
Flix, a 18 de novembre de 2016

COM GESTIONAR EL 

TALENT JOVE;

motivació i reptes 





UNES REFLEXIONS…



UNES REFLEXIONS…

1





UNES REFLEXIONS…

2





UNES REFLEXIONS…

3





UNES REFLEXIONS…

4



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi

1910



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi



1917

1920



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi1940



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi

1973



aula

empresa  ·  gestió ·  estudi



UNES REFLEXIONS…

conclusions

• l’evolució esdevé necessària

• si volem resultats diferents, hem de fer 

les coses d’una altra manera

• esdevé difícil sortir de la zona de 

confort 

• els joves tenen una altra visió, un criteri 

amb fonaments diferents



UNES REFLEXIONS…

conclusions

• l’evolució alhora que permanència dels 

valors socials i familiars

• qui em pot aportar valor on jo no puc?

• la desconfiança al desconegut, novedós

i tendre, un GRAN stopper



TALENT



TALENT

Què és el talent???



talent = (c + h) x a



pensament 

lateral

TALENT



alguns mesos tenen 31 dies i altres 
30; quants mesos tenen 28 dies?

TALENT



quan es pot transportar aigua en 
un colador?

TALENT



quanta terra hi ha en un forat d’1 
metre de llarg, 1 metre d’ample i 1 
metre de fons?

TALENT



30
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EL PROCÉS EFECTIU 

DE MILLORA

(PEM)



energia

eines

auto

coneixement

OBJECTIUmetodologia

gaudir del procés

P1 + P2 + P3  =  objectiu de vida



autoconeixement



AUTOCONEIXEMENT

• estructures de personalitat

• valors

• creences

• autoestima



patologia salut

histèrica

obsessiva

borderline

narcisista

psicòpata

esquizoide

passivo agressiva

sociable

metòdica

creativa

apassionada

líder

audaç

persistentparanoica

meditativa



conscient

97% inconscient



autoanàlisi



autoestima



energia



C O S

C O R

C A P







com omplir-los?



físic (COS) 

•exercici – adrenalina – endorfines

•complements vitamínics

•temps vs energia

•acceptar-se



emocional (COR) 

•viu estimant i deixa estimar-te

•dedica’t al que t’apassioni

•cerca el teu espai en el món



mental (CAP) 

•estalvi energètic: generem hàbits

•autoestima: tria-sembra-cultiva-recull

•actitud: autojustificació; « és que...»





objectiu



conceptes inicials

coach&train

per què existeixo?



què vull ser 
de gran?



com ho faré?



META OBJECTIU 

POSITIU PART PRÒPIA ESPECÍFIC EVIDÈNCIA

RECURSOS TAMANY TEMPORITZA

ECOLOGIA VISUALITZA

STOPPERS



acompanyat 

d’un pla d’acció 

que, quan 

l’assoleixes 

esdevé la...



FELICITAT


