
 

 

DESCOBREIX ELS TEUS TALENTS 

Absolutament tothom té alguna qualitat que destaca sobre les altres persones. Alguns 
comuniquen millor, altres saben organitzar-se, altres tenen facilitat per al lideratge… 
Quan saps quins són els teus talents, pots basar la teva vida en pilars més forts. 
Llavors, per què ens esforcem en millorar qualitats que tenim menys desenvolupades? 
No té sentit, sempre hi haurà persones que seran millors que nosaltres en algun punt. 
Per això, per donar el millor de nosaltres, cal dedicar-nos a allò que som bons per 
defecte. La única feina que requereix això és, en primer lloc, descobrir els nostres 
punts forts  i, en segon lloc, trobar la ocupació-situació-activitat on poguem aplicar-los. 
Nosaltres et podem ajudar a descobrir els teus talents! 

L’ Instituto Gallup, gràcies a uns estudis amb milions de persones, va elaborar una llista 
de 34 talents. Nosaltres t’adjuntem la llista per a que puguis identificar les qualitats 
(més o menys 4 o 5) en les que sereu especialment bons. Per a facilitar-vos la tasca,  
marca, per a cada talent, un valor de l’1 al 5, sent 1 poc desenvolupat i el 5, talent 
innat o molt desenvolupat.   

TALENT DESCRIPCIÓ 
VALORACIÓ 

1 2 3 4 5 

1 
"Currant"-
realitzador. 

Caracteritza a les persones que tenen necessitat de 
fer coses sempre. Són hiperactives en el sentit 
positiu del terme. 

     

2 
Activador-
iniciador. 

Són extremadament bons en iniciar o arrencar les 
coses. Impacient per passar a l'acció. "Vinga, 
comencem?" 

     

3 
Adaptabilitat-

Flexibilitat. 

Persona que viu en el present i que acull els 
imprevistos amb facilitat. S'adapta. Se sent bé amb 
la idea de que les coses passin de forma diferent a la 
programada. 

     

4 Analític-Objectiu. 
Aborda la vida de manera racional. Li agraden els 
fets. Vol proves que s'avança. De vegades, 
distanciada de les seves emocions. 

     

5 

Organizador-
director 

d'orquestra. 

Sap gestionar diverses variables al mateix temps i 
"orquestrar-les" per optimitzar el resultat. Funciona 
en multi-tasques. 

     

6 
Conviccions 
personals. 

Forta consciència dels valors i les conviccions. 
Aborda el món a través d'aquests, i "milita" per la 
seva defensa. Integritat i congruència. 

     

7 Lideratge. 
Assumeix les situacions al seu càrrec. Ordena i dóna 
directives. La confrontació no és un problema, és 
l'inici de la seva ressolució. 

     

8 Comunicació. 
Sap passar el missatge i fer-lo captivador. No es 
contenta en enunciar els fets. Sap animar i captar 
l'atenció. El comunicador. 

     



9 Competició. 
Persona conscient del nivell de competència dels 
demés. El seu incentiu és ser el millor. Necessita als 
demés per competir. És l'energia per motivar-se. 

     

10 

Sentir-se part 
d'alguna cosa 
més àmplia. 

Sentir-se unit als altres i a l'univers. Conscient de la 
globalitat. Respecte per les interaccions. Fe. Aliança. 

     

11 Passat. 

Agafa el passat com a referència i aborda una 
situació en funció d'aquest. El passat serveix per 
comprendre el present. Saber d'on venim, per 
comprendre on estem i saber què fer. 

     

12 
Prudència-
Vigilància. 

Posa especial atenció en el lloc on posa els peus. 
Persona seriosa, prudent, es pren el seu temps, 
comprova. 

     

13 
Descobridor de 

potencials. 

Veu els potencials dels demés i pot recolzar-los en 
funció d'aquests. Revelador de talents. 

     

14 Disciplina. 

L'univers ha de ser previdible. Necessitat 
d'estructurar el món i de construir el món en funció 
d'això. És detallista, específic. Descomposa els 
projectes per etapes i mini-objectius. 

     

15 Empatia. 
Capacitat per posar-se en el lloc de l'altre i sentir el 
que sent. 

     

16 Justícia-Igualtat. 
És molt important per aquesta persona actuar de 
manera justa i de prendre decisions justes. 

     

17 Focalització. 
Una vegada pren una decisió, no l'abadona. Roman 
centrat en el seu objectiu fins que l'aconsegueix. 

     

18 
Futurista-
Visionari. 

Detecta el que succeïrà abans que els demés. Capta 
les corrent dèbils. Té una visió de futur tan forta 
com la del present. Visionari i pioner. 

     

19 Harmonia. Genera harmonia al seu voltant.      

20 Creativitat. 

Juga i maneja amb destresa la generació d'idees 
(què passaria si…, i si després…, i si….). 
"Brainstorming". Aborda el món amb nous ulls. 
Creatiu. 

     

21 Integració. 
Sap incloure a les persones en un grup i que se 
sentin acollides. Sap generar un sentiment de 
pertinença.  

     

22 Individualització. 
"Pren les mesures de les persones". Detecta el que 
és especial en les persones i ho maneja en funció 
d'aquesta especificitat. 

     

23 
“Input”-Entrada 

d'informació. 

Li agrada ampliar informació. Col·leccionista. 
Documentalista- "Això pot servir algun dia". 

     

24 Intel·lectualitat. 
Gust per l'activitat intel·lectual. Profunditzar. 
Excavar. 

     

25 
Aprenentatge-

Set per aprendre 

Aprendre per plaer, sense buscar necessàriament 
desenvolupar coneixements en un àmbit o un altre. 

     

26 Optimitzar. 
Extrau el millor d'un sistema o d'una situació. Fer 
encara millor el que ja funciona bé. Deixa via lliure a 
nous marges. 

     

27 Reparar. 
Afició per reparar el que està trencat. Fa un 
diagnòstic i troba solucions per reparar-ho. 

     



28 Actitut positiva. 
Persona amb entusiasme contagiós. EL got està mig 
ple. 

     

29 Relacional. 
Alimentar i mantenir les relacions. Genera un alt 
nivell de confiança. Fidelitzar. 

     

30 Responsabilitat. 
Fort sentit de la responsabilitat. Es compromet amb 
el que diu i el que fa. Honestedat i lleialtat. Es juga la 
seva reputació amb això. 

     

31 
Confiança en si 

mateix. 

Persona convençuda de sortir sempre endavant. 
Seguretat i confiança en si mateix. No decau amb les 
crítiques. Resistència. 

     

32 
Diferència-
Originalitat. 

És important distingir-se. Necessita ser escoltat, 
admirat i vol destacar. Original. Excèntric. 

     

33 Sentit estratègic. Anticipa i escull els millors enfocs de partida.      

34 
Poder de 
convicció. 

Talent per convèncer els demés ràpidament i per 
unir-los a la seva causa. Conquistar, seduir, 
"vendre". El després interessa menys. 

     

 

Si encara tens ganes de filar més prim, demana a algú que et conegui molt bé (algun 
familiar o amic proper) que t’avaluï de la mateixa forma. D’aquesta manera, 
confirmaràs les teves sospites, descobriràs talents que la gent veu i que tu no sabies 
que tenies, o podràs potenciar talents que creus que tens i que la gent no veu. 

T’adjuntem un quadre igual, per a que posin les seves respostes:  

 

TALENT DESCRIPCIÓ 
VALORACIÓ 

1 2 3 4 5 

1 
"Currant"-
realitzador. 

Caracteritza a les persones que tenen necessitat de 
fer coses sempre. Són hiperactives en el sentit 
positiu del terme. 

     

2 
Activador-
iniciador. 

Són extremadament bons en iniciar o arrencar les 
coses. Impacient per passar a l'acció. "Vinga, 
comencem?"  

     

3 
Adaptabilitat-

Flexibilitat. 

Persona que viu en el present i que acull els 
imprevistos amb facilitat. S'adapta. Se sent bé amb 
la idea de que les coses passin de forma diferent a la 
programada. 

     

4 Analític-Objectiu. 
Aborda la vida de manera racional. Li agraden els 
fets. Vol proves que s'avança. De vegades, 
distanciada de les seves emocions. 

     

5 

Organizador-
director 

d'orquestra. 

Sap gestionar diverses variables al mateix temps i 
"orquestrar-les" per optimitzar el resultat. Funciona 
en multi-tasques. 

     

6 
Conviccions 
personals. 

Forta consciència dels valors i les conviccions. 
Aborda el món a través d'aquests, i "milita" per la 
seva defensa. Integritat i congruència. 

     



7 Lideratge. 
Assumeix les situacions al seu càrrec. Ordena i dóna 
directives. La confrontació no és un problema, és 
l'inici de la seva ressolució. 

     

8 Comunicació. 
Sap passar el missatge i fer-lo captivador. No es 
contenta en enunciar els fets. Sap animar i captar 
l'atenció. El comunicador. 

     

9 Competició. 
Persona conscient del nivell de competència dels 
demés. El seu incentiu és ser el millor. Necessita als 
demés per competir. És l'energia per motivar-se. 

     

10 

Sentir-se part 
d'alguna cosa 
més àmplia. 

Sentir-se unit als altres i a l'univers. Conscient de la 
globalitat. Respecte per les interaccions. Fe. Aliança. 

     

11 Passat. 

Agafa el passat com a referència i aborda una 
situació en funció d'aquest. El passat serveix per 
comprendre el present. Saber d'on venim, per 
comprendre on estem i saber què fer. 

     

12 
Prudència-
Vigilància. 

Posa especial atenció en el lloc on posa els peus. 
Persona seriosa, prudent, es pren el seu temps, 
comprova. 

     

13 
Descobridor de 

potencials. 

Veu els potencials dels demés i pot recolzar-los en 
funció d'aquests. Revelador de talents. 

     

14 Disciplina. 

L'univers ha de ser previdible. Necessitat 
d'estructurar el món i de construir el món en funció 
d'això. És detallista, específic. Descomposa els 
projectes per etapes i mini-objectius. 

     

15 Empatia. 
Capacitat per posar-se en el lloc de l'altre i sentir el 
que sent. 

     

16 Justícia-Igualtat. 
És molt important per aquesta persona actuar de 
manera justa i de prendre decisions justes. 

     

17 Focalització. 
Una vegada pren una decisió, no l'abadona. Roman 
centrat en el seu objectiu fins que l'aconsegueix. 

     

18 
Futurista-
Visionari. 

Detecta el que succeïrà abans que els demés. Capta 
les corrent dèbils. Té una visió de futur tan forta 
com la del present. Visionari i pioner. 

     

19 Harmonia. Genera harmonia al seu voltant.      

20 Creativitat. 

Juga i maneja amb destresa la generació d'idees 
(què passaria si…, i si després…, i si….). 
"Brainstorming". Aborda el món amb nous ulls. 
Creatiu. 

     

21 Integració. 
Sap incloure a les persones en un grup i que se 
sentin acollides. Sap generar un sentiment de 
pertinença.  

     

22 Individualització. 
"Pren les mesures de les persones". Detecta el que 
és especial en les persones i ho maneja en funció 
d'aquesta especificitat. 

     

23 
“Input”-Entrada 

d'informació. 

Li agrada ampliar informació. Col·leccionista. 
Documentalista- "Això pot servir algun dia". 

     

24 Intel·lectualitat. 
Gust per l'activitat intel·lectual. Profunditzar. 
Excavar. 

     

25 Aprenentatge- Aprendre per plaer, sense buscar necessàriament      



Set per aprendre desenvolupar coneixements en un àmbit o un altre. 

26 Optimitzar. 
Extrau el millor d'un sistema o d'una situació. Fer 
encara millor el que ja funciona bé. Deixa via lliure a 
nous marges. 

     

27 Reparar. 
Afició per reparar el que està trencat. Fa un 
diagnòstic i troba solucions per reparar-ho. 

     

28 Actitut positiva. 
Persona amb entusiasme contagiós. EL got està mig 
ple. 

     

29 Relacional. 
Alimentar i mantenir les relacions. Genera un alt 
nivell de confiança. Fidelitzar. 

     

30 Responsabilitat. 
Fort sentit de la responsabilitat. Es compromet amb 
el que diu i el que fa. Honestedat i lleialtat. Es juga la 
seva reputació amb això. 

     

31 
Confiança en si 

mateix. 

Persona convençuda de sortir sempre endavant. 
Seguretat i confiança en si mateix. No decau amb les 
crítiques. Resistència. 

     

32 
Diferència-
Originalitat. 

És important distingir-se. Necessita ser escoltat, 
admirat i vol destacar. Original. Excèntric. 

     

33 Sentit estratègic. Anticipa i escull els millors enfocs de partida.      

34 
Poder de 
convicció. 

Talent per convèncer els demés ràpidament i per 
unir-los a la seva causa. Conquistar, seduir, 
"vendre". El després interessa menys. 

     

 


