
        A. Un flash de la meva evolució personal 

LA MEVA  EVOLUCIÓ PERSONAL 
I ELS MEUS CONDICIONAMENTS SOCIOLÒGICS 

Descripció de 
la tasca i 
objectius 

Analitzant una mica de prop les teves circumstàncies familiars, socials, 
econòmiques i geogràfiques, podràs fer-te una millor aproximació a la teva 
identitat com a ciutadà/na i com a membre d’una societat amb els seus costums 
i les seves regles. Aquesta identitat ciutadana te també molt a veure amb la teva 
vocació professional i la teva tria ocupacional. Tant a mig com a llarg termini. 

Activitat: reflexiona sobre els diferents factors que han influït fins ara en la teva trajectòria 
personal i social 

Factors
externs 
influents

Quins factors han influït sobre la teva evolució personal i com han afectat a la teva 
carrera universitària.

* La família 
* La situació econòmica 
* La ubicació geogràfica 
* La importància del treball en la teva vida 

 (Escriu les teves impressions en un quadern a part)  
Activitats 
personals 
que
realitzes o 
has
realitzat a 
part dels 
estudis 

Acota totes les que puguis i assenyala el grau d’impacte que creus que estan 
tenint sobre la teva carrera i progrés acadèmic futur:  

Activitats y 
realitzacions personals

Temps
setmanal 

mig

Nivell de 
compromís
(de 1 a 5) 

Grau
d’impacte
(de 1 a 5) 

Destreses posades 
en marxa 

Responsabilitats familiars     

Esport     

Activitats artístiques     

Moviments associatius  

Compromís polític i 
sindical 

    

Servei militar 

Treballs manuals  

Afeccions     

Viatges     

Altres     



         B. Les motivacions envers el treball 

LES MEVES MOTIVACIONS CAP AL TREBALL 

Descripció de la 
tasca i objectius 

En el balanç de les competències compta molt tenir clares les motivacions 
que et condicionen cap al món del treball. Les motivacions en moltes 
ocasions coincideixen amb els valors que dones al fet de treballar. Caldria 
que parlessis dels resultats de la teva anàlisi amb el professor/a tutor/a. 

Activitat: mira d’ ordenar en la següent taula la motivació que consideres més forta. Escriu 
un 1 en la primera; i un 15 en la darrera. 

Anàlisi de 
les meves 
motivacions 
laborals

Criteri Laboral                                       Nº ordre 
Remuneració alta 

Contingut del treball interessant 

Llibertat d’acció 

Possibilitat de formació continuada 

Possibilitat de mobilitat 

Possibilitat de promoció i d’avenç 

Integració en el grup 

Lloc i ambient agradables 

Avantatges socials (pensions, assegurances, jubilació, 
etc.)

Horaris flexibles 

Utilitat del treball 

Avantatges econòmics (ajuts, reduccions, préstecs, etc.) 

Seguretat en la feina 

Participació en la gestió de l’empresa 

Possibilitat d’engegar la teva iniciativa 

Explicació
raonada:  

Escriu quines motivacions has ordenat en els tres primers llocs. Indica per què 
dónes tanta importància a les tres primeres motivacions, és a dir les que has 
col·locat en 1er, 2on i 3r lloc. 

1er
lloc.....................................................Raons................................................................ 

2n
lloc......................................................Raons................................................................

3er
lloc.....................................................Raons................................................................ 



1 any 5 anys 15  anys 10 anys 

A Catalunya

A Espanya

A Europa

A un altre lloc  

Quin treball estaré fent?

C: On viuré jo d’aquí uns anys? I, què faré?


