




� Relaciona entre 10 i 15 esdeveniments 
importats en la teva vida. Poden estar 
relacionats amb el treball, la vida social, 
l’amor, les aficions, els estudis, la cerca 

EXPLICA’T LA TEVA HISTÒRIA

l’amor, les aficions, els estudis, la cerca 
espiritual o altres.

� Han de ser tan positius com negatius.

� Posa’ls en una línia temporal



Entrada a la Universitat

Conec la meva nòvia

Inicio treballs 
d'investigació

Trobo la 1ª feina

Em caso Neix la Júlia
Neix el Martí

Començo el MEU projecte 
empresarial
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EXPLICA’T LA TEVA HISTÒRIA

Diagnòsticada hepatitis

Trenco amb el grup 
d'investigació

Mor el meu pare

Em quedo sense feina
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EXERCICI:

Seguint amb la metàfora de la passada 
sessió i amb la línia de la vida que acabes 

EXPLICA’T LA TEVA HISTÒRIA

sessió i amb la línia de la vida que acabes 
de dibuixar,
escriu la història del teu futur.

(Com et veus d’aquí cinc o deu anys?)







EXERCICI (en petits grups):

Comenteu les vostres històries:

EXPLICA’T LA TEVA HISTÒRIA

� Són històries positives, o de por?
� En quins elements poseu l’èmfasi?
� Hi teniu un paper actiu, o passiu?



� Són històries negatives (envers un 
mateix i envers altres).

� Tracten de problemes que hem 

HISTÒRIES DE POR

� Tracten de problemes que hem 
patit.

� Tenen un caire pessimista.
� Empren un llenguatge destructiu.
� Són descoratjadores.



� Són històries positives.
� Estan plenes d’estima.
� Tracten de lliçons apreses.

HISTÒRIES SANES

� Tracten de lliçons apreses.
� Empren un llenguatge constructiu.
� Són estimulats i optimistes.



TORNA A EXPLICAR LA TEVA HISTÒRIA



EXERCICI (en petits grups):

� Què enteneu per èxit? És necessari? 
L’hem de perseguir?

ÈXITS I FRACASSOS

L’hem de perseguir?

� Què enteneu per fracàs? Cal evitar-lo?



ÈXITS I FRACASSOS



� Exercici: Noia girant
en sentit horari

EXERCICI: CANVIEM EL NOSTRE PUNT DE VISTA! 



� Exercici: Noia girant
en sentit antihorari

EXERCICI: CANVIEM EL NOSTRE PUNT DE VISTA! 



FRACÀS.

Un resultat inesperat a curt termini que 
reflecteix un repte en curs i que ens ofereix:
� Un trampolí per a l’èxit.

REDEFINIM EL FRACÀS

� Un trampolí per a l’èxit.
� Una oportunitat d’aprenentatge i 

desenvolupament.
� Una oportunitat de canvi creatiu i 

d’innovació.



ÈXIT.

És una forma de viure basada en aprofitar tot 
allò que la vida ens ofereix:
� Una seqüència de resultats a llarg termini.

REDEFINIM L’ÈXIT

� Una seqüència de resultats a llarg termini.
� El producte de revessos i fracassos a curt 

termini.
� Un procés permanent de 

desenvolupament, aprenentatge i 
realització personal.



EXERCICI:

A partir de tot el que hem vist a la sessió, 
torna a explicar-te la teva història, 

TORNA A EXPLICAR-TE LA TEVA HISTÒRIA

torna a explicar-te la teva història, 
posant l’èmfasi en els aspectes positius.



ÈXITS I FRACASSOS



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


