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Presentació

Política general sobre la gestió de persones

Gestió de persones

a. Selecció del personal i acollida

b. Formació i desenvolupament.

c. Acompanyament i avaluació.

d. Reconeixement.

e. Promoció, reubicació, relleus, successions.

f. Desvinculació.

g. Comunicació interna.

Eines. Diccionari de competències, perfils dels llocs de treball

SUMARI

L’essència de la missió de Marcel·lí Champagnat era donar a conèixer Jesu-
crist i fer-lo estimar. Per a ell, l’educació era el mitjà per a portar els joves a 

l’experiència de la fe i fer d’ells «bons cristians i bons ciutadans». 
(MEM, n.69)

La nostra manera de compartir la missió en un esperit de comunió autèntica 
és en si mateixa un signe de la Bona Nova per a la nostra Església, el nostre 

món i per als joves als quals servim. Junts volem ser creativament fi dels al 
carisma de Marcel·lí Champagnat i sensibles als senyals dels temps observats 

a la llum de l’Evangeli. 
(MEM, n.52)
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El passat, el present i el futur de la missió marista difí-
cilment es poden explicar sense tenir en compte el rol 
essencial de les persones que l’han protagonitzada en 

el passat, la protagonitzen en el present i la protagonitzaran en 
el futur. Elles són, sens dubte, les continuadores del somni de 
Marcel·lí Champagnat, que l’actualitzen a cada moment.

Les persones, doncs,  són el punt fonamental per desenvolupar 
qualsevol projecte que es vulgui dur endavant i, encara més, si es 
tracta de fer-ho d’acord amb una missió. És a través del saber, 
del saber fer i del saber ser de les persones que aquesta missió es 
porta a terme, amb l’esforç de cada dia.

En fer aquesta afi rmació, la Província L’Hermitage reconeix el valor de cada una de les persones que treba-
llen i col·laboren conjuntament a les obres educatives maristes i als equips que hi donen suport. Igualment, 
expressa la voluntat de créixer en saber gestionar el potencial humà i el talent existent, preparant-nos per al 
futur i vetllant per la vitalitat de la missió marista.

Aquest document dibuixa l’enfocament que volem donar a la gestió de les persones i ofereix les orientacions 
per harmonitzar el desenvolupament personal i professional amb els valors i la missió maristes.  Una nova 
passa important en el camí de construcció de la Província L’Hermitage.

Vull agrair a tots els que han contribuït amb la seva refl exió en l’elaboració d’aquest document, Josep Buetas, 
Llorenç Claramunt, Christophe Schietse, André Déculty, Mateos Levantinos, Ramon Rúbies, Pau Tristany i 
Gabriel Villa-Real, amb l’esperança que sigui un magnífi c estímul per a totes les persones implicades en la 
missió educativa marista.

Sant Marcel·lí Champagnat insistia en un aspecte que forma part del nostre vocabulari: “la presència”, convençut 
que la relació amb les persones és essencial per dur endavant qualsevol projecte. Ell va saber treure el millor 
que hi ha dins de cadascú. Que les seves actituds siguin també font d’inspiració en la gestió de les persones. 

G. Maurice Berquet, provincial

PRESENTACIÓ
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POLÍTICA GENERAL SOBRE LA GESTIÓ 
DE PERSONES1

Tota persona que estableix un vincle professional amb la missió 
marista està cridada a participar-hi en sintonia amb els valors 
maristes  i a fer-ho, a través d’un procés de descoberta, des 

de les motivacions més profundes que la van fer néixer. La troba-
da entre el camí personal i la missió institucional enceta, doncs, 
una dinàmica de coneixement mutu i de creixement. En aquesta 
relació creativa i de mutu enriquiment  un objectiu a assolir és el 
desenvolupament personal i professional de cadascú. 

La Província de L’Hermitage, doncs, vol acompanyar les persones 
en el seu camí en la institució, oferint-li mitjans per al creixement, 
en el marc de la missió marista. Per tal d’aconseguir-ho, volem 
implementar un sistema de gestió de persones basat en compe-
tències, acompanyant-lo dels recursos necessaris.  

Gestionar persones i equips és una realitat habitual en el nostre 
funcionament quotidià. Correspon, sobretot, als directius i respon-
sables de la missió marista prendre aquest repte amb entusiasme 
i convenciment.  Malgrat que ens puguem dotar d’un bon sistema 
per dur a terme la gestió de persones, convé no oblidar el més 
important en aquest terreny i que demana el compromís de tots:

Dedicar més temps a les persones.

Conèixer les persones amb qui col·laborem.

Donar orientacions per desenvolupar les tasques encomanades.

Saber premiar, corregir i agrair .
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Els valors maristes han d’impregnar l’acció educativa 
quotidiana i s’han de traduir en comportaments concrets 
per part de cadascun dels agents de la missió. Aquests 
comportaments seran l’expressió perceptible de les 
competències que defi neixen l’estil amb què volem 
ser presents entre els infants i joves.

El que segueix a continuació és la concreció d’aquest 
enfocament general en els elements principals que 
componen la gestió de persones. Tanmateix, en tot 
moment caldrà tenir en compte el context cultural 
i legislatiu de cada un dels països de la Província i 
adequar-hi l’estratègia que volem seguir.

Per últim, hi ha una presentació de les eines necessàries per poder implementar el sistema de gestió 
de persones, entre les quals destaca el diccionari de competències de la Província de L’Hermitage.
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GESTIÓ DE PERSONES2
En entrar a formar part de la institució marista a través d’una relació contractual, cal contemplar 

les fases i/o moments que la persona anirà recorrent. També s’han de preveure els mitjans que 
caldrà anar posant per potenciar el seu desenvolupament personal i professional, així com els 

mitjans i estratègies que permetin aprofi tar el seu talent en el desenvolupament de la missió en tots 
els seus àmbits.

a. Selecció del personal i acollida
En plantejar-nos la incorporació d’una persona a la institu-
ció amb vincle contractual, cal seguir un procés rigorós de 
selecció que permeti garantir al màxim que la incorporació 
sigui reeixida en el temps, adequant-nos, com ja s’ha dit, 
al context cultural i legislatiu de cada país. Aquest procés 
ha de comptar amb criteris clars i coneguts. Les fi txes de 
perfi l dels llocs de treball són la referència a tenir present. 

Tot mirant de respondre a les necessitats sorgides, cal 
incorporar candidats que mostrin capacitat de respondre a la mis-
sió marista i a la missió evangelitzadora que tenim encomanada.

El procés de selecció per ell mateix no pot garantir l’èxit de 
la incorporació, per molt rigorós que sigui. La fase d’acollida en el centre de treball i el seu corresponent 
acompanyament esdevenen el factor principal on es juguen moltes de les possibilitats de futur. Cal que 
s’estableixin, doncs, mecanismes que assegurin el seguiment de les persones en la fase inicial, d’acord 
amb els períodes de prova i d’avaluació inicial corresponents.
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b. Formació i desenvolupament.
La formació i el desenvolupament fomenten el creixement professional i personal que permet ajustar 
les pròpies possibilitats a les expectatives relatives al lloc de treball. D’una altra banda, afavoreixen la 
consecució dels objectius estratègics institucionals.

La formació es concreta en programes concrets que responen a les necessitats formatives detectades i, pel 
que fa a la carrera professional de les persones, estan adaptats a les seves diverses fases amb programes 
de formació inicial, continuada i especialitzada. Pel que fa a la formació inicial en l’àmbit del carisma 
marista, cal tenir en compte les orientacions del marc provincial, Descobrir i viure els valors maristes.

El desenvolupament de les persones suposa la 
seva participació en projectes i experiències que  
desenvolupen el potencial i el talent personal 
en la pràctica quotidiana, tot augmentant el 
seu nivell competencial. Exemples d’aquestes 
propostes poden ser la participació en pro-
jectes interdisciplinaris, projectes de xarxa, 
lideratge de projectes, projectes d’innovació 
i recerca, participació com a formador/a, 
participació com a observador/a, etc.

c. Acompanyament i avaluació.
Contempla el desenvolupament competencial, l’exercici de funcions i la consecució d’objectius. Reconeix 
el valor que aporta la persona a l’organització, estimula el seu creixement i cerca l’aprofi tament del seu 
talent, en una relació de benefi ci mutu.

L’acompanyament i les avaluacions periòdiques ajuden a identifi car les necessitats de formació i les 
possibilitats de desenvolupament, establint plans d’actuació, a fi  i efecte de millorar tant els conei-
xements des d’un punt de vista tècnic, com el desenvolupament competencial: millora del lideratge, 
treball en equip, etc. 
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d. Reconeixement.
Reconeix i premia el bon treball, l’esforç realitzat i els resultats obtinguts per les persones i els equips, 

ajudant a establir reptes de millora i de superació. Permet que la persona valori la importància de la 
seva aportació als resultats fi nals, la qual cosa fomenta una major implicació. Incideix en la cultura de 
l’organització, ja que potencia estils de lideratge determinats, l’orientació a l’assoliment i el reforç  del 
compromís amb la missió.

El reconeixement és un reforç positiu emocional molt important que cal tenir molt present davant de millores 
i consecucions en el quotidià, i amb fi tes més importants 
a mitjà i llarg termini. 

El reconeixement pot prendre diverses formes entre les 
quals hi ha la participació en projectes, possibilitats de 
formació, promoció, gratifi cacions econòmiques, etc. 

e.Promoció, reubicació, relleus, suc-
cessions.
L’avaluació ens ajuda a decidir si la persona s’adequa 
al seu lloc de treball i, segons això, a contemplar les 
possibilitats de reubicar-la o promocionar-la. Ens ajuda 
a veure si és susceptible de majors responsabilitats 
en el futur dins de l’organització i si podem arribar a 
planifi car aquest desenvolupament, en coordinació 
amb els òrgans de cada país.

Caldrà, per últim, preveure les necessitats a l’hora 
de cobrir els llocs de responsabilitat i per això cal 
planifi car les possibilitats de relleus i successions en 
aquests llocs.
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f. Desvinculació.
Les causes més habituals de desvinculació amb la institució són per jubilació, acomiadament, baixa 
voluntària o malaltia.

En tot cas cal vetllar sempre per la dignitat de les persones i cuidar aquest moment en els seus petits detalls, 
especialment en els casos en què el compromís de la persona amb la missió hagi estat molt intens.  
És una forma de reconeixement i de gratitud saber anticipar-se a les necessitats que puguin sorgir.

En aquells casos de desvinculació que responen a situacions desagradables, procurem actuar sempre 
de forma constructiva, d’acord amb els valors institucionals.

g. Comunicació interna.
L’establiment de canals de comunicació interna determina el grau de participació de l’organització. D’acord 
amb el marc provincial de comunicació, procurem que hi hagi una comunicació transversal, promovent 
la participació a través de suggeriments, propostes de millores, etc. i fomentant l’existència de canals 
de comunicació descendent, ascendent i horitzontal.
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EINES. DICCIONARI DE COMPETÈNCIES, 
PERFILS DELS LLOCS DE TREBALL.3

pPer tal de poder desenvolupar el sistema de gestió de perso-
nes, la Província de L’Hermitage ha de disposar un seguit 

d’eines, adaptades a la realitat de cada país.

Diccionari de competències
És l’element bàsic del sistema i és comú per a tota la 
Província. S’hi defi neixen les competències que es con-
sideren clau per al desplegament de la missió marista i els seus graus de desenvolupament. 

El fet de tenir un diccionari de competències permet unifi car llenguatges i clarifi car les propostes 
de creixement en el desenvolupament de la pròpia tasca. 

Fitxes de perfi l dels llocs de treball
Descripció dels requisits, les  funcions i les competències corresponents als llocs de treball exis-
tents. Les fi txes de perfi l tenen una estructura comuna a tota la Província.

Recursos per a l’acompanyament i l’avaluació de l’acompliment
Eines necessàries per tal de fer efectiu el procés d’acompanyament i d’avaluació de l’acompliment 
de les persones en l’exercici dels respectius llocs de treball, d’acord als perfi ls establerts.
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