ho aconsegueixes sense cap esforç i sense ampliar la teva zona de confort 

no t'haurà servit de pràcticament res. 

 

Utilitza les preguntes que has practicat amb tu mateix amb els membres del teu equip. Les 

preguntes són la clau de la nostra feina. Ningú no sap més dels objectius d'una altra persona que 

aquesta mateixa persona, tot i que és probable que encara no ho sàpiga. Tu hauràs de descobrir-

li i ajudar-lo a que sàpiga el que encara no sap que ja sap. I no és un embarbussament. 

 

 

Jaume Josa. Programa Lideratge i Comunicació S.XXI 

 


