
"No es tracta només de preveure el futur, 
sinó de fer-lo possible"

Antoine de Saint-Exupéry

Estàs preparat per a un món incert? Decidir el nostre camí és quelcom que
ningú pot fer per nosaltres i sovint pot no ser una tasca fàcil. Una de les claus
és saber com som, ser conscients de què ens agrada i entendre el per què.

Amb TalentUp t ajudem a descobrir  la  teva forma natural  i  innata de fer,’
d aprendre,  liderar i relacionar-te amb els demés.’  La consciència de com
som i de quines són les nostres motivacions ens permet,

visionar un futur i
disposar d eines per fer-lo possible’ .

D aquesta manera, aventurar-nos fora de la zona de confort és converteix en’
un repte engrescador i assumible.

Beneficis
✔ Consciència de com som 

✔ Descobrir les nostres motivacions intrínseques

✔ Donar direcció i rumb al nostre camí: visió de futur

✔ Experimentar i aprendre la preparació de Plans d Acció’

✔ Guanyar confiança en un mateix atrevint-nos a sortir de la nostra 
zona de confort

✔ Partir de les nostres fortaleses per ajudar-nos a assolir l èxit’

✔ Sentir-nos plens i vius

www.talentup.cat   ·   hola@talentup.cat

El meu futur. 
Com aventurar-me fora de la zona de confort.

Saber ¨Què m’agrada¨ [Com soc]
Entendre ¨Perquè m’agrada¨  [Motivació intrínseca]



PROGRAMA
TalentUp a casa:
Realització a casa del test StrengthsFinder® de Gallup. 
Aquest test es completa online a través d un link facilitat per TalentUp i utilitzant’
un codi d accés únic i personal. ’

TalentUp en grup: 
Al llarg del curs programem, tenint en compte el calendari escolar, dues  sessions
grupals d entre 6-8 alumnes’ . Les sessions en grup són reduïdes i limitades per tal
de garantir un màxim de 4 alumnes per instructor.

Sessió 1: ¨Què m’encanta i per què?¨    Durada: 2h
Objectiu: Entendre la nostra motivació intrínseca.
Resultat: Confeccionar el nostre Quadre de Motivació personal en

base als nostres patrons de comportament naturals.

Sessió 2: ¨Assolir els meus reptes. Pla d Acció¨’  Durada: 2h
Objectiu: Entendre les nostres motivacions com a eines que tenim per
assolir qualsevol repte. 
Resultat: Coneixement en l ús del Quadre de Motivació,’  establiment 

d un objectiu SMART i redacció d un Pla d Acció.’ ’ ’

TalentUp individual: 
Sessió individual  per tal  de revisar amb l alumne el  seu objectiu SMART, el  Pla’
d Acció i ajudar a encarar el camí de futur sent conscients del què ens agrada i’
sobretot de quines són les nostres motivacions. 

Sessió 3: ¨El meu camí de futur¨ Durada: 1h
Objectiu: Consolidar l autoconeixement per poder encarar des de les’
nostres pròpies motivacions qualsevol repte i camí que vulguem.
Resultat: Pla d Acció concret per a l assoliment d un objectiu SMART.’ ’ ’

Sessió 4: ¨Feedback als pares¨ Durada: 30min
A aquells pares que ho desitgin se ls hi donarà un feedback individual del procés i’
els resultats del seu fill.
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