
des de 2014



on encaixen
millor els meus
talents únics?

Where do my unique talents work best?

Mark Twain va contar una història deliciosa sobre un 
home que va dedicar tota la seva vida a buscar el millor 
general del món. Quan l’home va morir i va arribar al 
cel, es va apropar a Sant Pere i li va dir: «Estic buscant 
el millor general».

Sant Pere li respongué: «Ho sé. L’hem estat esperant i 
tinc bones notícies per a vostè. Si mira justament allí, 
el podrà veure».

L’home mirà entusiasmat, però el que va veure el va 
decebre: «Aquell no és el general més gran del món. 
Aquell home era un sabater al carrer major de la meva 
ciutat natal».

Al que Sant Pere li replicà: «Sí, però si hagués estat un 
general, hauria sigut el més gran de tots els temps».

Sí, les comparacions són odioses, però no ens 
confonguem. Aquest relat no pretén menystenir l’ofici 
de sabater en absolut. La feina d’un sabater, com totes, 
és important i requereix d’uns talents molt especials.
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Sabia el sabater que tenia 
talent per a exercir de general?

Coneixia que tenia el potencial 
suficient per a ser el millor 

general de la història?

Va tractar algú de convèncer-lo 
que podia assolir la grandesa?

* CLIFTON, Donald O., ANDERSON, Edward, SCHREINER, Laurie A. StrengthsQuest: discover and develop your strengths 
in academics, career and beyond. 2ª Ed. New York: Gallup Press, 2006. ISBN 13: 978-1-59562-011-8
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La història ens planteja algunes preguntes fonamentals :
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«L’èxit en l’economia del coneixement 
arriba als qui es coneixen a si mateixos – 
les seves fortaleses, els seus valors i com 
s’exerceixen millor»

Peter F. Drucker
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El programa Vision Quest es basa, en gran mesura, en 
l’aplicació de dos instruments àmpliament utilitzats 
arreu del món i de gran prestigi: el Strong Interest 
Inventory® i el CliftonStrengths®. Aquests 
qüestionaris permeten obtenir informació molt 
significativa sobre el participant.

No obstant això, aquesta informació constitueix 
simplement el punt de partida del procés, no la seva fi. 
No existeix cap qüestionari que pugui, com per art de 
màgia, dir-li a un el que ha de fer la resta de la seva vida. 
Els participants en el programa han d’invertir temps i 
esforç en interpretar i validar els resultats, explorar 
ocupacions i dissenyar estratègies per a preparar-se 
convenientment per a aquelles que encaixin millor amb 
la seva personalitat, interessos, valors i talents.

Benjamin Franklin ho va expressar més eloqüentment: 
«Hi ha tres coses extremadament dures: l’acer, un 
diamant i conèixer-se a un mateix».

Des de 2014, el programa Vision Quest facilita que 
joves de 15-22 anys puguin adquirir el coneixement i les 
habilitats necessàries per a trobar respostes a aquestes i 
moltes d’altres preguntes rellevants de carrera 
professional. Qüestions com ara: faig batxillerat o un 
cicle formatiu? Si faig batxillerat, quina modalitat? No 
m’agrada estudiar, em poso a treballar? Quina carrera 
universitària podria fer? Per a què serveixo?
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programa
Dirigit a: joves de 15 a 22 anys interessats en 
identificar i explorar carreres professionals i 
itineraris formatius compatibles amb la seva 

personalitat, interessos, valors i talents.

Estructura: el programa Vision Quest té una 
estructura modular. Consta de 3 mòduls i el 

participant pot escollir fer-ne un, dos o tots tres, 
però sempre d’acord amb l’ordre següent:
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PLUS
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Propòsit
Identificar i explorar sortides professionals i itineraris formatius que 
són compatibles amb la nostra personalitat i interessos.

Metodologia

1. STRONG Interest Inventory® (SII). Els participants responen, a 
través d’internet, el qüestionari SII. Aquest és l’instrument més 
respectat i àmpliament utilitzat al món per a l’exploració i planificació 
de carreres professionals. El SII mesura el grau de similitud entre els 
interessos (el que a un li agrada i no li agrada fer) del participant i els 
de treballadors satisfets de diferents ocupacions.

2. Taller d’interpretació dels resultats (4 h). Els participants 
reben tres informes –Strong Profile, Interpretive Report i High School 
o College Profile–amb els seus resultats detallats i es facilita la seva 
correcta interpretació.

2.1. Introducció
2.2. General Occupational Theme
2.3. Basic Interest Scales
2.4. Occupational Scales
2.5. Personal Style Scales
2.6. Recursos per a explorar ocupacions
2.7. Vision Quest Plan - Basic

BASIC
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Propòsit
Determinar en quines ocupacions identificades en el mòdul Vision 
Quest – Basic podem arribar a ser excel·lents i, alhora, gaudir-ne.

Metodologia

1. CliftonStrengths® (CS). Els participants responen, a través 
d’internet, el qüestionari CS. Aquest és el millor instrument del món 
per a identificar talents que són pertinents per al món professional. 
Dels 34 temes de talent que mesura el CS, aquest mòdul se centra en els 
cinc primers temes de la seqüència (els Top Five). Els participants 
reben tres informes amb els seus resultats: Informe de temas 
característicos, Guía de entendimiento de las fortalezas y Guía de 
entendimiento de las fortalezas y plan de acción.

2. Taller (4 h). S’hi introdueixen els conceptes fonamentals de la 
«Gestió de Fortaleses», es facilita una correcta interpretació dels 
resultats i s’ajuda els participants a seleccionar les ocupacions 
identificades en el Vision Quest –Basic des d’on poden arribar a 
desplegar tot el seu potencial.

2.1. Introducció
2.2. Introducció a la «Gestió de Fortaleses»
2.3. El secret del meu èxit
2.4. Interpretació dels Top Five i disseny
        d’entorns laborals propicis
2.5. Vision Quest Plan - Plus

PLUS
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Propòsit
Concebre estratègies per aplicar deliberadament els talents dominants 
i fer front als reptes educatius (itinerari formatiu) i/o professionals 
(ocupació seleccionada) per assolir l’excel·lència personal.

Metodologia
1. CliftonStrengths® (CS). S’obté la seqüència completa dels 34 
temes de talent: Informe secuencial de temas.

2. Sessions de coaching individual. En quatre sessions d’1,5 h 
cadascuna, es treballen els punts següents:

2.1. Classificació de la seqüència de temes de talent
        en dominants, de suport i inferiors
2.2. Reivindicació dels temes dominants
2.3. Planificació de l’educació en base als talents
2.4. L’ocupació escollida com a «gimnàs» pels nostres
        talents en fortaleses
2.5. Vision Quest Plan - Coaching

COACHING
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«La millor inversió de la 
teva vida serà, sens 

dubte, la que facis en 
formació i la més eficient 

aquella enfocada a 
millorar els teus talents»

Maria Mas Chacón
Directora d’Enginyeria i 

Desenvolupament del complex 
industrial de Repsol a Tarragona
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«Descobrir els meus talents m’ha 
permès navegar amb confiança 
per aquest immens oceà 
d’estudis i sortides laborals»

Maria Carbonell Sarroche
Estudiant de 4t d’ESO



coach
Dr. Joan Ramon Alabart Córdoba

Des de l’any 2010 he ajudat a moltíssimes persones a descobrir els seus talents i, 
en base a aquest coneixement, a prendre millors decisions de carrera 
professional. Un jove enginyer que treballa com a director de projectes per a una 
gran consultora que decideix canviar a una consultora més petita on pot exercir 
un rol d’expert. Una mànager que no té clar que pugui brillar tant en el nou lloc 
de treball que li han ofert com ho fa en l’actual. El director general d’una 
organització que comença a planificar un canvi de carrera després d’una llarga i 
exitosa trajectòria professional. Diferents casos, però tots amb una necessitat 
comú: on podrien encaixar millor el meus talents i fortaleses úniques?

Treballo a la Universitat Rovira i Virgili com a professor titular en el 
Departament d’Enginyeria Química i com a director del programa Màster en 
Direcció i Gestió d’Empreses (MBA).

Sóc doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona; MBA per 
ESADE Business School; facilitador del Dependable Strengths© Articulation 
Process [Center for Dependable Strengths, Olympia (WA), EUA]; 
Gallup-Certified Strengths Coach [Gallup, Inc., Washington, DC, EUA]; 
Gallup-Certified Builder Talents Coach [Gallup, Inc., Washington, DC, EUA]; 
Strong Interest Inventory Certified [GS Consultants, San Francisco (CA), EUA]; 
coach per al desenvolupament pel Center for Creative Leadership [Greensboro 
(NC), EUA]; i facilitador de la metodologia Lego® Serious Play® [Rasmüssen 
Consulting i Trivium, Copenhaguen, Dinamarca].
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organització
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Modalitats
1. Pública: les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció.
2. Sota comanda: a petició d’instituts, universitats, institucions
i empreses (fills i filles dels treballadors) interessats.

Nombre de participants
Màxim 15

Idiomes
Català, castellà i anglès

Dates, lloc i preus
Per a la modalitat pública, consulteu dates, lloc
i preus específics a: www.mba.urv.cat

Inscripcions
Tel. 977 55 86 02 (de 15.00 a 22.00)
mba@fundacio.urv.cat
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Col·labora:

Fundació URV

Organitza:
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