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Ningú no s’escapa de prendre decisions, i algunes són difícils i arriscades. El que
costa és acceptar-ne les conseqüències o els resultats, sobretot quan no són
favorables.
Quan estem enfront d’una situació que considerem difícil en la nostra vida personal o
professional, moltes vegades la presa de decisions pot causar estrès, ansietat i confusió
fins i tot depressió.
•
•
•
•
•
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Però, quines són les raons per les quals és tan difícil prendre decisions?
La por
L’estrès
La manca de costum
El tenir que triar i renunciar o perdre una altra cosa que també voldriem
La inseguretat

• La por Les persones tendim a tenir por d’allò que no coneixem, aquesta a part de que
immobilitza també fa que no racionalitzem adequadament la nostra decisió, que pot
acabar sent massa emocional.
• L’estrès provoca neguit i fa que no reflexionem amb tranquil·litat i de forma metòdica,
sinó que la nostra decisió acabi siguent precipitada
• La manca de costum. La competència de ser resolutiu s’ha d’adquirir amb pràctica, per
tant cal prendre decisions per exercitar-la, sinó costarà molt més decidir
• El tenir de triar i renunciar a quelcom costa i s’ha de ser valent i afrontar-s’hi

• La inseguretat, Mai es pot tenir total seguretat a l’hora de prendre una decisió per tal és
un risc que s’ha d’assumir

Por, estrès, manca de costum, renúncia, inseguretat, incertesa...

Estratègies per afrontar-nos a la presa de decisions
Pot ajudar-te fer-te aquestes preguntes:
• Que és el que faria si no tingues por? La por és mala companya de viatge perquè immobilitza i
fa patir. En fer la reflexió i mirar-s’ho des d’una altra perspectiva ajuda a relativitzar-la

• Que és el pitjor que em podria passar ? Posar-nos en situació i pensar en les estratègies
d’afrontament que posaríem en pràctica també ajuda a vèncer la por, perquè ens adonem que
sempre s’acaba trobant una solució
• Quins són els meus valors? Que és el que m’agrada?, Que em fa sentir bé ?, Que busco en la
vida?.... És molt important que la decisió estigui lligada als nostres valors així no sentirem
contradicció ni incoherència, i podrem responsabilitzar-nos millor de les nostres decisions

• I pensa que si tu no prens decisions hi haurà algú que les prendrà per tu.
Agafa el timó de la teva vida !!!

El definir i/o canviar l’objectiu professional es una decisió molt important
Degut al context actual es molt possible que, tard o d’hora, ens haguem de trobar davant la decisió de
canviar l’objectiu professional, i que en aquesta situació es repeteixi més d’un cop a llarg de la nostra
vida professional. Per diferents circumstàncies, com per exemple: l’edat que ja no ens permet les
exigències físiques d’alguns treballs, el fet de que el mercat laboral hagi canviat i que ja no hi hagi
demanda de la nostra professió, que el lloc de treball hagi tingut una transformació degut a les noves
tecnologies i requereixi uns coneixements que no tenim, etc...
• Per tant és una situació forçada que ens obliga a prendre decisions importants

• Al nostre entorn sempre hi ha algú disposat a dir-nos: el que no podem fer, el perquè no servim per
aquesta feina, que no ho aconseguirem, que no és assumible, que és perillós fer canvis, que no ens
arrisquem... No deixis que ningú et posi límits i tampoc te’ls posis tu.
CREU EN TU MATEIX/A, SI TU VOLS POTS !
• Fes cas a la teva intuïció i al que sents i a partir d’aquí ACTUA !

Dels treballadors en actiu de menys de 40
anys hauran de canviar de professió al llarg
de la seva vida laboral

Molts de nosaltres treballarem en més d’una professió al llarg de la vida i
segurament els nostres fills treballaran en professions que encara no s’han
inventat

Abans de prendre qualsevol decisió, pren-te temps per reflexionar
• Preguntat i respon: Com soc? Què sé? Què sé fer? Què puc fer? Què vull fer?
• L’autoconeixement és un pas clau que no es limita només a valorar els teus coneixements
i experiències. Els teus trets de personalitat i les teves competències personals també
s’han de sumar per determinar el teu objectiu professional.
• També cal conèixer el mercat laboral: hi ha possibilitats d’inserció ? Es necessiten
treballadors amb el meu perfil? Quina formació necessito per assolir les competències
que es demanen? Existeix la possibilitat de fer unes pràctiques ?

En la decisió final cal tenir-ho en compte tot. El que vull i que em fa sentir bé i
m’agrada i motiva i també les possibilitats d’inserció laboral, cal ser realistes

A

Abans de prendre una decisió cal reflexionar....

El procés de presa de decisions
Recorda:

El procés de presa de decisions significa el pas a l'acció per assolir els nostres objectius, o
per corregir o millorar una situació
La decisió que prenguis té que estar molt ben definida. Hi ha molta gent que verbalitza
objectius molt genèrics però no dedica temps per reflexionar, contrastar, informar-se i
definir i així no es pot avançar
Cal clarificar els objectius i aquest procés serveix per:
- Considerar els criteris per escollir un objectiu i no un altre
- Permetre diferenciar objectius de desitjos
- Permetre identificar els riscos
- Definir els resultats òptims i acceptables
- I adonar-nos de que hi ha diferents alternatives

El procés de presa de decisions
Una vegada tenim definit l’objectiu, l’hem d’analitzar des del punt de vista operatiu, es a
dir elaborar el nostre pla de treball per aconseguir-lo
Si tens un objectiu ben clar i definit l’aconseguiràs, cal saber on anem per trobar el camí i
arribar
Un cop tenim clar el que volem tenim de plantejar-nos que ens fa falta per desenvolupar
les competències necessàries i avançar
Quan més elaboris el pla de treball per aconseguir el teu objectiu més possibilitats d’èxit
És molt important a la vida saber responsabilitzar-te i prendre les teves pròpies decisions,
i recorda si tu no decideixes algú ho farà per tu.

Seguiment de la decisió
Un cop tinguem clar el nostre objectiu i el pla de treball per aconseguir-lo es bo anar-se marcant
petites metes. Com per exemple: realitzar curs de formació, el apuntar-se a diferents portals de
recerca de feina, el elaborar un bon currículum, postular-se a ofertes de feina.... Aquestes metes
són el camí que ens permet avançar
Es bo anar avaluant el resultats obtinguts, i si apareixen dificultats anar buscant les solucions
Cal tenir en compte les oportunitats que apareixen i que encara que no quadren amb el nostre
objectiu final poden ser esglaons per arribar-hi
Cal tenir un esperit de lluita pensa que SI TU VOLS TU POTS! Ho acabaràs aconseguint tard o
d’hora
També és important aprofitar l’aprenentatge que suposa aquest procés

I si desprès de fer tots els passos la teva decisió no ha sortit com esperaves, no
et preocupis, les experiències serveixen per aprendre. Redefineix la teva decisió
i segur que ho aconseguiràs !

Gràcies per
la vostra
atenció
Autora: Victòria Tarrés

