
 

 

TROBA EL TEU ROL A L’EMPRESA 

 

Quina assignatura t’agrada més? 

a) Plàstica 

b) Comunicació 

c) Matemàtiques 

d) Habilitats directives 

 

En un futur et veus… 

a) En una fàbrica. 

b) Rodejat de gent. 

c) En una oficina tancada. 

d) Voltant pel món. 

 

Amb què et sents més identificat: 

a) Sempre tinc bones idees. 

b) Sóc el sociable del grup. 

c) Trec profit de qualsevol situació. 

d) M’agrada l’organització. 

 

Davant d’un problema de diners amb els meus amics: 

a) La propera vegada ho farem millor. 

b) No passa res. Es solucionarà sol. 

c) Faràs tu els comptes la propera vegada. 

d) En parlem obertament i busquem una solució conjunta. 

 

Si te’n vas de campaments: 

a) M’agraden els jocs creatius. 

b) M’agraden els jocs d’equip. 

c) M’agraden els jocs de pensar. 

d) M’agrada preparar els jocs. 



Quan estàs a classe: 

a) T’evadeixes i penses en les teves coses. 

b) Aportes el teu punt de vista i t’agrada debatre. 

c) Hi poses atenció però no participes. 

d) Valores la situació i a la gent. 

 

 

En un camp de futbol: 

a) M’agraden les jugades elaborades. 

b) Cal tenir una bona estratègia. 

c) M’agradaria cobrar per jugar. 

d) M’agradaria ser l’entrenador. 

 

A la cuina de casa: 

a) La presentació dels plats és important. 

b) M’agrada que els altres gaudeixin amb el meu menjar. 

c) Calculo las quantitats exactes de tots els ingredients. 

d) M’agrada veure com cuinen. 

 

A les xarxes socials: 

a) M’agrada mantenir un blog. 

b) Prefereixo Instagram. 

c) Faig un control exhaustiu dels meus seguidors. 

d) M’agrada fer el tafaner. 

 

Davant d’un llibre de lectura: 

a) Em fixo en el format i el disseny de la portada. 

b) M’agrada que sigui un Best Seller o que sigui mediàtic. 

c) Miro quantes planes té i calculo el temps que hi dedicaré. 

d) Penso en la persona a la que li pot agradar. 

 

 

 

 



Compta el número de respostes A/B/C/D per concloure quina és la teva competència clau 

segons la classificació següent: 

A) Creatiu/producció/enginyeria 

B) Marketing 

C) Números 

D) Coordinador/mediador/organitzador  

 


