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               Projecte individual de vida  

Et convido a jugar una estona, a seure tranquil/la en un racó agradable envoltat/da 
de llum, tu sol/a i en calma.  
 

Connectat amb tu mateix. Pots posar espelmes, encens, la teva música relaxant 
preferida. El que tu vulguis per sentir-te agust.  
 

Posa't a somiar com quan eres petit/a  i t'imaginaves com seria la teva vida quan 
fossis gran. Escriu des del més profund teu, des del teu nen/a, com vols que sigui la 
teva vida en totes i cadascuna de les àrees, amb molt carinyo e il·lusió, doncs  es 
tracta del teu projecte de vida. 
 

Fes-ho sense posar la ment "el que hauria de", "el que se suposa que ha de ser", "el 
que està ben vist", "el que he de", "el que volen els meus pares, dona ..." etc ". 
 

Flueix amb tu i vola una estona 
 

Regala't un saquet d'il·lusió i posa-li ales perquè es facin realitat els teus somnis.  
 

Quan es compleixin recordeu-vos que és el que tu volies. I recorda. Si no demanes, 
no rebs. 
 

Aquest document és com el teu mapa de carretera, et condueix cap a on tu vols. 
 

Pots llegir-lo sempre que vulguis i canviar qualsevol cosa en funció del moment de 
la teva vida en què et trobis. És el teu company de viatge. 
 

Et desitjo una bonica trobada amb tu mateix/a i amb els teus somnis. 
 



 

Què es el que vull a la meva vida? 
  
Per què ho vull? Quina part de mi estic satisfent? Que desig 
o necessitat estic cobrint? 
 

Com vull que sigui? (defineix-lo amb molt carinyo i luxe de 
detalls, la teva casa, on està, com és, amb qui vius allà, quin 
temps lliure tens, com el fas servir, etc…. 
 

Quan vull que es faci realitat tot això? (Posa una data) 

 

Personal  



Què és per a mi una parella? Algú amb qui .................. 
(descriu tot el que t'agradaria fer amb aquesta persona). 
 

Com vull que sigui?  
 

Quines qualitats, valors, hobbies, virtuts m'agradaria que 
tingués per compartir la meva vida amb ell/a? 
 

Què necessito que em proporcioni? Què vull que em doni? 
 

Quines necessitats meves satisfà? 
 

Com sabré que aquesta persona pot ser la meva parella? 
 

Què sentiré? 
 

Com estaré? 

 

Parella 



Qui són els teus amics? Per què ho són? 
 

Qui són els teus coneguts? Per què ho són? 
 

Amb quins d'ells vols passar més temps i fer més coses? 
 

Quines coses? 
 

A qui no et ve de gust veure, ni compartir el teu temps? 

Amics 



Professional  

En què m'agradaria treballar? Què m'agradaria fer en 
aquest treball? (Descriu-lo) 
 

Quantes hores m'agradaria treballar al dia/setmana? 
 

Quant vull guanyar net mensualment? 
 

És el teu treball actual, o és el teu somni? 
 



 

Qui és la teva família? (Detallar les persones de la família 
d'origen i de la pròpia) 
 
Què t'agradaria compartir amb ells? 
 
Què t'agradaria fer amb ells? 
 
Qui sobra, o falta a la teva llista? 

 

Família 



 
Què t'agradaria aprendre / estudiar? 
 

Per què? Que necessitat satisfà de tu? 
 

Quin benefici ocult obtens? 
 

Quan t'agradaria començar? 

 

Formació  



 

Quin esport practiques en el teu temps lliure? 
 

Quin t'agradaria practicar o aprendre? 
 

Amb qui? 
 

Quantes vegades per setmana? Pla d'acció 

 

Esport 



Oci 

Què t'agrada fer en el teu temps lliure? 
 

Què vols fer? (Defineix-lo) 
 

Amb qui? 
 

Quantes vegades per setmana/ mes? 



Quins són? Són personals, professionals, aficions, etc ....? 
(Descriu-los) 
 
Amb qui els vols compartir? 
 
Quan els vols posar en marxa? (Posa una data) 
 

Nous projectes 



Bé, espero que et serveixi per veure quina és la foto 
de la teva vida i en quin punt et trobes. 
 

Si t'has quedat encallat, hi ha àrees que van sobre 
rodes, altres en què has punxat o que estan 
abandonades. 
 

Si vols puc acompanyar-te i que puguis seguir 
avançant. 
 

Pots posar-te en contacte amb mi. 
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