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Coaching executiu                           

Totes les persones, de vegades, tenim un 

repte professional que ens costa assolir. I no 

sabem què ens ho està impedint.  

El Coaching executiu consisteix a 

acompanyar-te a descobrir quines solucions ja 

són al teu interior que et permetran actuar ara 

per assolir els teus reptes.  

A qui em dirigeixo? 

A persones que, com tu, volen assolir un repte professional: empresaris, directius, 

emprenedors, executius, empleats, etc. 

Quin problema o necessitat tens? 

• No aconsegueixo avançar cap al meu objectiu professional. 

• Em falta confiança per creure que ho puc aconseguir. 

• La culpa és dels altres que m'impedeixen demostrar la meva capacitat. 

• No sé quines accions podria fer per assolir el meu repte. 

• No es valora tot el que estic fent per l'empresa. 

• …………………………………………………… (Tu saps millor el que et passa) 

Què t'ofereixo? 

Un acompanyament basat en l'escolta i la pregunta, perquè descobreixis dins teu (en el teu 

ésser) que t'està impedint avançar cap al teu objectiu professional. A continuació realitzarem 

un pla d'acció i farem un seguiment de com estàs aconseguint el teu repte, superant nous 

obstacles que apareixeran pel camí. 

Quins beneficis trobaràs? 

• Una acceptació més gran de tu mateix/a i més confiança en el teu potencial. 

• Més lleugeresa personal, amb una nova mirada sobre la realitat. 

• Més coneixement sobre tu mateix, identificant els teus bloquejos. 

• Noves eines per posar-te en acció de manera proactiva. 

• Comprovar que ets capaç d’assolir els teus reptes professionals. 

Testimonis 

“Albert me ha acompañado en un proceso de cambio personal muy importante. Siendo un 

soporte humano de alta calidad y como profesional de los mejores. Realmente recomiendo a 

Albert Campi por su buen saber hacer y profesionalidad llena de calidez humana.”   Eva Moreno 

- Emprendedora y Profesora de Tecnica Alexander, Gestora del Conocimiento Informal 

Organizativo 

“L'Albert em va ajudar, a través de les diferents sessions de coaching executiu, a alinear totes 

aquelles idees que de forma caòtica flotaven a la meva ment. D'aquesta manera vaig poder 

plasmar ordenadament un procés d'avenç professional.”  David Trullols - Consultor i promotor 

immobiliari 
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Com ho farem? 

En sessions online programades cobrirem les següents etapes: 

• Context: En la fase inicial explico les bases de l'acord de coaching i generem confiança 

mútua. 

• Situació inicial: El coachee (tu) comentaràs les dificultats que tens a la teva situació 

actual. 

• Repte: Definiràs amb claredat, en positiu, quin repte estàs compromès a assolir. 

• Situació ideal: Exploraràs les emocions i pensaments que tindràs quan arribis al 

repte. 

• Obstacles: T'acompanyaré perquè dubtis de les creences internes que t'impedeixen 

avançar. 

• Autodescobriment: Descobriràs en tu, què t'està limitant i t'obriràs a noves 

possibilitats. 

• Accions: Tu mateix et comprometràs a fer petits passos en la direcció que desitges. 

• Seguiment: Revisaràs si aconsegueixes els teus objectius amb una nova mirada sobre 

el repte. 

• Resultats: Si estàs disposat a fer canvis, aconseguiràs una millora substancial en el 

teu repte. 

Quan dura el procés? 

Un canvi d’actitud i comportaments per assolir un repte que es resisteix, requereix el seu 

temps. Per això plantejo un procés de coaching d’una durada d’un trimestre en sessions online 

(Zoom) d'una durada aproximada d'una hora, cada quinze dies. 

Entre les sessions programades, ens podem escriure emails o fer alguna trucada per fer 

seguiment dels avenços que vagis fent.  

Què em fa diferent? 

M'uneix a tu un convenciment: «Tens les teves pròpies solucions al teu interior». Només 

intento ser el mirall en què et vegis reflectit/da, per trobar l'essència del seu ésser i et posis 

en marxa cap al teu repte. 

 

 

 

Qui sóc? 

Sóc Albert Campi. Després de 25 anys dirigint empreses, al 2014 vaig 

començar com a assessor empresarial. Al 2016 em vaig certificar com a 

Executive coach ACTP per la ICF (International Coaching Federation). Amb 

moltes hores de coaching actiu, tot i que sempre amb l'actitud d'aprenent de 

coach, he acompanyat a empresaris, directius, emprenedors i professionals a 

aconseguir els seus reptes. 
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