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EINA 1: PRACTICAR L’ESTIMA



Per a cada frase de la taula que et
mostrem, marca el punt de l’escala
(d’1 a 5) que creus que és més
apropiat per descriure’t.

EXERCICI: ET CONSIDERES OPTIMISTA? (I)

apropiat per descriure’t.
Si us plau, sigues el més honest i
acurat que puguis.
No hi ha respostes “correctes” o
“incorrectes”.



EXERCICI: ET CONSIDERES OPTIMISTA? (I)

ESCALA DE PREDISPOSICIÓ OPTIMISTA

Si us plau, respon seguint el teu propi criteri sense deixar-te endur pel que”hauria de ser”

1. Molt d’acord
2. Una mica 

d’acord
3. Ni d’acord ni 

en desacord
4. Una mica en 

desacord
5. Molt en 
desacord

1.   En temps incerts, normalment espero el millor

2.   Em resulta fàcil relaxar-me2.   Em resulta fàcil relaxar-me

3.   Si alguna cosa em pot anar malament,  passarà

4.   Sempre soc optimista sobre el meu futur

5.   Gaudeixo molt dels meus amics

6.   Per a mi, és important estar ocupat

7.   Gairebé mai espero que les coses vagin com jo voldria

8.   No em molesto amb massa facilitat

9.   Rares vegades compto amb les coses bones que em passen

10. En general, espero que em passin més coses bones que dolentes



� A l’hora de calcular la teva puntuació no
tinguis en compte les sentències 2, 5 i 6.

� Per a les sentències 3, 7 i 9 resta la teva

EXERCICI: ET CONSIDERES OPTIMISTA? (I)

� Per a les sentències 3, 7 i 9 resta la teva
puntuació de 6 (és a dir, si has posat un
2, la puntuació real serà 6-2 = 4).

� Suma les puntuacions finals de les
sentències 1, 3, 4, 7, 8, 9 i 10.



� Per parelles, doneu-vos un exemple
d’alguna situació de la vostra vida

EXERCICI: ET CONSIDERES OPTIMISTA? (II)

d’alguna situació de la vostra vida
que pugueu explicar de forma
positiva.



EINA 1: PRACTICAR L’ESTIMA



Per a cada frase de la taula que et
mostrem, marca el punt de l’escala
(d’1 a 7) que creus que és més
apropiat per descriure’t.

EXERCICI: ET CONSIDERES AGRAIT? 

apropiat per descriure’t.
Si us plau, sigues el més honest i
acurat que puguis.
No hi ha respostes “correctes” o
“incorrectes”.



EXERCICI: ET CONSIDERES AGRAIT? 

ESCALA DE GRATITUD PERSONAL

Si us plau, respon seguint el teu propi criteri sense deixar-te endur pel que”hauria de ser”

1. Molt en 
desacord

2. En 
desacord

3. Una 
mica en

desacord

4. Ni 
d’acord n 

en 
desacord

5. Una 
mica 

d’acord

6.  D’acord 7. Molt 
d’acord

1. A la vida tinc molt per agrair1. A la vida tinc molt per agrair

2. Si hagués d’enumerar totes les coses per les quals m’haig de sentir 
agraït, seria una llista molt llarga

3. Quan miro el món, no veig massa coses per les quals sentir-se agraït

4. Estic agraït a una gran varietat de persones

5. A mesura que em faig gran, em veig més capaç d’apreciar les persones, 
els esdeveniments i situacions que han format part de la història de la 
meva vida

6. Poden passar llargs períodes de temps abans de que senti gratitud cap 
algú o alguna cosa



� Per a les sentències 3 i 6 resta la teva
puntuació de 8 (és a dir, si has posat un

EXERCICI: ET CONSIDERES AGRAIT?

puntuació de 8 (és a dir, si has posat un
2, la puntuació real serà 8-2 = 6).

� Suma les puntuacions finals.



EINA 1: PRACTICAR L’ESTIMA



� Exercici individual:
• Pensa en una persona a qui li tinguis

mania perquè t’ha ofès o molestat.
• Ara imagina’t al seu lloc en el

EXERCICI: PERDONEM? 

• Ara imagina’t al seu lloc en el
moment que rep el teu perdó. Intenta
veure amb els seus ulls, sentir amb el
seu cor.

• I tu, què sents en aquest moment?
Com vius aquesta experiència?



PROPOSTES PER A LA SETMANA...

� Una o dues vegades al llarg
d’aquesta setmana (per evita que es
converteixi en un hàbit sense
sentit), manifesta de paraula o persentit), manifesta de paraula o per
escrit, REALMENT i EXPLÍCITAMENT,
el teu agraïment a algú del teu
entorn (fins i tot, si és algú que
normalment no et cau bé).



CONTACTA AMB NOSALTRES:

Jordi Pagès Pedrola: 627 48 15 53
Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88

troposconsultors@gmail.com
troposmind@gmail.com

http://troposconsultors.wordpress.com
http://troposmind.wordpress.com


