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ABSTRACT  

 

Disseny d’intervencions per a la millora de l’aprenentatge de les competències 

directives i el lideratge infermer 

INTRODUCCIÓ: La posició i la contribució de la infermera en la funció directiva és 

cabdal per potenciar el desenvolupament de les competències professionals. El 

lideratge infermer és una realitat de la professió i es pot evidenciar diàriament amb la 

gestió de les cures, sense tenir relació amb la posició jeràrquica.  

OBJECTIUS: Dissenyar intervencions dirigides a infermeres i estudiants que 

contribueixin a la millora en l’aprenentatge de les competències directives i el 

desenvolupament del lideratge infermer. Proposar un mapa de competències directives. 

Identificar millores en els processos de selecció de les direccions. Identificar estils de 

lideratge i àmbits de desenvolupament del lideratge d’infermeria.   

METODOLOGIA: s’ha utilitzat el mètode de cerca de consens a través dels informants 

clau d’hospitals i atenció primària de Lleida, seleccionats per nominació directa 

segons perfils adequats, mitjançant entrevistes individuals semiestructurades. Per a la 

metodologia de cerca s’ha utilitzat la interficie BuscaRe , que inclou la majoria de 

bases de dades de referència, destacant The Journal of nursing administration amb 

factor d’impacte en el Quartil 1 (JCR).  

RESULTATS: Es proposa el disseny d’un mapa de competències directives per a la 

infermeria en les que destaquen 4 competències prioritàries o nuclears: lideratge, visió 

estratègica, treball en equip i orientació als resultats. S’identifiquen oportunitats de 

millora en el funcionament dels processos de selecció de les direccions: realització de 

concursos oberts i avaluats per tribunals externs, vigència de 4 anys lligat al programa 

i resultats, i la publicació dels barems en el què prenguin importància les habilitats 

personals. Tot i que s’identifiquen els estils de lideratge òptims (capacitador i 

democràtic) que contribueixen a la millora del clima de treball i als resultats, els 

estudis revelen que en la pràctica infermera predomina un estil autocràtic amb 

conseqüències negatives que cal afrontar. Quan als àmbits de desenvolupament en les  

4 àrees de la professió, destaquen: impartició de coneixements basats en l’evidència, 

pensament crític i preocupació per la formació continuada (docència), recerca de nous 

camps d’estudi de la professió, desenvolupament d’evidència científica i potenciar les 
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publicacions de qualitat (recerca), liderar les cures basades en evidència científica, 

utilitzar la metodologia i taxonomia infermera i el compromís per la millora 

(assistencial) i fomentar la implicació, vetllar pel correcte funcionament de la 

institució, potenciar els líders e identificar les prioritats (gestió).  

 

Propostes d’intervenció dissenyades: validació d’un qüestionari de competències 

directives per a la infermeria, realització de jornades i edició de material didàctic, 

detecció de la necessitat de definir la trajectòria professional de gestió, creació d’un 

programa de mentoríes i creació d’un grup de treball sobre lideratge a les terres de 

Lleida. Es defineix per a cada intervenció els indicadors que han de permetre 

monitoritzar-ne l’evolució i proposar les millores pertinents, si escau.  

 

DISCUSSIÓ: Les implicacions per a la pràctica diària inclouen la millora del clima de 

treball i resultats a través del canvi en la conducta identificat en l’estudi, i també la 

proposta de creació d’un grup de treball sobre lideratge a Lleida per compartir bones 

pràctiques (novetat). Entre les línies d’investigació futures podem destacar la validació 

d’un qüestionari per avaluar competències transversals i el disseny de la trajectòria 

professional d’infermeria cap a la gestió.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El lideratge és un terme molt desenvolupat recentment i també històricament, que té 

més de 1000 anys d’antiguitat, i que rep diferents interpretacions segons els autors. 

Segons JM Burns, el lideratge és un dels fenòmens més analitzats i menys compresos de 

la terra (1): "L’actual crisis de lideratge es deu a la mediocritat i la irresponsabilitat dels 

homes i les dones que exerceixen el poder, però el lideratge rara vegada es posa a 

l’altura del nivell de necessitat que hi ha en ell. Podem saber molt sobre els nostres 

líders, però sabem massa poc sobre el lideratge”. Aquesta afirmació que l’autor fa als 

anys setanta segueix vigent per a molts experts en l’actualitat.  

S’ha abordat el tema des de molts punts de vista i per part de molts autors de prestigi 

com el propi Burns, Bryman, Robinson, Nye o Kellerman (1-4). S’estima que hi ha més 

de 10.000 articles i llibres sobre lideratge, tot i que alguns es basen en estudis, la 

majoria reflecteixen opinions personals d’experts en el tema que han observat líders o 

en les pròpies experiències personals.  

La lectura d’aquesta i altra bibliografia relacionada amb el lideratge i la identificació 

d’un possible problema en la concreció del lideratge dins de l’àmbit de la infermeria, 

em condueix a endinsar-me en un coneixement més ampli d’aquest tema.   

Més endavant, l’assistència a jornades i conferències sobre lideratge i el fet de seguir 

volent profunditzar els coneixements i les competències relacionades fa que segueixi 

treballant aquests aspectes.  

És per aquest motiu, que desprès de la lectura acurada de les propostes per a la 

realització del treball final de grau (TFG) escullo el món del lideratge i les competències 

directives en el camp de la infermeria, com a proposta de TFG.  

Alhora em despertava interès el fet de realitzar un estudi diferent als que havia realitzat 

fins a la data mitjançant metodologia quantitativa, i per això, tot i que no puc definir la 

metodologia utilitzada com a qualitativa (per la manca de coneixement i experiència) sí 

que he utilitzat un mètode de cerca de consens innovador per a mi, representant així un 

repte d’aprenentatge més.  
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En aquest estudi s’aporta una visió històrica sobre el concepte de lideratge, informació 

sobre les qualitats que fan d’una persona un líder excel·lent, la naturalesa del lideratge, 

els estils i les aplicacions al camp de la infermeria, així com les funcions i àmbits de 

desenvolupament del lideratge infermer.  
 

També les competències directives són un aspecte de preocupació que s’ha treballat per 

tal de conèixer quines són les característiques personals que es repeteixen en les 

persones de més èxit. En aquest treball es presenta l’evolució històrica de la concepció 

del model de competències i es proposa un mapa de competències fruit de l’anàlisi de la 

bibliografia i de l’opinió d’informants clau. A través del perfil de competències de les 

direccions d’infermeria també s’aborden els processos de selecció i nomenament de 

càrrecs i la trajectòria formativa i professional dels aspirants a les direccions infermeres.  
  

Esdevé necessària la recopilació de la informació actual i de referència sobre el 

lideratge d’infermeria, a fi de poder analitzar-la de forma global, i extrapolar-ne les 

conclusions aplicables per tal de desenvolupar el rol de la professió infermera en la seva 

totalitat.  
 

Finalment, i després de l’anàlisi de la informació aportada a través de la bibliografia i 

els informants clau, es proposen un seguit d’intervencions a mode de recomanació per 

contribuir a la millora de la professió. Aquestes intervencions que són el resultat del 

treball i que donen resposta a l’objectiu principal, han de ser avaluades en el temps a 

través d’indicadors de qualitat, i estar en constant adaptació a les propostes de millora 

detectades.  
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2. MARC TEÒRIC 
 

En aquest apartat s’aporta informació sobre l’evolució històrica i la situació actual de 

les competències directives de la infermeria, els processos de selecció de les direccions 

d’infermeria i també del lideratge infermer.  

 

2.1..PERFIL COMPETENCIAL DE LA DIRECCIÓ D’INFERMERIA 

 

2.1.1. Introducció al perfil de competències 
 

 

La definició del perfil competencial de les direccions d’infermeria és una aportació 

important per al Sistema de salut de Catalunya que s’emmarca en un context de canvi en 

la gestió dels recursos. 
 

L’any 2010 la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de la Universitat 

Autònoma de Barcelona va fer un pas endavant en aquest sentit, amb l’objectiu de 

definir el perfil de competències de les direccions d’infermeria dels hospitals i la 

trajectòria professional que hauria de seguir l’aspirant a la direcció, amb el treball “Les 

competències Directives en el sistema de Salut de Catalunya. Direccions d’infermeria, 

Hospitals (5)” 
 

McClelland (6) va dur a terme una investigació als anys setanta sobre el model de 

selecció per competències i va concloure que l’èxit de la contractació d’una persona no 

era suficient basant-se amb els coneixements, currículum, experiència i habilitats, sinó 

què depenia en gran part de les característiques pròpies de la persona (competències).  
 

Segons la càtedra de la UAB (5), definir el perfil de competències significa determinar 

una relació de característiques personals casualment lligades a resultats excel·lents. Es 

tracta d’un model concís, fiable i vàlid per preveure l’èxit en el lloc de treball.  
 

En els últims anys, les organitzacions i empreses veuen en les persones l’avantatge 

competitiu que les pots fer diferents, i comença així la preocupació pel 

desenvolupament dels treballadors que contribueixen al creixement de l’entitat a través 

de l’optimització dels recursos (7).  
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2.1.2. El concepte de competències directives 
 

El Consell de la Professió Infermeria de Catalunya (CPIC) defineix en el “Glossari 

fonamental per a la definició de competències infermeres” (8) la competència com a 

sinònim d’expertesa “és la suma de coneixements, habilitats i actituds”, que 

proporcionen al professional la capacitat de prendre les decisions més apropiades en 

cada situació. I considera l’adquisició de competències com un procés dinàmic vinculat 

a la pràctica reflexiva i continuada.  
 

Així mateix, el CPIC defineix competències (8) com a sinònim d’àmbit de 

responsabilitat en la pràctica professional, representen la delimitació del camp 

d’actuació d’un grup professional com a marc de referència, estàndard o norma que guia 

la pràctica que garanteixen el compromís i servei de la professió a la societat.  
 

Podem definir, doncs, les competències directives com els comportaments observables i 

habituals que justifiquen l’èxit d’una persona en la seva funció directiva.  

 

2.1.3. Revisió històrica del model de competències directives 
 

Després de McClelland (6), les primeres investigacions sobre aquest tema les va fer 

Boyatzis als anys 80 (5), preguntant a un grup de directius sobre els comportaments 

específics que havien millorat l’eficàcia dels llocs de treball de les seves empreses, i 

enunciant 21 competències dividides en 5 grups: direcció de recursos humans (RRHH), 

relació amb els altres, lideratge, direcció d’objectius i acció i direcció de subordinats.  
 

Posteriorment, als anys 90 es comença a parlar de taxonomia directiva. En són alguns 

exemples Cox i Cooper, Hugues et al i IESE Business School (5):  

 
Cox i Cooper defineix la taxonomia directiva en 4 grups: solucions a problemes i presa 

de decisions, competències humanes i interpersonals, planificació a llarg termini i 

afrontament del canvi.  
 

Hughes et al també parla de la taxonomia de les habilitats directives i de lideratge i les 

divideix en habilitats bàsiques (aprendre de l’experiència, comunicar-se, 

retroalimentació, desenvolupament de relacions amb iguals o superiors i conducció de 

reunions) i habilitats avançades (delegar, afrontar conflictes, desenvolupament d’equips 

i formació).  
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També aporten el seu punt de vista les escoles de negoci. L’IESE Business School 

realitza una anàlisi de les competències directives a través de l’aplicació d’un 

qüestionari a 150 directius i proposa una taxonomia que distingeix entre competències 

personals i empresarials (estratègiques per l’orientació als resultats econòmics i 

intratègiques orientades al desenvolupament dels treballadors).  
 

L’any 2006 un estudi encarregat per l’Institut Andalús de l’administració pública sobre 

el “Perfil de competències directives de l’administració pública de la Junta 

d’Andalusia” (9) apunta quines són les 12 competències diferenciadores lligades al 

desenvolupament excel·lent del lloc de treball: flexibilitat, identificació amb 

l’organització, pensament analític, pensament conceptual, orientació als resultats, 

iniciativa, orientació al client, comprensió de l’organització, impacte i influència, 

desenvolupament de persones, lideratge i treball en equip.  
 

També en aquesta nova dècada del s. XXI comencen a aparèixer diccionaris de 

competències, és el cas per exemple, de HayGroup “Diccionari de Competències 

Hay/McBer” (10) que a partir de 300 llocs de treball de 20 països diferents, ha 

confeccionat un diccionari de competències requerides per les organitzacions que 

provenen de 760 tipus de conductes (representen el 80% dels comportaments dels 

treballadors) agrupats en 5 caixetes que contenen 18 competències: gestió d’equips, 

gestió de personal, assoliment, pensament i influència.   
 

Altres col·lectius com la Fundació Integra, l’any 2010 (11), dedicada a la inclusió al 

mercat laboral de persones amb risc d’exclusió social, també opten pel diccionari de 

competències, en aquest cas amb tres tipus de competències: transversals (comunicació 

efectiva, treball en equip, orientació al servei i flexibilitat), directives (lideratge) i 

conductuals (anàlisi i gestió de la informació, assessoria, creativitat, orientació als 

resultats, planificació, treball sota pressió, gestió pedagògica i gestió de xarxes).  
 

L’any 2008 José Maria Acosta defineix en el seu llibre: “Dirigir, Liderar y delegar” les 

5 habilitats clau per qualsevol directiu, que són (12): liderar, motivar, comunicar, 

delegar i dirigir reunions. Amb aquestes assegura que un es pot recolzar en l’equip i 

potenciar-lo al màxim.  
 

L’any 2009 HayGroup presenta l’estudi “Best Companies for Leadership. El futuro del 

liderazgo” (13), una recerca amb 1863 participants de 1109 organitzacions repartides 



 

per tot el món en el què analitza les companyies 

bones pràctiques. En l’estudi podem observar el TOP 20 de les empreses amb lideratge 

(entre les què apareixen General Electric, Nestlé, Coca

aquestes empreses superen en resultats a les altres 

conclusions podem observar com els plans de desenvolupament del lideratge ajuden a 

que els treballadors aconsegueixin els objectius, tots els treballadors tenen l’oportunitat 

de desenvolupar i practicar les competències de lid

candidats interns per cobrir les posicions de lideratge. Alhora podem constatar qu

que aquestes companyies volen dels seus líders és el pensament estratègic i el lideratge 

inspiracional, per sobre de la competència tècnica.  I

sistema de compromís i suports interns que desenvolupen permet augmentar el 

desenvolupament dels treballadors, evitar la fuga de talent, millorar la satisfacció dels 

clients i quadruplicar l’èxit financer
 

Estudis més recents no revelen competències 

un esforç per simplificar el número de competències directives 

estat estudiades, i amb les qu
 

És el cas, per exemple, 

scenarios” on identifica 5 competències directives

lideratge, habilitats per a comunicar, valors ètics i capacitat per a construït equips de 

treball.  

Figura 1. Competències directives de Puga, Management’s

Capacitat per 
a construït 
equips de 

treball

per tot el món en el què analitza les companyies amb més lideratge a fi de detectar 

bones pràctiques. En l’estudi podem observar el TOP 20 de les empreses amb lideratge 

(entre les què apareixen General Electric, Nestlé, Coca-Cola o IKEA) i afirmen qu

aquestes empreses superen en resultats a les altres pel seu lideratge. Entre les 

conclusions podem observar com els plans de desenvolupament del lideratge ajuden a 

els treballadors aconsegueixin els objectius, tots els treballadors tenen l’oportunitat 

de desenvolupar i practicar les competències de lideratge i l’organització disposa de 

candidats interns per cobrir les posicions de lideratge. Alhora podem constatar qu

aquestes companyies volen dels seus líders és el pensament estratègic i el lideratge 

inspiracional, per sobre de la competència tècnica.  I, finalment, el resultat derivat del 

sistema de compromís i suports interns que desenvolupen permet augmentar el 

envolupament dels treballadors, evitar la fuga de talent, millorar la satisfacció dels 

clients i quadruplicar l’èxit financer de l’empresa.   

no revelen competències diferents i innovadores, ans

un esforç per simplificar el número de competències directives d’entre 

amb les que arribar a l’èxit.  

, per exemple, de Puga al 2012 “Management’s competences in global 

on identifica 5 competències directives (14): orientació al coneixement, 

lideratge, habilitats per a comunicar, valors ètics i capacitat per a construït equips de 

. Competències directives de Puga, Management’s competencies in global scenarios

COMPETÈNCIES 
DIRECTIVES

Orientació al 
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Lideratge

Habilitats per 
a comunicar
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treball
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amb més lideratge a fi de detectar 

bones pràctiques. En l’estudi podem observar el TOP 20 de les empreses amb lideratge 

Cola o IKEA) i afirmen que 

pel seu lideratge. Entre les 

conclusions podem observar com els plans de desenvolupament del lideratge ajuden a 

els treballadors aconsegueixin els objectius, tots els treballadors tenen l’oportunitat 

eratge i l’organització disposa de 

candidats interns per cobrir les posicions de lideratge. Alhora podem constatar que el 

aquestes companyies volen dels seus líders és el pensament estratègic i el lideratge 

el resultat derivat del 

sistema de compromís i suports interns que desenvolupen permet augmentar el 

envolupament dels treballadors, evitar la fuga de talent, millorar la satisfacció dels 

ans al contrari, fan 

d’entre les que ja han 

competences in global 

: orientació al coneixement, 

lideratge, habilitats per a comunicar, valors ètics i capacitat per a construït equips de 

 
competencies in global scenarios, 2012 (14) 



Pàgina 14 de 64 
 

És el cas també de Zenger Folkman “Business Leaders: people skills more important 

than technical skills” (15) que en una avaluació de competències de 360º amb 26.314 

líders, realitzada l’any 2011, conclouen que més de la meitat dels líders nord-americans 

està apostant per les habilitats interpersonals per sobre de les tècniques: inspirar, 

motivar, construir millors relacions, elaborar informes directes i comunicar-se de forma 

efectiva, són per a ells les claus de l’èxit.  
 

INGENIO Escuela de Liderazgo, per la seva banda, defineix l’any 2012 un “CheckList 

de Lideratge” (16) per a la formació de directius líders dividit en 6 blocs: competències 

intel·lectuals, personals, professionals, socials, interpersonals i habilitats directives, que 

s’ha de realitzar des de l’òptica dels 360º (avaluat pel líder, l’equip, superiors, 

subordinats i agents d’interès o stakeholders).  

 

2.1.4. Aplicació de les competències directives a la infermeria 
 

En el cas de la infermeria, tot i que no existeix un itinerari formatiu o especialitat 

dedicada a la gestió, la Llei d’Ordenació de les professions sanitàries (LOPS) , estableix 

que a les infermeres els correspon la direcció, avaluació, prestació de les cures 

d’infermeria orientades a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com  

la prevenció de les malalties i les discapacitats (17).  
 

A l’octubre de 2007 l’Associació d’infermeria familiar i comunitària de Catalunya 

(AIFICC) publica la “Proposta de la funció directiva de la infermera d’atenció 

primària de Salut” (18) on s’afirma que la direcció d’infermeria ha de ser líder de la 

gestió de cures, exercir influència, ser impulsora de processos, tenir capacitat de presa 

de decisions, estar orientada a l’autocura, estar orientada als resultats i l’eficiència i 

fomentar la investigació i pràctica basada en l’evidencia.  
 

L’any 2008, la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària de la UAB aporta 

un estudi: “El mapa de competències dels directius d’infermeria en atenció primària. 

Anàlisis i definició de les competències organitzacionals dels directius d’atenció 

primària de Salut de Catalunya”, (19) en el que identifiquen 15 competències nuclears 

per a l’exercici de la funció directiva (coreskills): planificació, organització, supervisió, 

iniciativa, resolució situacions complexes, gestió dels conflictes interpersonals, visió 

global de la situació, empatia, capacitat de comunicació, gestió de la informació, 

orientació al client, capacitat negociadora, adaptabilitat, treball en equip i lideratge .   
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Per altra banda, el grup de treball sobre lideratge d’infermeria de la Comissió 

d’Ordenació de la Professió del Consell de la Professió infermera, defineix en l’estudi 

tècnic del lideratge de la funció directiva que el model de direcció ha de tenir un estil 

executiu, exigent, de corresponsabilitat, valors, gestió per equips, proactiu, emprenedor, 

orientat al canvi i orientat als resultats (20).  
 

També l’any 2008 l’Institut Català de la Salut presenta les conclusions de l’estudi 

“COM-VA de Definició i Avaluació de les competències d’infermeria” (21),  identificant 

6 competències pròpies: cuidar, valorar-diagnosticar i abordar situacions canviants, 

ajudar el pacient a complir el tractament, contribuir a garantir la seguretat i el procés 

assistencial, afavorir el procés d’adaptació i afrontament i treballar en equip per   

adaptar-se a un entorn canviant. L’estudi, amb 484 infermeres en la mostra, acaba 

destacant les següents competències: resolució de problemes, gestió de la informació, 

presa de decisions, gestió del temps, habilitats de comunicació, gestió de conflictes, 

treball en equip, tolerància i intel·ligència emocional.  
 

Al 2010, novament la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària de la UAB 

defineix en l’estudi: “Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: 

Direccions d’infermeria”, les 8 competències amb les que defineix el perfil de 

competències de la funció directiva d’infermeria: autogestió, gestió del canvi, visió 

global estratègica, orientació a l’assoliment, iniciativa, comunicació i relacions, 

cooperació i lideratge de persones (5).  
 

Al 2011 el Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona apunta les “Reflexions 

sobre el rol actual de les direccions infermeres als hospitals d’aguts” (22) en les que 

defineix 9 competències clau de les direccions d’infermeria: compromís professional i 

institucional, visió global i estratègica, capacitat de lideratge, capacitat de dirigir i 

gestionar equips, comunicació i relacions interpersonals, orientació als resultats, 

orientació al client intern i extern, capacitat d’adaptació i capacitat negociadora.  

 

Al 2012 la societat d’infermeria oncològica americana (Oncology Nursing Society, 

EUA) publica l’estudi “Leadership Competencies” (23) en el que divideix les 

competències directives en cinc dominis: creixement personal (autocomprensió i 

creixement personal), visió (capacitat de mirar estratègicament al futur), coneixement 

(aplicació de la infermeria basada en evidència), efectivitat interpersonal (capacitat de 
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crear i mantenir relacions positives) i pensament sistemàtic (orientació als resultats a 

través dels processos); i cadascuna d’aquestes competències es basa en l’habilitat 

individual, de la què es fonamenta el grup i que ajuda a la governança i lideratge de la 

institució. 

 
Figura 2. “Leadership Competencies” de la Oncology Nursing Society, EUA 2012 (23) 

 

2.1.5. Processos de selecció i nomenament de les direccions d’infermeria 
 

La posició i la contribució de la infermera en el lideratge i la funció directiva és cabdal 

per potenciar el desenvolupament de les competències professionals de les infermeres, 

assegurant unes cures de qualitat, garantint així la continuïtat en un entorn marcat per la 

complexitat (24).  
 

Des del Grup de Gestió de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de 

Catalunya (AIFICC) es proposa: “Que s’incorporin infermeres amb càrrec i 

responsabilitat de gestió i direcció en tots els nivells de presa de decisió dins les 

organitzacions d’Atenció Primària, des dels EAP fins els nivells més alts de l’estructura 

directiva de l’organització” (18). 
 

Hem constatat que actualment les infermeres directives participen en àmbits diversos: 

des del desenvolupament continuat de les polítiques de salut, la gestió eficient de les 

organitzacions sanitàries, l’assegurament de la qualitat i de la seguretat de l’assistència, 

la innovació en la pràctica assistencial i l’evolució de la pròpia pràctica professional, i, 

per aquest motiu, prenen cada cop més importància els processos de selecció i 

nomenament de les direccions d’infermeria.  
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El grup de treball de lideratge del Consell de la Professió infermera aporta alguns 

consells sobre aquests processos (20) com són la necessitat de fer concursos oberts i 

avaluats per tribunals, el nomenament per part del Consell de Govern amb una 

dedicació a l’alta direcció a temps complert durant un període de 4 anys que garanteixi 

l’estabilitat (revisions anuals).  
 

La càtedra de la UAB destaca la necessitat de tenir unes direccions políticament neutres, 

que estiguin orientades a l’assoliment dels objectius i resultats, sense influència política 

de l’entorn ni l’exterior (5).  

 

2.2. LIDERATGE EN LA PROFESSIÓ INFERMERA 
 

A dia d’avui el lideratge esdevé un tema primordial en les organitzacions, i la salut no 

escapa a aquesta necessitat. La situació de crisi actual genera una competitivitat que fa 

que les diferents institucions hagin de pugnar pels recursos econòmics i humans, tendint 

a l’excel·lència amb la major eficiència possible.  
 

El lideratge infermer és una realitat de la professió i es pot evidenciar diàriament amb la 

gestió de les cures dels usuaris. Quan la infermeria planteja i executa, per exemple, un 

pla de cuidatges és capaç d’involucrar i guiar les persones en el procés, però la realitat 

és que tot i que la influència en la modificació de les conductes és important, la societat 

no sempre posa en relleu aquest lideratge.   
 

Detectada, doncs, la importància del lideratge com a element de desenvolupament de la 

professió, cal potenciar la presència de líders en tots els àmbits: assistencial, docència, 

gestió i recerca; i des del punt de vista de la relació amb els pacients, grups de treball, 

companyerisme i entorn professional. 

 

2.2.1.  Definició i revisió històrica del lideratge 
 

El lideratge és un terme molt desenvolupat recentment i també històricament, que té 

més de 1000 anys d’antiguitat, i que rep diferents interpretacions segons els autors. 

Vegem-ne alguns exemples: (25,26)   
 

McGregor Burns (1979) defineix lideratge com la capacitat innata i diferencial per a 

mobilitzar un poble per a un projecte comú, i en l’organització és la capacitat 
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d’encaminar els esforços dels membres de l’entitat amb la finalitat d’aconseguir els 

objectius comuns.  
 

Segons Kim i Maubugne (1992) el lideratge és la capacitat d’inspirar confiança entre les 

persones que el segueixen, i que a través de la seva competència duen a terme 

l’activitat.  
 

Hersey i Blanchard (1993) el defineixen com un procés d’influència en les activitats 

individuals i de grup, i l’esforç per assolir les fites en situacions determinades.  
 

Peter Drucker  (2012) diu: “El lideratge és una acció, no una posició” i segueix afirmant 
que un líder és algun que té seguidors.  

 

Segons la literatura llegida, es pot simplificar el terme lideratge, des del punt de vista de 

la gestió d’organitzacions, com el procés de conduir el grup cap als objectius fixats, 

mitjançant una persona que esdevé entre el grup com a líder i es reconeguda i seguida 

com a tal.  

 

2.2.2.  Naturalesa del lideratge: “El líder neix o creix” 

Un dels debats interessants entorn al lideratge rau en relació a si la capacitat de liderar 

és innata o bé és adquirida; és a dir, si el líder “neix o creix”. Constatem en aquest punt 

que no hi ha consens entre els experts.  

D’una banda, autors com McGregor Burns o Carlyle (1) afirmen que la capacitat de 

liderar és innata i prové de la persona per predisposició genètica, pels trets de la seva 

personalitat i per les condicions de l’entorn de la persona. Bass, Kirkpatrick & Locke i 

Yulk (25,26), als any 90, inicien les teoria del “gran home” en la que es diferencia les 

persones que poden considerar-se líders d’aquells que no, basant-se en teories de la 

personalitat que identifiquen diferencies individuals entre les persones.  

D’altra banda, autors com Acosta, Nye o Covey (2,12,27) consideren que la capacitat de 

liderar s’adquireix amb l’experiència com a conseqüència de les necessitats de l’entorn, 

per un aprenentatge continuat i mitjançant entrenadors personals. Les teories de 

Schrieseim, Castro i Cogliser (25,26), als anys 90, sobre l’intercanvi entre líders i 

seguidors o les teories de Hersey i Blanchard sobre el model de lideratge situacional, en 

serien alguns exemples (28).  



 

L’article “Creació d’un expert

explica com aconsegueixen els seus resultats estel·lars els millors músics, esportistes, 

atletes, i altres considerats els millors en els seus camps. Aquest estudi revela que els 

grans experts tenen una cosa en comú: tots han invertit aproximadament 1000 

pol·lir el seu talent per a ser els millors. 

 

2.2.3. Líder o gestor
 

Un altre dels aspectes interessants relacionat amb el lideratge

es fa entre líder i gestor.  
 

En aquest sentit, Robin Sharma escriu el llibre “

llegenda moderna sobre el lideratge en l’empresa i en la vida,

del lideratge associat al poder del càrrec en les grans empreses, i que per tant no és un 

lideratge real. Sharma afirma que cal buscar el poder autèntic a través del poder natural 

del lideratge que les persones posseïm pel fet de s
 

MacLeod et al en l’article “

Manager–Leader Functions”

(manager) i ho fa amb una relació de 12 accions en qu

diferents. Ho podem veure amb detall a la següent taula:  

 
 

Figura 3. Adaptació de MacLeod et al “

GESTOR (MANAGER)

•Fa les coses bé

•Visió a curt termini

•Plans de direcció

• Centrat en el sistema

• Visió de present

•Suavitza les coses

• Resol lo necessari

• Sap les respostes correctes

•Construeix els equips

•Treballa per un salari i reconeixement

•El director respon al gerent 

•Inspira respecte

Creació d’un expert” (29) publicat a la revista Harward Business Review

explica com aconsegueixen els seus resultats estel·lars els millors músics, esportistes, 

atletes, i altres considerats els millors en els seus camps. Aquest estudi revela que els 

grans experts tenen una cosa en comú: tots han invertit aproximadament 1000 

pol·lir el seu talent per a ser els millors.  

Líder o gestor 

Un altre dels aspectes interessants relacionat amb el lideratge és l’associació que sovint 

En aquest sentit, Robin Sharma escriu el llibre “El líder que no tenia càrrec

moderna sobre el lideratge en l’empresa i en la vida, on parla de la desaparició 

del lideratge associat al poder del càrrec en les grans empreses, i que per tant no és un 

lideratge real. Sharma afirma que cal buscar el poder autèntic a través del poder natural 

del lideratge que les persones posseïm pel fet de ser humanes.   

MacLeod et al en l’article “A Broader View of Nursing Leadership: Rethinking 

Leader Functions” (31) evidencia aquesta diferència entre líder i gestor 

(manager) i ho fa amb una relació de 12 accions en que un i l’altre actuen de formes 

diferents. Ho podem veure amb detall a la següent taula:   

. Adaptació de MacLeod et al “A Broader View of Nursing Leadership: Rethinking Manager
Leader Functions (31) 

GESTOR (MANAGER)

Fa les coses bé

Visió a curt termini

Plans de direcció

Centrat en el sistema

Visió de present

Suavitza les coses

Resol lo necessari

Sap les respostes correctes

Construeix els equips

Treballa per un salari i reconeixement

El director respon al gerent 

Inspira respecte

LIDER

•Fa el correcte

•Visió a llarg termini

•Estableix la direcció

•Centrat en les persones

•Visió de futur

•Estimula les coses

•Fa front als canvis

•Fa les preguntes correctes

•Construeix altres líders

•Treballa per als objectius

•Dona resposta als seguidors

•Es guanya el respecte 
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Harward Business Review 

explica com aconsegueixen els seus resultats estel·lars els millors músics, esportistes, 

atletes, i altres considerats els millors en els seus camps. Aquest estudi revela que els 

grans experts tenen una cosa en comú: tots han invertit aproximadament 1000 hores en 

és l’associació que sovint 

no tenia càrrec” (30), una 

parla de la desaparició 

del lideratge associat al poder del càrrec en les grans empreses, i que per tant no és un 

lideratge real. Sharma afirma que cal buscar el poder autèntic a través del poder natural 

A Broader View of Nursing Leadership: Rethinking 

evidencia aquesta diferència entre líder i gestor 

i l’altre actuen de formes 

 
Broader View of Nursing Leadership: Rethinking Manager–

LIDER

Fa el correcte

Visió a llarg termini

Estableix la direcció

Centrat en les persones

Visió de futur

Estimula les coses

Fa front als canvis

Fa les preguntes correctes

Construeix altres líders

Treballa per als objectius

Dona resposta als seguidors

Es guanya el respecte 
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Marath et al en l’article “Concepts and Characteristies of nursing leadership” (32) 

emfatitza que el lideratge i la direcció són diferents: el lideratge s’ocupa de fixar una 

direcció per al canvi i desenvolupar una visió per al futur, mentre que la direcció ajuda a 

aconseguir aquestes metes a través del procés de planificació.  
 

El lideratge no té a veure amb la posició jeràrquica que s’ocupa, ja que una persona pot 

ser gestor i no ser considerat líder, i en canvi, hi pot haver bons líders que no siguin 

gestors.  
 

Aquesta diferència entre líder i gestor es pot extrapolar a la professió infermera, en la 

que trobem molts líders no formals dins dels àmbits assistencials, docents i 

investigadors, que no tenen perquè ser-ho de la gestió. I també al contrari, gestors de la 

infermeria que no són considerats líders.  

 

2.2.4.  Estils de lideratge 
 

La infermeria ha de desenvolupar habilitats de lideratge per les tasques de cuidatge que 

realitza de forma diària, donat que també s’ha d’involucrar en la valoració, identificació 

de problemes, presa de decisions a través de l’evidència científica, planificació a través 

del pensament crític, i avaluació per tal d’implementar millores de forma contínua. 
 

Conèixer els estils de lideratge desenvolupats per la infermeria esdevé important per tal 

de generar nous espais de comunicació, millorar el treball en equip i l’atenció als 

usuaris.  
 

En l’escenari actual, els líders han de tenir capacitat d’adaptació al canvi, d’aquesta 

manera l’estil de lideratge que es desenvolupi afectarà al dia a dia de l’equip de treball i, 

per tant, de l’atenció als usuaris.  
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3. OBJECTIUS 
 

3.1. Objectiu Principal 
 

Dissenyar una sèrie d’intervencions que contribueixin a la millora en 

l’aprenentatge de les competències directives i el desenvolupament del lideratge 

d’infermeria. 

 

3.2. Objectius específics 
 

- Proposar un mapa de competències directives per a la infermeria a partir de la 

bibliografia de referència, general i específica, i la consulta a informants clau.  
 

- Identificar oportunitats de millora en el funcionament dels processos de selecció 

i nomenament de les direccions d’infermeria. 
 

- Conèixer quins són els estils de lideratge i qualitats que es repeteixen en els 

líders per tal d’aplicar al camp de la infermeria les bones pràctiques detectades. 
 

- Determinar quins són els àmbits de desenvolupament del lideratge infermer i la 

bateria d’activitats de cadascun d’ells.  
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4. METODOLOGIA 
 

4.1. TIPUS D’ESTUDI 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha utilitzat el mètode de cerca de consens a través 

d’informants clau. Aquest és un procediment basat en la cerca de consens a través d’un 

grup de persones que coneixen bé el tema d’estudi, anomenats informants clau (33-35).  

L’estudi s’estructura en dues fases: d’una banda, la recollida d’informació mitjançant la 

cerca de bibliografia de referència en bases de dades i, de l’altra, l’anàlisi de camp 

mitjançant la realització d’entrevistes semiestructurades a informants clau en temes de 

direcció d’infermeria a la ciutat de Lleida i la participació en una taula rodona-col·loqui 

sobre “Lideratge d’infermeria” realitzat a la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC) amb personalitats del sistema de salut de Catalunya.  

Entrevistes a informants clau 
 

La tècnica utilitzada ha estat l’entrevista individual presencial entre la persona conduent 

de l’estudi i els informants clau, mitjançant preguntes obertes i tancades prèviament 

semiestructurades, realitzades entre febrer i maig de 2013, i amb la finalitat que 

cadascun dels experts donés a conèixer la seva impressió sobre el tema en qüestió.  
 

El mètode d’elecció dels entrevistats ha estat per nominació directa amb l’ajuda de 

persones conegudes (mostra de conveniència) de set persones que estan ocupant un 

càrrec de gestió d’infermeria, o bé relacionat amb la infermeria, de forma que s’ha 

garantit la participació de tots els hospitals i clíniques de la ciutat de Lleida.  
  

L’àmbit d’estudi s’ha centrat en els càrrecs de gestió relacionats amb la infermeria a les 

terres de Lleida (hospital i atenció primària). Els càrrecs dels informants clau 

entrevistats són: Direcció de processos assistencials i continuïtat de l’Hospital Santa 

Maria de Lleida, Direcció Adjunta de l’Atenció Primària a Lleida, Direcció Gerent de la 

Clínica Montserrat de Lleida, Cap d’Infermeria de la Clínica Perpetuo Socorro, Direcció 

d’Infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Direcció d’Infermeria de la 

Clínica de Ponent i Presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de la 

Salut (ICS)-membre del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC).   
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L’entrevista s’estructura en tres blocs: el primer dedicat a l’àmbit personal per tal de 

conèixer el perfil dels entrevistats, el segon dedicat a les competències directives (perfil 

de les direccions, prioritats, formació acadèmica i experiència professional) i el tercer 

dedicat al lideratge (qualitats, estils i capacitats del líder infermer). També conté el 

qüestionari del perfil de competències de les direccions d’infermeria validat per la 

Càtedra de Gestió Sanitària de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’estudi: “Les 

competències Directives en el sistema de Salut de Catalunya. Direccions d’infermeria, 

Hospitals” (5). L’estructura de l’entrevista i el qüestionari utilitzat es poden trobar a 

l’Annex 1 del document. 
 

Cal dir que les entrevistes van ser enregistrades (només audio) per tal de poder ser 

consultades per l’entrevistadora, que prenia notes durant el desenvolupament de la 

mateixa.  

Participació en taula rodona-col·loqui 

S’ha participat activament en la taula rodona: “Son necessàries les direccions 

d’infermeria al s.XXI?” amb el Dr. Xavier Corbella, director gerent de l’Hospital de 

Sant Pau de Barcelona, i el Dr. Xavier Mate, director gerent a Capio, que va ser 

organitzada per la Universitat Internacional de Catalunya, dins del marc de les Jornades 

de Lideratge Infermer realitzades el passat 17 de gener de 2013. 

 

4.2. METODOLOGIA DE CERCA 
 

Per a la cerca bibliogràfica realitzada entre octubre de 2012 i juny de 2013, el primer 

que s’ha fet ha estat utilitzar la Llista d’encapçalaments de matèria en català 

(LEMAC), que és un llenguatge controlat emprat per a la catalogació temàtica i la 

indexació de documents, adaptat del Library of Congress subject headings (LCSH), i 

que serveixen per conèixer la paraula més indicada per a la cerca, així com temes 

relacionats i de sinèrgia i la font en anglès (“leadership”) (36).   

 

Seguidament s’ha utilitzat BuscaRE (37), que és una interfície que busca d'un sol cop 

molts recursos electrònics (articles de revistes, bases de dades, llibres electrònics i 

documents digitals) a la que s’hi pot accedir des de la pàgina web de la UdL. La cerca 

es fa en una base de dades central on hi ha la major part de la Biblioteca Digital de 

Catalunya (BDC).  
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Un cop feta la cerca amb nursing leadership apareixen 16.572 resultats, dels quals 

1.568 contenen els camps “nursing leadership” i es pot acotar la cerca per a les nostres 

necessitats. En aquest cas decideixo cercar els articles en anglès dels últims 3 anys, 

publicats en revistes indexades i que el recurs contingui el text complet de l’article 

(criteris d’inclusió), restant finalment 727 articles que han estat consultats i dels quals 

19 s’han utilitzat en el treball.  

 

També s’ha consultat el Metacercador disponible al web del Servei de Biblioteca i 

Documentació de la UdL. Aquesta eina permet, mitjançant una cerca en molts recursos, 

obtenir nombrosos resultats. S’han trobat 484 resultats, dels quals la majoria ja s’havien 

localitzat mitjançant BuscaRe, s’ha utilitzat 5 articles nous. (38) 
 

També s’ha fet la cerca al Repositori obert de la UdL, tot i què no s’ha utilitzat cap 

document, per no haver resultat d’interès.  
 

Una altra forma de cerca ha estat les revistes: Journal of Nursing Administration i 

Journal of Nursing Management, que ja coneixia de l’assignatura de Gestió dels 

cuidatges d’infermeria i Serveis de Salut. El resultat han estat 8 abstract a partir dels 

quals s’ha pogut accedir a 5 articles d’interès, citats en el treball.   
 

Altres bases de dades d’interès per a la cerca: ISI web of science, Scopus, dialnet, CSIC, 

ProQuest, ScienceDirect. Aquestes, tot i haver estat utilitzades per comprovar si hi 

havia articles dels últims anys interessants, s’ha comprovat que apareixien al BuscaRe.  
 

Donat que també m’interessava trobar llibres escrits, s’ha utilitzat el catàleg del 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) a través de la UdL, del 

que s’han utilitzat 9 llibres pertanyents a la meva universitat i també 3 que he pogut 

consultar a través del préstec interuniversitari, de la UB i la UPF.  
 

També s’ha utilitzat Jane (39), on introdueint les paraules clau, en aquest cas, “nursing 

leaderhip” et retorna articles rellevants que es troben a Medline, organitzats per revistes. 

En aquest cas ha estat útil per conèixer revistes, a nivell mundial, sobre temes de 

lideratge d’infermeria, com ara: Journal of nursing management, Nursing 

administration quarterly, British journal of nursing, Nurse educator, The Journal of 

nursing administration, Journal of continuing education in nursing i The Journal of 

nursing education.  
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A més, cal dir que s’ha consultat el factor d’impacte de les revistes mitjançant l’informe 

del Journal Citacions Report (JCR) (40). En destaquen Journal of nursing management 

amb un factor d’impacte 1,181 (Quartil 2), Nurse educator amb 0.8204 (Q3) i The 

Journal of nursing administration 1.419 (Q1), i per aquest motiu s’ha posat en relleu els 

articles d’aquestes revistes.  
 

Finalment, dir que al mes d’octubre vaig configurar al meu correu electrònic la cerca a 

través del “Google alerts” els camps “lideratge infermeria” i “nursing leadership” i que 

he rebut un total de 29 alertes fins al maig de 2013. D’aquestes, la majoria corresponien 

a opinions en blogs i pàgines webs personals, per la qual cosa no han estat citades en el 

treball, tot i que m’han permès conèixer opinions sempre interessants i poder buscar a 

posteriori articles que donessin suport, o no, a les qüestions d’actualitat plantejades.  
 

S’ha utilitzat RefWorks com a software per a captar la informació de referència dels 

recursos en línia consultats.  
 

Una de les característiques que he considerat important és l’avaluació de la informació 

obtinguda a Internet, per aquest motiu, seguint les recomanacions de la Universitat 

Pompeu Fabra (41) s’ha avaluat l’autoria (adequació i solvència de la font), contingut 

(valor i actualitat de la informació), accés a la informació, presència i qualitat dels 

enllaços externs i visibilitat (número d’enllaços que rep d’altres recursos). També s’ha 

indagat sobre el tipus de servidor on està l’article (governamental, educatiu, comercial) i 

els suports d’institucions o agències conegudes.  
 

4.3. ASPECTES ÈTICS DE L’ESTUDI 

El present treball s’ha realitzat tenint en compte aspectes ètics. Per a l’enregistrament en 

àudio de les entrevistes als informants clau s’ha acordat prèviament amb els mateixos 

les condicions de gravació, i per tal de mantenir l’anonimat de les declaracions dels 

entrevistats s’ha codificat amb números seguint l’ordre de les entrevistes realitzades. 
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5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

Dividirem la intervenció en dos apartats: d’una banda, els aspectes relacionats amb les 

competències directives i, de l’altra, aspectes relacionats amb el lideratge infermer.  
 

 

5.1. INTERVENCIÓ RELACIONADA AMB COMPETÈNCIES DIRECTIVES 
 

En el marc teòric s’ha constatat la importància de tenir direccions d’infermeria eficients, 

amb un perfil competencial complert, basat especialment en competències personals i 

amb visió estratègica.  
 

Així doncs, en aquest apartat trobarem la proposta d’un mapa de competències realitzat 

a través de la cerca bibliogràfica i el treball de camp, i també propostes de millora en el 

procés de selecció i nomenament de les direccions d’infermeria.  
 

 

5.1.1. Proposta de mapa de competències directives per a la infermeria 
 

Després d’haver identificat a la bibliografia models diferents per a definir les 

competències directives, pensem que l’interessant seria poder identificar l’element 

comú que apareix en tots ells. Aquest és l’objectiu de l’apartat en el que ens trobem, 

conèixer quines són les competències que es repeteixen en tots els estudis i que també 

ho fan amb el nostre grup d’informants clau, definint així un mapa de competències per 

a la direcció d’infermeria. 
 

En les entrevistes realitzades als informants clau s’ha utilitzat el qüestionari de la 

Càtedra de la UAB “Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: 

Direccions d’infermeria” (5), una relació de 17 ítems o competències directives de la 

infermeria considerades imprescindibles, d’aquestes els informants clau han               

d’escollir-ne 10, a continuació destriar-ne 5 i finalment prioritzar-ne 3. El resultat ha 

estat la identificació de vuit competències com a prioritàries que es repeteixen en les 

diferents entrevistes: flexibilitat, integritat, identificació amb l’entitat, orientació a 

l’assoliment, desenvolupament de persones, lideratge, treball en equip i visió global. 

L’estructura de l’entrevista i el qüestionari utilitzat es poden trobar a l’Annex 1 del 

document. 
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A la taula podem observar el detall dels estudis desenvolupats en el marc teòric d’aquest 

treball, que estan relacionats amb la infermeria i que aporten informació sobre 

competències directives d’infermeria:  
 

ABREVIATURA  ORGANISME I ESTUDI ANY 

AIFICC  
Associació d’infermeria familiar i comunitària de 
Catalunya (AIFICC): “Proposta de la funció directiva de 
la infermera d’atenció primària de Salut” (18) 

2007 

UAB 

Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària de 
la UAB: “El mapa de competències dels directius 
d’infermeria en atenció primària. Anàlisis i definició de 
les competències organitzacionals dels directius 
d’atenció primària de Salut de Catalunya” (19) 

2008 

CPIC 

Grup de treball sobre lideratge d’infermeria de la 
Comissió d’Ordenació de la Professió del Consell de la 
Professió infermera, Generalitat de Catalunya:                    
“El lideratge de la funció directiva d’infermeria”. (20) 

2008 

COM-VA  Institut Català de la Salut: “COM-VA, Definició i 
Avaluació de les competències d’infermeria”. (21) 

2008 

UAB-ICS 
Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària de 
la UAB: “Les competències directives en el sistema de 
salut de Catalunya: Direccions d’infermeria” (5) 

2010 

COIB  
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Barcelona: 
“Reflexions sobre el rol actual de les direccions 
infermeres als hospitals d’aguts” (22) 

2011 

ONS Societat americana d’Infermeria Oncològica (Oncology 
Nursing Society, EUA): “Leadership Competencies” (23) 

2012 

 

Taula 1. Detall dels estudis relacionats amb competències directives d’infermeria 
 

A continuació es presenta una taula-resum en la que apareix la correlació de les 

competències directives (vertical) i la font d’informació o estudi que les avala 

(horitzontal). En aquest eix horitzontal trobem les competències identificades per a la 

infermeria, utilitzant els 7 estudis de la taula anterior (gris), les competències 

identificades pels informants clau entrevistats (taronja) i les competències directives de 

referència en l’àmbit de l’empresa, utilitzant els diccionaris de competències directives 

presentats al marc teòric “managemnet skills” (blau). Finalment, l’última columna 

esdevé del creuament dels tres blocs anteriors, identificant el patró de repetició de 

competències en tots els àmbits, i que per tant es considera que aporten un valor afegit a 

la direcció d’infermeria, anomenat competències imprescindibles (verd).  
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AIFICC 

2007 

UAB CoreSkills 

2008 

CPIC 

2008 

COM-VA 

ICS 2008 

UAB-ICS 

2010 

COIB 

2011 

ONS 

2012 

INFORMANTS 

CLAU (estudi) 

Management 

Skills (2012) 

COMPETÈNCIES 

IMPRESCINDIBLES 

Capacitat de comunicació           

Capacitat de presa de decisions           

Orientada als resultats           

Orientació al coneixement: (IBE Evidència)           

Organització i Planificació           

Lideratge           

Treball en equip           

Iniciativa / Proactivitat           

Gestió dels conflictes            

Visió global  / Estratègica           

Empatia / Relacions personals           

Gestió de la informació           

Orientació al client           

Adaptabilitat / Flexibilitat / Tolerància            

Emprenedoria           

Valors / Ètica           

Orientat al canvi           

Gestió del temps           

Intel· ligència emocional           

Autogestió / Creixement personal           

Compromís amb la institució           

Capacitat de negociació           

Desenvolupament de persones           

Treball sota pressió           
 

Taula 2. Correlació de les competències directives amb la font d’informació (estudis d’infermeria, entrevistes als informants clau i diccionaris de competències “management skills”) 
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Tot seguit es presenta la proposta de mapa de competències directives per a la direcció 

d’infermeria. Podem observar al centre les 4 competències, anomenades prioritàries o 

nuclears, que es repeteixen en les 3 fonts d’informació utilitzades (estudis de 

competències directives per a la infermeria, competències identificades pels informants 

clau entrevistats i competències directives de referència en l’àmbit de l’empresa, 

utilitzant els diccionaris de competències directives presentats al marc teòric 

“managemnet skills”), i a la perifèria veiem les 8 competències directives, anomenades 

necessàries, que han estat identificades en 2 de les 3 fonts d’informació:   

 

 
Figura 4. Proposta de mapa de les competències directives per a la infermeria elaborat en l’estudi 

 

5.1.2. Definició del perfil competencial de la direcció d’infermeria 

 

L’estudi anomenat “Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: 

Direccions d’infermeria” (5), de la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració 

Sanitària de la UAB, parla de dos perfils necessaris per al sistema de salut: d’una banda, 

el director general que ha de tenir una formació lligada a la gestió empresarial i que 

conegui el sector (sense la necessitat de ser-ne un expert) i, d’altra banda, la direcció 

d’infermeria i mèdica, que a part de la formació clínica bàsica, ha de tenir formació en 

altres camps com l’antropologia, sociologia, habilitats de comunicació, dots de lideratge 

i capacitat de relacionar-se amb els altres agents d’interès (stakeholders). 
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Un perfil de competències és la relació de característiques personals casualment lligades 

a resultats excel·lents d’un lloc de treball (9). Amb el mapa de competències per a la 

infermeria directiva definit a l’apartat anterior, queden recollides les característiques 

personals que poden portar a l’èxit i l’excel·lència, i faltaria analitzar alguns aspectes 

més per tal de definir el perfil competencial per a la direcció d’infermeria, com són la 

formació i experiència prèvia.  

 

A nivell de formació es destaca que a part de la diplomatura o grau en infermeria, cal 

que les direccions d’infermeria realitzin formació relacionada amb habilitats personals.  
 

Entre el grup d’informants clau es destaquen cursos com ara: Coaching, habilitats 

comunicatives, gestió de conflictes, conducció de grups i lideratge.  També es destaca la 

necessitat de formació relacionada amb temes econòmics (42), marketing, gestió de 

processos i qualitat. Tot i que es considera el màster com un valor afegit, no se’l 

considera un requisit indispensable, i en canvi si que es considera imprescindible la 

formació continuada:  
 

 

“Prefereixo formar-me per cursos específics de molta qualitat dels diferents 

temes, que en un curs generalista de tot” Entrevista 002  
 

“Un màster potent ajuda, però també s’ha de ser molt autodidacta i sobretot és 

l’experiència el què més ajuda” Entrevista 003  
 

“No hi ha cap màster que t’ho doni tot, perquè tots estan enfocats cap a un 

aspecte concret”. Entrevista 004  
 

“S’ha de tenir ganes d’innovar, i preocupar-se sempre de la formació 

continuada” Entrevista 006  

 

Quant a l’experiència professional, la bibliografia consultada considera que hi ha 

d’haver una experiència assistencial mínima en l’àmbit on s’hagi de desenvolupar 

l’activitat, que permeti tenir un coneixement de la realitat que s’hi viu, tot i que la 

majoria no especifica quants anys ha de ser (43). Sí que ho fa, per exemple, la càtedra 

de la UAB (5), que delimita una experiència d’entre 13 i 19 anys per arribar a la 

piràmide de la gestió d’infermeria, i que en tot cas no es pot perdre el vincle amb la 

professió: “No es pot passar d’estudiant de màster a direcció d’infermeria: només 

s’aprèn a ser infermera fent d’infermera”.  
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Entre els informants clau, tot i què coincideixen amb la bibliografia en considerar 

necessària aquesta experiència assistencial prèvia, no es fixen terminis mínims 

necessaris per adquirir aquest coneixement, sinó que es recull l’opinió que depèn de la 

idiosincràsia de l’organització, que també depèn de la motivació i de la persona. I també 

són de l’opinió que per a ser un bon infermer gestor s’ha de ser primer un bon infermer 

assistencial:  

 

“Pots tenir un màster en gestió, però si no coneixes la base perquè l’has viscuda 

estàs perdut, perquè dins de l’equip de direcció jo sóc la persona que aporta el 

coneixement clínic.” Entrevista 001 
 

“Crec que per a ser un bon gestor s’ha de ser un bon infermer, per poder parlar 

amb coneixement de causa, i en tot cas, si no ho és cal buscar gent que ho sigui i 

complementar-se” Entrevista 006 
 

“Per a ser un bon gestor penso que cal ser una persona reconeguda per la 

institució a nivell professional, perquè aquest fet pot ajudar a aconseguir l’èxit 

esperat” Entrevista 007 

  

Tot i què no s’ha valorat per part del grup d’experts, considero necessari que es valori la 

formació i l’experiència en docència i recerca, perquè són àmbits que aporten prestigi i 

reconeixement.  
 

5.1.3. Procés de selecció, nomenament i trajectòria de les direccions 

 

Al marc teòric s’apunten alguns consells d’organismes com el CPIC, AIFICC o la 

càtedra UAB (5,18,20) en relació als processos de selecció, que recollirem en les 

propostes al final del capítol.  
 

També un estudi sobre l’anàlisi del procés d’elecció de direccions d’infermeria realitzat 

a Brasil al 2010 “Liderazgo de enfermería: anàlisis del proceso de elección de jefes” 

(44), analitza el procés consultiu que es duu a terme en un hospital per a l’elecció 

d’aquests càrrecs i posa de relleu la satisfacció del personal d’infermeria per poder 

escollir a través del seu vot la confiança en la persona que les ha de dirigir, i com 

aquesta elecció contribueix al creixement del grup perquè s’identifiquen amb ella i 

s’esforcen més per contribuir al treball de grup.  
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Fitzsimmons et al en l’article “Building Exceptional Leadership Teams: The selection 

Process” identifica les “chief nursing officer” (45) o directora cap d’infermeria com la 

persona clau en la selecció del personal d’infermeria. Afirma que l’entrevista és 

l’element clau per a la selecció i que en aquesta s’ha d’avaluar l’estil de lideratge, les 

referències dels candidats en relació a la capacitat d’exercir com a mentor i construir un 

equip eficaç i la conducta del candidat amb relació als companys, i que aquesta 

informació ajudarà a garantir la competència, valors i coneixements del candidat 

seleccionat.  
 

També trobem en un dels informants clau informació en relació als processos de 

selecció que resulta d’interès:  
 

“Considero que per als processos de selecció de les direccions d’infermeria 

s’hauria de buscar l’equilibri entre un tribunal de selecció i l’elecció per part de 

la gerència. Per a mi el model ideal pot ser aquell en què hi hagi un comitè 

extern que avalua els candidats que es presenten i, posteriorment, la gerència 

escull entre els seleccionats aquell que considera que pot tenir un alineament 

amb el projecte. D’alguna manera cal trobar aquest equilibri entre la confiança 

de dalt i el reconeixement de baix. Per la meva experiència prèvia puc dir que 

escollir democràticament si no hi ha bona relació amb la gerència no és útil, i 

escollir a dit en alguns casos tampoc funciona.”  Entrevista 007 

 

Finalment, s‘ha considerat la informació obtinguda de la taula rodona-col·loqui “Són 

necessàries les direccions d’infermeria al s.XXI?” organitzada per la Universitat 

Internacional de Catalunya, dins del marc de les Jornades de Lideratge Infermer:  
 

“No s’ha d’oblidar que el col·lectiu d’infermeria suposa gairebé el 60% del 

personal de les institucions, el 50% de la despesa de material i que es present 

les 24h del dia els 365 dies de l’any, sent una part important de la satisfacció 

dels pacients. Dr. Xavier Corbella, director gerent de l’Hospital de Sant Pau de 

Barcelona 

  

“Per al bé dels pacients cal que la infermeria assumeixi càrrecs d’alta gestió, 

perquè es qui té una visió més global dels pacients”. Dr. Xavier Mate, director 

gerent del centre mèdic Capio Catalunya.  
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Es pren com a exemple una “Convocatòria de llocs de comandament de supervisió 

d’infermeria de l’Hospital Universitari de Bellvitge” (46). En aquesta convocatòria 

s’estableixen les bases per a la selecció de les supervisores indicant les característiques 

generals (número de places, retribucions i durada de 4 anys), requisits (diplomatura, 

condició de personal estatutari, coneixement oral i escrit del català i valoració tant de 

l’experiència en gestió com dels coneixements relacionats amb els nous sistemes 

informàtics), finalment s’informa de la composició del tribunal i del procediment de 

selecció (informe previ de la Comissió de Credencial de personal sobre la idoneïtat dels 

aspirants mitjançant els barems de mèrits publicats, i la posterior avaluació per part del 

tribunal de la prova objectiva i l’entrevista personal).  

 

Entre el grup d’informants s’aposta per un infermer gestor front d’un gestor 

d’infermeria, assignant doncs un percentatge important de la valoració final a 

l’adequació del perfil a la plaça, i per la promoció interna front de la contractació 

externa sempre que es pugui però garantint la idoneïtat del candidat:  
 

“Cal analitzar cada cas, i escollir aquella persona que pugui donar la millor 

resposta possible, però sempre que estigui en iguals condicions, apostaria per la 

promoció interna perquè coneix la institució, sense que el que pugui venir de 

fora faci por” Entrevista 002 
 

“Penso que primer s’ha de fer valdre el que tenim a casa, però sense caure en 

l’endogàmia” Entrevista 003 
 

“Evidentment depèn de les necessitats, però a priori penso que la persona que 

promociona internament aporta el coneixement i ja té una estima per la 

institució” Entrevista 005 
 

Fruit de l’anàlisi de la documentació aportada identifiquem algunes oportunitats de 

millora en el funcionament  dels processos de selecció i nomenament de les direccions 

d’infermeria, que poden contribuir a potenciar el desenvolupament professional, 

assegurant unes cures de qualitat i garantint la continuïtat assistencial:   
 

� La realització de concursos oberts i avaluats per tribunals externs, que a 

posteriori comptin amb el vist-i-plau de la gerència.  

� El compromís de presentar un programa orientat a l’assoliment d’objectius i 

resultats, sense influència política, que sigui avaluat de forma anual.  
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� La dedicació per un període d’entre 3 i 4 anys que permeti donar continuïtat al 

projecte, sempre i quan l’avaluació anual sigui positiva. 

� Potenciar la promoció interna i el perfil d’infermer gestor pel seu coneixement 

de la institució a través del mèrits a valorar, sense excloure candidats externs.  

� La publicació dels barems de mèrits, en els què prengui la transferència de 

coneixement i les habilitats personals (perfil competencial), equiparant-se a la 

valoració de la formació i l’experiència prèvia demostrades.    
 

S’ha valorat detingudament l’opció de tenir un procés participatiu per a la selecció de 

les direccions, però hom es decanta per combinar aquest procés natural amb l’avaluació 

d’un tribunal extern i la confiança de la gerència.  
 

En tot cas, es considera que cal comptar amb infermeres en tots els nivells de presa de 

decisió de les institucions sanitàries, perquè aporten un punt de vista particular i la visió 

integral del pacient amb el que estan 24 hores al dia els 365 dies de  l’any.  
 

I per fer-ho cal que hi hagi eines per a la selecció i l’avaluació de les persones, en un 

sector que està poc habituat a entendre que els directius han de ser valorats 

exclusivament per la seva gestió i els seus resultats i no per d’altres paràmetres, com 

motius polítics, afinitats personals o aspectes d’antiguitat. Tenir professionals directius 

amb formació i una experiència provada és indispensable per tenir un sistema de salut 

eficient, resolutiu i de qualitat. 
 

Cal tenir en compte que el desenvolupament de la carrera professional pot no ser 

intencionat, i que la persona vagi improvisant a cada moment de la vida les accions a 

prendre, o pot ser intencionat, planificat i calculat des del principi. En aquest sentit, 

podria resultar d’interès definir la trajectòria professional de les infermeres cap a la 

direcció d’infermeria, tenint en compte la formació i la trajectòria professional.  
 

Entre els nostres informants clau, la majoria afirmen no haver-se plantejat inicialment el 

camí de la gestió, sinó que va sorgir l’oportunitat i la motivació per accedir al càrrec va 

ser un repte personal i professional:  
 

“La situació econòmica complicada que vivia l’hospital va fer que es busquessin 

solucions noves, i les companyes em van animar a afrontar aquest nou repte, 

que vaig considerar com un repte professional important” Entrevista 004 

 



 

Un cop proposat el mapa de competències per a la direcció d’infermeria i analitzat

perfil competencial, així com els processos de selecció, procedim a dissenyar 

intervencions contribueixin a la millora del sistema de salut: 
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Com s’apunta al marc teòric el lideratge és un tema important en la salut, i la resta 

d’organitzacions, dels nostres dies. 
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desenvolupament de la professió, cal potenciar la pres

assistencial, docència, gestió i recerca; i des del punt de vista de la relació amb els 

pacients, grups de treball, companyerisme i entorn professional

 

5.2.1. Qualitats del bon líder

Un dels objectius del present estudi és conèixer quines 

s’ha apuntat anteriorment hi ha multiplicitat d’estudis sobre el tema i

moltes característiques que es poden tenir en compte. 

Disseny i validació d’un qüestionari que inclogui 
competències directives recopilades a la proposta de 
mapa de competències directives. 

Realització de jornades de formació per a estudiants 
del Grau i les professionals d'infermeria sobre 
competències directives i habilitats personals 
bàsiques 

Elaboració de material didàctic perquè els estudiants 
del Grau i les professionals d'infermeria treballin de 
forma autònoma les competències de direcció

Fer arribar al govern competent en matèria de legislació la 
necessitat de definir la trajectòria formativa i professional 
de la direcció d’infermeria i també el desenvolupament de 
l'especialitat d'infermeria en gestió. 

Un cop proposat el mapa de competències per a la direcció d’infermeria i analitzat

perfil competencial, així com els processos de selecció, procedim a dissenyar 

contribueixin a la millora del sistema de salut:  

INTERVENCIÓ REL ACIONADA AMB LIDERATGE INFERMER

al marc teòric el lideratge és un tema important en la salut, i la resta 
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es pot evidenciar diàriament amb la gestió de les cures dels usuaris.  

ectada la importància del lideratge com a element de 

desenvolupament de la professió, cal potenciar la presència de líders en tots els àmbits: 

assistencial, docència, gestió i recerca; i des del punt de vista de la relació amb els 

pacients, grups de treball, companyerisme i entorn professional.  

Qualitats del bon líder 

Un dels objectius del present estudi és conèixer quines són les qualitats dels líders

s’ha apuntat anteriorment hi ha multiplicitat d’estudis sobre el tema i, en conseqüència, 

moltes característiques que es poden tenir en compte.  

Disseny i validació d’un qüestionari que inclogui 
competències directives recopilades a la proposta de 
mapa de competències directives. 

Realització de jornades de formació per a estudiants 
del Grau i les professionals d'infermeria sobre 
competències directives i habilitats personals 

Elaboració de material didàctic perquè els estudiants 
del Grau i les professionals d'infermeria treballin de 
forma autònoma les competències de direcció

Fer arribar al govern competent en matèria de legislació la 
necessitat de definir la trajectòria formativa i professional 
de la direcció d’infermeria i també el desenvolupament de 
l'especialitat d'infermeria en gestió. 
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En l’entrevista realitzada als informants clau s’ha realitzat una pregunta oberta per 

conèixer quines són les característiques que creuen que ha de tenir un bon líder. Entre 

les aportacions podem destacar que tots els entrevistat apunten cap a la capacitat de 

saber comunicar, alhora es destaca també la capacitat d’escoltar com un binomi 

important. També en destaquen la capacitat de presa de decisions, autocrítica, sinceritat, 

planificació, empatia, flexibilitat, professionalitat, assertivitat, motivació, implicació i  

confiança.  

Després de l’experiència amb els informants clau i també la bibliografia consultada     

(2-4,47,48) es podria concloure que el líder hauria de ser un exemple a seguir. A 

continuació es presenta una recopilació d’un seguit de qualitats que es considera que 

han de tenir els bons líders:  

 

Figura 5. Recopilació de les qualitat del bon líder identificades en la bibliografia 

Un estudi de Hay Group al 2009 “Best Companies for Leadershipstudy” (13) amb 1863 

participants de 1109 organitzacions de tot el món, afirma que entre les 20 millors 

companyies del món, s’aposta més per la capacitat de pensament estratègic que per les 

habilitats tècniques. I considera que la cultura del lideratge exigeix la creació de 

possibilitats per a que els treballadors creixin mitjançant la facilitació de la pràctica de 
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competències per a liderar els altres, l’estimulació de l’aprenentatge fora de la pròpia 

experiència i la proactivitat enfront els problemes. Amb estratègies com aquestes, 

asseguren que es poden quatriplicar els resultats de la institució.  

 

Figura 6. Qualitat de lideratge valorades per les companyies analitzades, HayGroup. (13) 

 

En el marc teòric s’apunta a la disparitat de posicionament dels experts, respecte de la 

capacitat innata o adquirida de liderar. Del resultat de l’entrevista amb el informants 

clau se’n pot treure que totes les intervencions coincideixen en què la capacitat de 

liderar és innata, però que és fonamental l’aprenentatge continuat:   

“Tot es pot aprendre, però els líders no ho són secundaris a fer un Màster, és 

algo que es porta a dins o no”. Entrevista 001.  

“El que no és líder no ho serà mai” Entrevista 006. 

Comparteixo amb el grup entrevistat i autors importants que la capacitat de liderar és 

innata, no obstant, és evident que les habilitats de lideratge s’han de treballar i 

potenciar, i que cal esforç i dedicació.  

Quant a l’associació entre líder i gestió, és una assimilació errònia des del punt de vista 

dels experts, i s’enumeren en el marc teòric casos de líders sense càrrec (30) i també 

casos de gestors sense lideratge. En el cas de la infermeria, en que també hi son presents 
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aquests casos descrits, val la pena identificar els líders no formals i posar-lo en valor per 

part de la gestió.   
 

5.2.2. Estils de lideratge infermers  

L’any 1973 David McClelland pioner en temes de competències aplicades a l’empresa 

parla al llibre “Testing for Competente Rather than Inteligente” (6), de les proves per a 

la competència abans que per a la intel·ligència i dels estils de lideratge, i els classifica 

en:  

� Coercitiu: dirigeix mitjançant ordres i instruccions 

� Orientatiu: enfoca les accions cap als objectius compartits 

� Afiliatiu: busca l’harmonia del grup, bones relacions 

� Participatiu: extreu idees i iniciatives del grup 

� Imitatiu: dirigeix mitjançant l’exemple propi “Fes com jo” 

� Capacitador: busca el desenvolupament dels seus col·laboradors 

Posteriorment, un estudi elaborat per la consultora Hay/McBer sobre estils de lideratge 

(49) amb 3.871 executius, seleccionats de forma aleatòria d’un total de 20.000 

disponibles en una base de dades de tot el món, confirma aquest sis estils de lideratge 

provinents de diferents components de la intel·ligència emocional, i els defineix així:  

 

 
 

Figura 7. Estils de lideratge identificats en l’estudi HayMcBer (49) 

Acosta aposta per un model de líder capacitador i l’anomena coach (12), aquest 

lideratge s’orienta a la persona i no a les tasques, implicant-se en el desenvolupament 

personal que a mitjà-llarg termini poden conduir a la millora dels resultats.  
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L’any 2011 Martínez González publica un estudi sobre la revisió dels estils de lideratge, 

i, des de la vesant històrica, enumera molts dels autors referents en aquest tema (50). No 

obstant, denota de la mateixa manera que altres autors que l’han precedit, que els sis 

estils definits per McClelland (6) segueixen vigents.   

S’utilitza doncs aquesta classificació dels estils de lideratge de McClelland amb els 

informants clau, per tal de conèixer quins són els estils de lideratge que més els agrada 

utilitzar als directius d’infermeria en la pràctica diària. Podem observar com entre les 

opinions dels informants clau coincideixen en que extreure les idees i iniciatives del 

grup a través del lideratge participatiu és el que més els agrada. Tot i que la majoria 

combina aquest estil participatiu amb un model orientatiu (enfocat cap a objectius 

compartits) o bé capacitador (buscant el desenvolupament dels treballadors). Alhora es 

comenta que en moment puntuals es necessari utilitzar l’estil coercitiu per dirigir 

mitjançant les ordres.  

“Al món no hi ha dues persones iguals, així que l’estil imitatiu “Fes com jo” el 

descartaria.” Entrevista 003 

“El líder ha de saber treure el millor de cadascú, i per fer-ho s’ha d’adaptar 

sempre”. Entrevista 005 

En tot cas, podem extreure’n la idea que cap estil de lideratge és l’ideal, sinó que un bon 

líder ha de dominar tots els estils, i amb aquest ampli repertori ha de saber adaptar-se a 

cada circumstància, utilitzant a cada moment i lloc el registre més adient per aconseguir 

els objectius.  

No obstant, l’estudi publicat l’any 2011 “Influència dels estils de lideratge infermer en 

les relacions interpersonals de l’equip d’infermeria” (51), realitzat en un hospital de 

Brasil amb infermeres de diferents àmbits, afirma què el predomini de l’estil de 

lideratge desprès de l’observació i l’anàlisi de testimonis de la pràctica professional és 

l’autocràtic i burocràtic. I què aquests estils poden derivar, d’una banda, a l’augment de 

la productivitat, però de l’altra, a ampliar els conflictes en les relacions interpersonals.  

 

Su and Jenkins exploren en l’article “Nurses’ perceptions of leadership style in 

hospitals: a grounded theory study” els estils de lideratge de les infermeres directives en 

set hospitals universitaris de Taiwan (república de Xina) (52). En ell afirmen que als 
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hospitals taiwanesos hi ha una clara estructura jeràrquica i que l’estil predominant de les 

gestores d’infermeria és el lideratge autocràtic que acaba repercutint en la pràctica 

clínica pel mal clima de treball.  
 

L’estudi desenvolupat a l’Àfrica l’any 2011 per Maboko “Nursing leadership in an 

academic hospital in Gauteng” descriu els estils de lideratge d’infermeria a l’hospital 

universitari de Gauteng (Sud de l’Àfrica) (53). Aquest estudi realitzat amb grups de 

discussió d’infermeres i entrevistes semiestructurades amb directores d’infermeria 

evidencia la pràctica del lideratge autocràtic en aquest hospital i les implicacions que 

això comporta malestar en les treballadores i minva l’eficàcia del sistema.  

 

El projecte RN4CAST “Informe de la encuesta de enfermeras sobre el ambiente de 

trabajo y los resultados adaptado en españa” realitzat per l’Institut Carlos III en el què 

s’entrevisten 7640 infermeres de 60 hospitals espanyols a través del Questionari 

Practice Environment Scale del Nursing Work Index (54). L’estudi posiciona en 2.58 de 

mitjana (de 1 a 4) les habilitats, lideratge i suport de les infermeres per part de les 

responsables, entrant més en detall es valora el suport per part de la supervisió (2.6), el 

reconeixement del treball ben fet a les infermeres (1.9) i la bona gestió i lideratge de la 

supervisora (2.6).  

 

Resultaria d’interès doncs, conèixer amb més detall quins són els estils de lideratge que 

s’utilitzen a la pràctica diària en el nostre àmbit territorial, no des del punt de vista de 

l’opinió i la generalització, sinó des de l’anàlisi de 360º amb una mostra significativa, 

que pogués donar lloc a l’avaluació de l’impacte de la utilització d’un estil o altre de 

lideratge, i evitar així les diferències trobades en la bibliografia.  

 

Les xifres de l’estudi mencionat anteriorment de HayMcBer mostren la relació entre 

l’estil de lideratge utilitzat en les empreses i l’impacte sobre el clima de treball i els 

resultats que suposen (49). A la taula es mostren els resultats, on per exemple, si mirem 

l’impulsor del clima de flexibilitat, podem observar com l’estil coercitiu té un impacte 

negatiu de -0.28, mentre que l’estil democràtic té el valor en positiu 0.28. D’acord amb 

aquest estudi el millor estil és el lideratge orientatiu, que enfoca les accions cap als 

objectius compartits.  
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Figura 8. Correlació entre estils de lideratge i l’impacte sobre el clima de treball. HayMcBer (49) 

HayMcBer afirma que l’estil de lideratge pot influenciar en un 50-70% la diferència en 

el clima de treball, i que aquest pot afectar en un 30% els resultats de la institució. 

Aquest estudi compta amb una mostra recollida entre 2007 i 2010 de 1189 directius de 

41 empreses del territori (49).  

 
Figura 9. Correlació entre estils de lideratge i l’impacte de millora sobre els resultats. HayMcBer (49) 

  

5.2.3.  Funcions del lideratge infermer 

La interpretació del terme lideratge ha anat canviat els últims anys, donant cada vegada 

més importància al paper que juguen la infermeria i els usuaris en el procés de lideratge, 

i no tant els directius. Avui en dia, podem dir que el lideratge és la relació d’influència, 

en la que usuaris i sistema s’influencien mútuament, per a benefici d’ambdós i de forma 

dinàmica, formant un binomi de més valor.   



 

Les noves exigències de la població han generat també una reflexió entorn al lideratge 

infermer, que fa s’hagi d’estar amb constant adaptació al canvi. Tenim, actualment, 

reptes importants com són 

l’exigència de serveis de salut més eficients, l’adequació dels recursos humans al 

context de transformació, els requeriments de qualitat

l’assistència i l’augment de la com

Tot i que el lideratge professional de les infermer

característiques específiques en funció de l’entorn on es troba i de les funcions que ha 

de desenvolupar. Cal ser ex

d’influència.  

Segons el grup de treball de lideratge infermer del CPIC, el líder d’infermeria té les 

següents funcions: (24) 

Figura 10. Funcions del líder infermer definides pel CPIC

L’estudi sobre la “Influència dels estils de lideratge infermer en les relacions 
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Les noves exigències de la població han generat també una reflexió entorn al lideratge 

d’estar amb constant adaptació al canvi. Tenim, actualment, 

 (20): l’aparició d’un nou model d’usuari pels canvis socials, 

l’exigència de serveis de salut més eficients, l’adequació dels recursos humans al 

context de transformació, els requeriments de qualitat-seguretat 

l’assistència i l’augment de la complexitat de la gestió del coneixement i transferència.  

Tot i que el lideratge professional de les infermeres és inqüestionable, requereix 

característiques específiques en funció de l’entorn on es troba i de les funcions que ha 

de desenvolupar. Cal ser exigents i construir un sòlid lideratge competencial 
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Pàgina 42 de 64 

Les noves exigències de la població han generat també una reflexió entorn al lideratge 

d’estar amb constant adaptació al canvi. Tenim, actualment, 

: l’aparició d’un nou model d’usuari pels canvis socials, 

l’exigència de serveis de salut més eficients, l’adequació dels recursos humans al 

seguretat i innovació en 

plexitat de la gestió del coneixement i transferència.   

s és inqüestionable, requereix 

característiques específiques en funció de l’entorn on es troba i de les funcions que ha 

igents i construir un sòlid lideratge competencial 

Segons el grup de treball de lideratge infermer del CPIC, el líder d’infermeria té les 

 

Influència dels estils de lideratge infermer en les relacions 

les infermeres se senten 

suficientment instrumentalitzades per a exercir el lideratge en el seu àmbit de treball. No 

relacions de col·laboració i 



Pàgina 43 de 64 
 

A Suècia es realitzà un estudi l’any 2010 sobre el lideratge compartit “Nurses’s views of 

shared leadership in ICU: A case study”, en el que s’avalua un nou model de gestió 

implantat on hi ha dues directores d’infermeria als serveis que tenen un lideratge 

compartit (55). El 79% de les infermeres de la unitat responen un qüestionari de 72 

ítems, entre ells el lideratge, i descriuen que el lideratge compartit ha influenciat 

positivament en la feina en termes de confiança i el bon ambient de treball.  

 

5.2.4. Factors i àmbits del desenvolupament del lideratge infermer 

Entre els factors que han contribuït al desenvolupament del lideratge infermer podem 

destacar els següents (20,24):  

 
Figura 11. Factors que han contribuït al desenvolupament del lideratge infermer segons el CPIC (20,24) 

I pel que fa als àmbits de desenvolupament del lideratge d’infermeria podem abordar les 

4 grans àrees de treball:  

 
Figura 12. Àmbits de desenvolupament del lideratge d’infermeria 
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A continuació es detecten la bateria d’accions o activitats a desenvolupar en cadascun 

dels 4 grans àmbits: (20,24,56)
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ÀMBIT INVESTIGADOR 

Impulsar la participació en la formació clínica dels futurs 
professionals

Fomentar un entorn adequat i garantir els recursos 
necessaris per formar bons infermers

Identificar líders entre els estudiants d’infermeria
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actualitzats
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A continuació es detecten la bateria d’accions o activitats a desenvolupar en cadascun 

(20,24,56) 
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Impulsar la participació en la formació clínica dels futurs 

Fomentar un entorn adequat i garantir els recursos 
necessaris per formar bons infermers

Identificar líders entre els estudiants d’infermeria

Impartir coneixements basats en evidència científica i 
actualitzats

Potenciar la capacitat crítica de l’estudiant i la reflexió

Compromís amb la formació pròpia (doctorat, acreditació,...)

Formació contínuada dels membres de l’equip

Potenciar, impulsar i motivar tant la recerca infermera
investigació multidisciplinar.

projectes innovadors i 
de la professió

Potenciar la quantitat de les publicacions d’infermeria i 
commons

Treballar per aconseguir publicacions d’impacte 

Buscar nous camps d’estudi en la professió i 
desenvolupar-los amb evidència científica
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Potenciar la capacitat crítica de l’estudiant i la reflexió

Compromís amb la formació pròpia (doctorat, acreditació,...)
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ÀMBIT ASSISTENCIAL 

 

 

ÀMBIT GESTOR 

 

Liderar les cures dels pacients (cronicitat, pluripatologia,...)

Vetllar per l’atenció de les cures basades en evidència científica

Vetllar per la utilització de la metodologia i taxonomia infermera

Autoexigir-se la formació continuada (especialitzada)

Implicar-se en l’assumpció de responsabilitats

Comprometre’s amb la institució i la professió

Treballar de forma interdisciplinar

Contribuir a la projecció de la imatge infermera a la societat

Implicar-se en la comunicació de la institució

Contribuir a mantenir condicions de treball col·laboratiu i clima de treball favorable

Acollir a les persones de nova incorporació 

Prevenir possibles riscos laborals

Fer un bon ús dels recursos econòmics

Treballar segons els processos de la institució

Gestionar i reconèixer el 
talent, coneixement i 

l’expertesa. 

Garantir la formació 
continuada 

(especialitzada)

Fomentar la implicació 
en l’assumpció de 
responsabilitats

Estimular i incentivar el 
compromís professional 
i institucional de l’equip

Implicar l’equip en 
l’avaluació dels 

projectes

Contribuir a la projecció 
de la imatge infermera a 

la societat

Establir eines eficients 
de comunicació

Crear i mantenir 
condicions de treball 

col·laboratiu i clima de 
treball favorable

Gestionar els conflictes i 
prevenir possibles riscos 

laborals

Vetllar per l’atenció de 
les cures basades en 
evidència científica

Vetllar per la utilització 
de la metodologia i 

taxonomia infermera

Identificar i potenciar 
líders entre les 

infermeres assistencials

Planificar els recursos 
(materials, humans i 

econòmics)

Identificar prioritats i 
avaluar optimització de 

recursos 

Promoure aliances entre 
institucions

Tenir poder de decisió 
en l’aplicació 

d’estratègies i definir 
processos
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Un bon líder d’infermeria ha de tenir interès per la lectura i coneixement de treballs 

d’investigació relacionats amb la infermeria, ha de voler conèixer els recursos que 

ofereix la institució per investigar i facilitar-lo a la resta de l’equip i buscar temps per a 

la recerca mitjançant metodologia científica i pràctica basada en evidència. També en el 

rol docent pot veure en els estudiants d’infermeria un element per a la millora de les 

seves habilitats docents i també com a repte personal.  

 

5.2.5. Camí del lideratge infermer 
 

Per a convertir-se en un líder de la infermeria cal assolir de forma eficient les 

competències de lideratge, i això suposa guiar als altres mitjançant la comunicació, el 

desenvolupament i la motivació dels col· laboradors (57). Implica fer que altres persones actuïn 

segons els nostres objectius utilitzant apropiada i adequadament el poder personal. No suposa 

només informar i explicar les decisions, sinó saber delegar i capacitar els altres per aconseguir el 

millor rendiment possible.  

Les persones que es converteixen en infermeres líders tenen, segons Kathleen Sanford, 

dues qualitats: són excel·lents clínics i tenen una capacitat per liderar innata. Afirma que 

simplement per ser una infermera amb experiència clínica i visió no significa que es 

pugui assegurar l’èxit immediat com a líder, no obstant, assegura que és un factor a tenir 

en compte (58). Quant a la capacitat de liderar innata la relaciona amb la forma natural 

de voler ser un mentor o exemple a seguir, i que diàriament fa de guia en l’opinió dels 

companys.   
 

L’article de Spence i Wold publicat a la revista Journal of Nursing Management (2013) 

“The influence of personal and situational predictors on nurses’ aspirations to 

management roles: preliminary findings of a national survey of Canadian nurses” 

presenta els resultats d’una enquesta nacional realitzada amb infermers canadencs 

(n=1241) en el què s’analitzen els motius personals per accedir als càrrecs de gestió 

(59). Enuncien una preocupació per la manca de gestors en la propera dècada, fruit de la 

falta d’interès de les noves infermeres i l’envelliment dels que actualment ocupen 

aquests càrrecs.  Únicament el 24% dels enquestats van mostrar interès per la carrera de 

gestió, i entre els factors personals que destaquen són l’edat, la preparació educativa, la 

viabilitat de fer més estudis, el propi lideratge, la motivació de la carrera i la capacitat 

de motivar el altres.  



 

Pepin et al defineix en “A cognitive learning model of clinical nursing leadership

model d’aprenentatge cognitiu per a la Infermeria clínica a través de competències que 

faciliti l’aprenentatge i l’avaluació del lideratge

interpretatiu s’identifiquen les 5 f

d’inflexió crítics mitjançant les dades a 32 estudiants d’infermeria i 21 infermeres de 

l’entorn clínic:   

 

Figura 13. Adaptació de Pepin et al El Model d’aprenentatge cognitiu emergent del 

 

Un estudi realitzat a Finlàndia l’any 2012 per 

as perceived by Finnish nursing staff: high ethics, less feedback and rewards

percepció del personal d’infermeria (n=1497) de la pràctica del lideratge constata que és 

vital per al desenvolupament eficient de la feina un feedback positiu, el reconeixement 

de la feina ben feta i la delegació de responsabilitat

evidencien percepcions positives del seu lideratge i desenvolupament professional, tot i 

que el 30% no estan satisfetes amb el feedback i el reco

5a etapa: Tinc lideratge clínic integrat a nivell organitzatiu

Participar en la presa de decisions

4a etapa: Tinc lideratge clínic en l'equip

Movilitzar l'equip

3a etapa: Tinc lideratge actiu amb el pacient, la familia i els companys

Prendre la inicitiativa
Col·laborar en l'atenció 
centrada en el pacient

2a etapa: Jo integro el lideratge clínic en les meves accions

Expressar-me amb confiança amb el 
pacient

1a etapa: Jo sóc conscient del lideratge clínic d'infermeria

Reconeixer característiques i accions 
dels líders

A cognitive learning model of clinical nursing leadership

model d’aprenentatge cognitiu per a la Infermeria clínica a través de competències que 

faciliti l’aprenentatge i l’avaluació del lideratge (60). A través d’un estudi de fenòmens 

interpretatiu s’identifiquen les 5 fases de l’aprenentatge cognitiu del lideratge i els punts 

d’inflexió crítics mitjançant les dades a 32 estudiants d’infermeria i 21 infermeres de 

. Adaptació de Pepin et al El Model d’aprenentatge cognitiu emergent del 

Infermeria clínica. (60) 

Un estudi realitzat a Finlàndia l’any 2012 per Okey et al “Nursing leadership practices 

as perceived by Finnish nursing staff: high ethics, less feedback and rewards

percepció del personal d’infermeria (n=1497) de la pràctica del lideratge constata que és 

vital per al desenvolupament eficient de la feina un feedback positiu, el reconeixement 

delegació de responsabilitats (61). El 70% de les enquestades 

percepcions positives del seu lideratge i desenvolupament professional, tot i 

que el 30% no estan satisfetes amb el feedback i el reconeixement de la seva tasca. 

5a etapa: Tinc lideratge clínic integrat a nivell organitzatiu

Liderar canvis en l'organització
Gestionar conflictes i anticipar

problemes

4a etapa: Tinc lideratge clínic en l'equip

Actuar com a persona clau 
Plantejar-se noves possibilitats i aportar 

solucions

3a etapa: Tinc lideratge actiu amb el pacient, la familia i els companys

Col·laborar en l'atenció 
centrada en el pacient

Actuar com un model a 
seguir

Identificar el meu estil 
de lideratge

2a etapa: Jo integro el lideratge clínic en les meves accions

me amb confiança amb el Comunicar-me amb altres professionals 
de forma constructiva

Reconeixer les meves limitacions i 
fortaleses

1a etapa: Jo sóc conscient del lideratge clínic d'infermeria

Reconeixer característiques i accions 
Adonar-se que puc exercir com a líder

Compartir coneixements i demanar 
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A cognitive learning model of clinical nursing leadership” un 

model d’aprenentatge cognitiu per a la Infermeria clínica a través de competències que 

. A través d’un estudi de fenòmens 

ases de l’aprenentatge cognitiu del lideratge i els punts 

d’inflexió crítics mitjançant les dades a 32 estudiants d’infermeria i 21 infermeres de 

 
. Adaptació de Pepin et al El Model d’aprenentatge cognitiu emergent del lideratge en 

Nursing leadership practices 

as perceived by Finnish nursing staff: high ethics, less feedback and rewards” sobre la 

percepció del personal d’infermeria (n=1497) de la pràctica del lideratge constata que és 

vital per al desenvolupament eficient de la feina un feedback positiu, el reconeixement 

. El 70% de les enquestades 

percepcions positives del seu lideratge i desenvolupament professional, tot i 

neixement de la seva tasca.  

Gestionar conflictes i anticipar-se als 
problemes

se noves possibilitats i aportar 
solucions

3a etapa: Tinc lideratge actiu amb el pacient, la familia i els companys

Desenvolupar les 
meves competències

Reconeixer les meves limitacions i 
fortaleses

Compartir coneixements i demanar 
ajuda



 

MacPhee et al publiquen 

development: supporting evidence

de l’empoderament (empowerment) de les infermeres a través 

programes de formació (62,63)

una major confiança en si mateixa i desenvolupi estils de lideratge positius
 

Schwarzkopf i Sherman publiquen en l’estudi “

Leadership Development” 4 punts clau a tenir en compte: les infermeres dirigents de 

primera línia juguen un paper molt important en el cuidatge de la salut en el futur, 

històricament falta implicació de les organitzacions en els programes formatius de 

lideratge de les infermeres, cal du

càrrecs de les infermeres i afirma que l’èxit en les activitats de desenvolupament de les 

infermeres s’ha de veure reforçat pel compromís i la implicació de les gerències
 

Un cop analitzades les qualitats i estils de lideratge i havent determinat els àmbits per al 

desenvolupament del lideratge infermer, procedim a dissenyar algunes intervencions 

que contribueixin a la millora del sistema de salut: 

 

 

Avui en dia són moltes les oportunitat per al lideratge d’infermeria

treballar perquè segueixin sent present

Elaboració de material didàctic i jornades de formació per 
treballar aspectes de lideratge amb els estudiants i 
professionals de la infermeria 

Creació d'un programa de mentoria de les gestores 
d'infermeria actuals a les infermeres novells amb 
motivació per a la gestió. 

Edició de material referent a les funcions del lideratge 
infermers i els àmbits de desenvolupament del lideratge 
per donar-los a conèixer entre els professionals, companys 
i societat general

Creació d’un grup de treball sobre el desenvolupament del 
lideratge infermer a les terres de Lleidaper compartir 
bones pràctiques i crear sinèrgies que contribueixin al 
desenvolupament de la professió

MacPhee et al publiquen “An empowerment framework for nursing leadership 

development: supporting evidence” un estudi en el que aporten evidència dels resultats 

rament (empowerment) de les infermeres a través d’estratègies en els 

(62,63). Aquest empoderament fa que la infermera desenvolupi 

una major confiança en si mateixa i desenvolupi estils de lideratge positius

Schwarzkopf i Sherman publiquen en l’estudi “Taking Charge: Front

” 4 punts clau a tenir en compte: les infermeres dirigents de 

primera línia juguen un paper molt important en el cuidatge de la salut en el futur, 

històricament falta implicació de les organitzacions en els programes formatius de 

lideratge de les infermeres, cal dur a terme tallers adaptats a les responsabilitats del

càrrecs de les infermeres i afirma que l’èxit en les activitats de desenvolupament de les 

infermeres s’ha de veure reforçat pel compromís i la implicació de les gerències

Un cop analitzades les qualitats i estils de lideratge i havent determinat els àmbits per al 

desenvolupament del lideratge infermer, procedim a dissenyar algunes intervencions 

contribueixin a la millora del sistema de salut:  

les oportunitat per al lideratge d’infermeria, que cal aprofitar i 

treballar perquè segueixin sent presents dia a dia.   

Elaboració de material didàctic i jornades de formació per 
treballar aspectes de lideratge amb els estudiants i 
professionals de la infermeria 

Creació d'un programa de mentoria de les gestores 
d'infermeria actuals a les infermeres novells amb 
motivació per a la gestió. 

Edició de material referent a les funcions del lideratge 
infermers i els àmbits de desenvolupament del lideratge 

los a conèixer entre els professionals, companys 
i societat general

Creació d’un grup de treball sobre el desenvolupament del 
lideratge infermer a les terres de Lleidaper compartir 
bones pràctiques i crear sinèrgies que contribueixin al 
desenvolupament de la professió
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empowerment framework for nursing leadership 

un estudi en el que aporten evidència dels resultats 

d’estratègies en els 

. Aquest empoderament fa que la infermera desenvolupi 

una major confiança en si mateixa i desenvolupi estils de lideratge positius (64,65).  

Taking Charge: Front-Line Nurse 

” 4 punts clau a tenir en compte: les infermeres dirigents de 

primera línia juguen un paper molt important en el cuidatge de la salut en el futur, 

històricament falta implicació de les organitzacions en els programes formatius de 

a terme tallers adaptats a les responsabilitats dels 

càrrecs de les infermeres i afirma que l’èxit en les activitats de desenvolupament de les 

infermeres s’ha de veure reforçat pel compromís i la implicació de les gerències (66).  

Un cop analitzades les qualitats i estils de lideratge i havent determinat els àmbits per al 

desenvolupament del lideratge infermer, procedim a dissenyar algunes intervencions 

 

, que cal aprofitar i 

Creació d’un grup de treball sobre el desenvolupament del 
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6. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

Per a l’avaluació de la intervenció es considera imprescindible dissenyar un sistema de 

monitorització que mesuri i avaluí, de forma periòdica la intervenció mitjançant 

indicadors de qualitat:  

 

Intervenció proposada 
per l’estudi 

Personal a 
qui va dirigit 

Indicador de  
mesura 

Estàndard 

Disseny i validació d’un qüestionari que 
inclogui competències directives recopilades a 
la proposta de mapa de competències 
directives.  

Estudiants  i 
professionals 
d’infermeria 

Disponibilitat del 
qüestionari validat als 12 

mesos de la proposta 
100 % 

Realització de jornades de formació sobre 
competències directives i habilitats personals 
bàsiques.  

Estudiants  i 
professionals 
d’infermeria 

Disseny de la formació 
als 3 mesos 

 
Número d’estudiants i 
professionals que hi 

participen sobre el total 
que hi podria participar.  

85%  
 
 
 

70 %  

Elaboració de material didàctic perquè els 
interessats treballin de forma autònoma les 
competències de direcció.  

Estudiants  i 
professionals 
d’infermeria 

Disponibilitat del 
material didàctic als 6 
mesos de la proposta.  

100 % 

Fer arribar al govern competent en matèria de 
legislació la necessitat de definir la trajectòria 
formativa i professional de la direcció 
d’infermeria i també el desenvolupament de 
l'especialitat d'infermeria en gestió.  

Govern 
competent en 

matèria de 
legislació 

Certificat d’enviament de 
la proposta a l’òrgan 
competent pel canal 

oficial adient en 4 mesos 

100 % 

Elaboració de material didàctic i jornades de 
formació per treballar aspectes de lideratge. 

Estudiants  i 
professionals 
d’infermeria 

Disponibilitat del 
material i la jornada 

didàctica als 6 mesos de 
la proposta. 

100 % 

Creació d'un programa de mentoria de les 
gestores d'infermeria actuals a les infermeres 
novells amb motivació per a la gestió.  

Infermeres 
novells 

motivades per la 
gestió 

Disponibilitat del 
programa de mentories 

als 18 mesos 
60 % 

Edició de material referent a les funcions del 
lideratge infermers i els àmbits de 
desenvolupament del lideratge per donar-los a 
conèixer entre els professionals i societat 
general.  

Estudiants  i 
professionals 
d’infermeria 

Disponibilitat del 
material per als tres 

perfils anomenats en un 
termini de 3 mesos 

100 %  

Creació d’un grup de treball sobre el 
desenvolupament del lideratge infermer a les 
terres de Lleida per compartir bones 
pràctiques i crear sinèrgies que contribueixin 
al desenvolupament de la professió.  

Caps 
d’infermeria 

dels hospitals i 
clíniques de 
Lleida ciutat 

Persones amb les què 
s’ha contactat i han 

confirmat respecte del 
total d’identificades com 
a possibles participants 

en un termini de 18 
mesos.  

60 %  

 

Alhora, qualsevol sistema que busqui la millora es imprescindible que es plantegi 

avaluacions periòdiques que permetin detectar aspectes de millora, i implementar les 

correccions que es considerin oportunes.  
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7. CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 

Per a les conclusions, s’utilitza un esquema que relaciona els objectius amb l’activitat 

proposada (intervenció) i el resultat obtingut en forma de conclusions:  

 

OBJECTIUS:                   INTERVENCIÓ:                   CONCLUSIONS: 
 

 

 
 

 

P
1 Dissenyar una 

sèrie 
d’intervencions 
que contribueixin 
a la millora en 
l’aprenentatge de 
les competències 
directives i el 
desenvolupament 
del lideratge 
d‘infermeria 

. Es proposen 8 
intervencions a 
desenvolupar, i que 
seran avaluades  en 
el temps mitjançant 
indicadors de 
qualitat: validació 
d'un qüestionari de 
competències, realit
zació de jornades i 
material 
didàctic, definició 
de trajectòria 
professional, progra
ma de mentories i 
creació d'un grup de 
treball. 

C
1 És important utilitzar 

propostes concretes que 
contribueixin a la 
millora i que puguin ser 
assolibles en un temps 
prudencial. Cal que 
aquestes intervencions 
siguin avaluables i es 
puguin modificar si és 
necessari.  La majoria de 
propostes suposen una 
acció i impliquen als 
stakeholders, per tant, a 
mitjà i llarg termini 
poden millorar 
l'aprenentatge de 
competències directives i 
ajudar a desenvolupar el 
lideratge infermer. 

E
2 Proposar un 

mapa de 
competències 
directives per a la 
infermeria a partir 
de la bibliografia 
de 
referència, genera
l i específica, i la 
consulta a 
informants clau

. S'ha disenyat un 
mapa on es 
correlaciones les 
competències 
directives més 
importants per a la 
infermeria i la font 
d'on s'han extret 
(estudis de 
competències 
directives en l'àmbit 
de la 
infermeria, "manage
ment skills" o 
competències de 
direcció actuals en 
l'àmit de l'empresa i 
competències 
identificades pels 
informants clau. 

C
2 Esdevé importantíssim 

disposar d'una bateria de 
competències definides 
que defineixen el perfil 
excel·lent de la direcció. 

Tenir-les identificades 
pot facilitar el seu 
aprenentatge. 

Alhora és important que 
estigui ben identificades 
i es coneguin, amb la 
finalitat de que puguin 
ser treballades en la 
pràctica diària de les 
infermeres, fins i tot 
abans de dedicar-se a la 
gestió. 
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OBJECTIUS:                           INTERVENCIÓ:                         CONCLUSIONS: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

E
3 Identificar

oportunitats de
millora en el
funcionament dels
processos de
selecció i
nomenament de
les direccions
d’infermeria

. S'ha analitzat quins 
són els processos de 
selecció i 
nomenament de les 
direccions,. 

Es proposen aspectes 
de millora a tenir en 
compte com: 
concursos 
oberts, avaluacioó per 
tribunals 
externs, vigència 
lligada a l'obtenció de 
resultats o publicació 
de barems de mèrits 
(potenciació de les 
habilitats personals). 

També s'aporta 
informació en relació 
al perfil competencial 
de les direccions.: 
formació i 
experiència. 

C
3 La professió 

infermera és clau en 
qualsevol àmbit dels 
serveis de salut i la 
seva contribució en 
les funcions de gestió 
és inqüestionable. 

Tenir processos de 
seleccions oberts i 
transparents, ajudarà a 
crear competitivitat i 
credibilitat. 

En temps difícils 
resulta encara més 
important seguir 
processos que ajudin a 
identificar nous 
líders, i a través dels 
quals es pugi avaluar 
les habilitats 
personals. 

E
4 Conèixer quins són 

els estils de 
lideratge i qualitats 
que es repeteixen 
en els líders, per tal 
d’aplicar al camp 
de la infermeria les 
bones pràctiques 
detectades

. S'enumeren les 25 
característiques que 
defineixen els bons 
líders, en destaca el 
binomi comunicació-
escolta activa. 

Es defineixen els 6 
estils de lideratge de 
McClelland, s'analitza 
els lideratges més 
habituals de la 
pràctica infermera 
(autocràtic) i s'apunta 
que cal treball els 
estils de lideratge que 
aporten millors 
resultats (participatiu 
i orientatiu). 

C
4. Conèixer les 

característique dels 
bon líders facilita que 
les persones prioritzin 
quines són les 
qualitats que volen 
treballar de forma 
més immediata, i 
alhora, es pugui 
autoevaluar per 
conèixer les qualitats 
que ja han 
desenvolupat. 

És important conèixer 
els estils de lideratge 
que trionfen per 
adaptar-los al propi 
estil de lideratge. 
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OBJECTIUS:                           INTERVENCIÓ:                         CONCLUSIONS: 
 

 
 

 

 

Aquest treball aporta una visió conjunta dels aspectes de lideratge i competències 

directives de la infermeria, alhora que permet tenir no només la informació fruit de la 

recerca bibliogràfica, sinó també el punt de vista de l’experiència en direcció dels 

comandament de les terres de Lleida entrevistats com a informants clau..  
 

 

Les implicacions per a la pràctica diària estan  relacionades amb la millora del clima de 

treball i dels resultats a través d’un canvi en la conducta de les infermeres (material 

didàctic i jornades de formació), i també del canvi de rol en les direccions d’infermeria 

que poden millorar el seu estil de lideratge i les competències personals que no dominin.  

 

E
5 Determinar 

quins són els 
àmbits de 
desenvolupam
ent del 
lideratge 
infermer i la 
bateria 
d’activitats de 
cadascun 
d’ells. 

. Es detallen les 42 
actvitats en les què la 
infermeria ha de ser 
lider diàriament. 

Quan als àmbits de 
desenvolupament en 
les 4 àrees possibles 
destaquen: impartició 
de coneixements 
basats en 
l’evidència, pensament 
crític i preocupació per 
la formació continuada 
(docència), recerca de 
nous camps d’estudi 
de la professió i 
potenciar les 
publicacions de 
qualitat 
(recerca), liderar les 
cures i utilitzar la 
metodologia i 
taxonomia infermera 
(assistencial) i 
fomentar la 
implicació, potenciar 
els líders e identificar 
les prioritats (gestió). 

C
5. Les infermeres disposen 

avui de la capacitat i 
solvència professional 
per assumir alts nivells 
de responsabilitat. 

Per poder desenvolupar 
el lideratge 
infermer, esdevé 
imprescindible tenir 
definits els àmbits sobre 
els que treballar. 

Alhora la bateria 
d'activitats permet assolir 
els objectius per nivells 
de prioritats 
individualitzats.  

Cal tenir en compte que 
líder no és el mateix que 
gestor, i en el nostre 
camp trobem mostres 
evidents d'aquesta 
afirmació: existeixen 
líder no formals en tots 
els àmbits.  és important 
que totes les infermeres 
es vegin líders en el seu 
dia a dia, i persegueixin 
la millora, només així 
s'aconseguirà el 
desenvolupament real de 
la professió. 
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Alhora, haver identificat la necessitat de crear un grup de treball sobre lideratge 

infermer a les terres de Lleida, pot suposar una millora en l’impacte del territori, que ja 

s’ha demostrat en altres indrets, compartint bones pràctiques i sinèrgies entre les 

direccions de les institucions implicades. Val a dir que no hi ha estudis en aquesta 

matèria en l’àmbit territorial de Lleida.  

 

Amb d’aquest estudi s’ha pretès posar damunt la taula els temes referents a lideratge i 

competències directives de la infermeria actual i, en darrer terme, es pensa que queda 

encara molt camí per recórrer, mostra del qual ho són les possibles línies d’investigació 

futures que s’identifiquen com ara: dissenyar i validar el qüestionari de competències 

directives aplicades al camp de la infermeria, avaluar les competències transversals 

relacionades amb la gestió i el lideratge que adquireixen els nous graduats d’infermeria i 

les professionals d’infermeria que exerceixen en la pràctica diària o bé dissenyar la 

trajectòria professional d’infermera cap a la gestió.  
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ANNEXOS 

ANNEX 1. ENTREVISTA I QÜESTIONARI REALITZAT ALS INFORMANTS CLAU 
 
 
 
 
Entrevista sobre el lideratge d’infermeria 
ENTREVISTA DIRECTOR/A D’INFERMERIA 
 

Entrevista, de no més de 30 minuts, per tal de conèixer la seva experiència i 
opinió respecte les competències de lideratge d’infermeria, que servirà per 
donar un valor afegit al Treball Final de Grau (TFG). L’entrevista serà 
enregistrada i guardarà l’anonimat de l’entrevistat. Està organitzada en tres 
blocs: àmbit personal, competències directives i lideratge.   

BLOC I. ÀMBIT PERSONAL 

En aquest apartat es vol obtenir informació sobre l’entrevistat, la seva 

formació acadèmica i de gestió i també l’experiència professional. 

Caldrà indagar sobre la motivació de l’accés al càrrec.  

DADES PERSONALS 
Edat:  Sexe:  
Formació acadèmica:  
 
Formació en gestió:  
 
 
Experiència professional:  
 
Càrrec o lloc de treball: 
 
Antiguitat en el càrrec:  

 

DADES DEL CENTRE 
Dimensió del centre:   
 
Número d’infermeres (personal) al seu càrrec: 
  
Titularitat:  Pública o privada 

 

1. Quina va ser la teva motivació per accedir al càrrec? 
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2. Perquè creus que et van escollir a tu per aquest càrrec? (valors) 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Podria explicar-nos alguna situació concreta que l’hi hagi resultat 
significativa del seu càrrec? Per què creu que ha estat significativa 
aquesta situació? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Quin aprenentatge n’has obtingut de la resolució d’aquesta 
situació? L’has pogut aplicar de nou a altres situacions similars? 

 
 
 
 
 
 

 

BLOC II. COMPETÈNCIES DIRECTIVES 

Aquest segon apartat té per objectiu conèixer l’opinió de l’entrevistat 

sobre les competències directives relacionades amb la gestió infermera.  

5. Per ser un bon director/a d’infermeria s’ha de ser un bon infermer/a 
assistencial?  
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6. Apostaries per un infermer gestor o per un gestor d’infermeria? 
Promoció interna o la contractació externa? 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Quines tres responsabilitats consideres prioritàries: (Reflexions sobre el 
rol actual de les direccions infermeres als hospitals d’aguts, COIB)  

� Definició del model de cures i estandardització de 
protocols 

� Definició d’objectius 
� Fomentar i liderar el treball en equip 
� lideratge  
� La comunicació 
� Avaluar i mesurar l’impacte de millores 
� Gestió de recursos humans  
� Gestió pressupostària 
� Fomentar un bon clima  

 

 

8. Quina formació consideres que hauria de tenir, segons la teva 
experiència, la persona que assumeixi càrrecs de gestió infermera? 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. Quina experiència consideres que hauria de tenir, segons la teva 
opinió, la persona que assumeixi càrrecs de gestió infermera? 
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BLOC III. LIDERATGE 

En aquest darrer bloc es pregunta a l’entrevistat pels estils i 

competències de lideratge del bon infermer/a.  

10. Et consideres una persona líder dins de la institució? Per què?  
 
 
 
 
 
 

11. Creus que la capacitat de liderar és innata o adquirida? El líder 
“neix” o “creix? 

 
 
 
 
 

 

12. Quin dels estils de lideratge de McClelland consideres que és el 
millor? Quin utilitzes a la pràctica diària? 
 

� Coercitiu: dirigeix mitjançant ordres i instruccions 
� Orientatiu: enfoca les accions cap als objectius compartits 
� Afiliatiu: busca l’armonia del grup, bones relacions 
� Participatiu: extreu idees i iniciatives del grup 
� Imitatiu: dirigeix mitjanzant l’exemple propi “Fes com jo” 
� Capacitador: busca el desenvolupament dels seus 

col�laboradors 
 
 

 

13. Podries definir les característiques que ha de tenir un líder al teu 
entendre? 
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COMPETÈNCIES IMPRESCINDIBLES PER A LA DIRECCIÓ D’INFERMERIA:  

Per aquest apartat cal que l’entrevistat seleccioni les 10 competències que considera 

que ha de tenir el perfil de competències de la direcció infermera, les 5 que consideri 

de rellevància moderada i les 3 que resulten imprescindibles: 

 10 5 3P 
Flexibilitat és l’habilitat d’adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i variades situacions i 
amb persones o grups diversos 

   

Autoconfiança és el convenciment que un és capaç de realitzar amb èxit una tasca o escollir 
l’enfocament adequat per realitzar un treball o resoldre un problema.  

   

Autocontrol és la capacitat de mantenir les pròpies emocions sota control i evitar reaccions 
negatives davant provocacions, oposició o hostilitat per part d’altres o quan es treballa en 
condicions d’estrès. Igualment, implica la resistència en condicions constants d’estrès. 

   

Integritat és actuar en consonància amb el que cadascú considera important. Inclou comunicar 
les intencions, idees i sentiments obertament i directament, i estar disposat a actuar hones-
tament fins i tot en negociacions difícils amb agents externs. 

   

Identificació amb l’Entitat és la capacitat i voluntat d’orientar els propis interessos i com-
portaments cap a les necessitats, prioritats i objectius de l’entitat 

   

Orientació a l’Assoliment és la preocupació per realitzar bé el treball o sobrepassar un estàn-
dard. Els estàndards poden ser el propi rendiment en el passat (esforçar-se per superar-lo), una 
mesura objectiva (orientació a resultats), superar als altres (competitivitat), metes personals que 
un mateix s’ha marcat o coses que ningú ha realitzat abans (innovació).  

   

Iniciativa es refereix a la identificació d’un problema, obstacle o oportunitat i Actuar a partir 
d’aquesta identificació per respondre a problemes i/o oportunitats (Proactivitat)  

   

Orientació al Client implica un desig d’ajudar o servir als clients, de satisfer les seves necessitats. 
Significa centrar-se en descobrir o satisfer les necessitats dels clients 

   

Impacte i Influència implica la intenció de persuadir, convèncer, influir o impressionar els altres 
perquè contribueixin a assolir els objectius propis.  

   

Desenvolupament de Persones implica un esforç constant per millorar l’aprenentatge o el 
desenvolupament dels altres, (interès per desenvolupar les persones).  

   

Direcció de Persones implica la intenció de fer que altres persones actuïn segons els nostres de-
sitjos utilitzant apropiadament i adequadament el poder personal o l’autoritat del lloc  

   

Lideratge suposa la intenció d’assumir el rol de líder d’un grup o equip de treball. Implica el desig 
de guiar els altres.  

   

Treball en Equip i Cooperació implica la intenció de col·laboració i cooperació amb altres, formar 
part d’un grup, treballar junts, com a oposat a fer-ho individualment  

   

Visió Global i de Sector. Suposa la capacitat de vincular la pròpia activitat amb una visió de 
conjunt quant al sector i la seva relació amb l’entorn, així com la voluntat d’adquirir de forma 
constant majors coneixements del sector per enriquir la pròpia activitat professional i aportar 
valor a altres (client, entitat, subordinats, etc.). 

   

Comprensió Interpersonal implica voler entendre els altres. És l’habilitat per escoltar, entendre 
correctament els pensaments, sentiments o preocupacions dels altres encara que no s’expressen 
verbalment o s’expressen parcialment.  

   

Coneixement de l’Entorn és la capacitat per comprendre i interpretar les relacions de poder en la 
pròpia entitat o en altres entorns (clients, proveïdors, etc.). 

   

Desenvolupament d’Interrelacions consisteix en actuar per establir i mantenir relaciones cor-
dials, recíproques i càlides o xarxes de contacte amb diferents persones. 

   

Recerca d’Informació és la inquietud i la curiositat constant per saber més sobre coses, fets o 
persones. Implica buscar informació més enllà de les preguntes rutinàries o de que es requereix 
en el lloc.  

   

*Qüestionari del perfil de competències de les direccions d’infermeria, © HayGroup 2008 (catedra Gestió Sanitària UAB) 

Espai obert a comentaris addicionals:  
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LIDERATGE INFERMER 

Disseny d’intervencions que contribueixin a la millora en l’aprenentatge de les 

competències directives i el desenvolupament del lideratge d‘infermeria 

 

 

 


