
Hàbits de la ment

1. Persistir
Persisteix!
Perseverar al llarg d’una tasca fins a completar-la;
restant enfocada. Cercar maneres d'aconseguir el teu
objectiu quan et bloqueges. No rendir-se.
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2. Gestionar la impulsivitat
Pren-te el teu temps! 
Pensar abans d’actuar; mantenint-te tranquil·la,
pensativa i deliberativa.

3. Escoltar amb comprensió i empatia

4. Pensar amb flexibilitat 

5. Pensar sobre el teu pensament
(Metacognició)

6. Esforçar-se per l’exactitud

7. Preguntar i plantejar problemes

8. Aplicar el coneixement previ a
situacions noves

Comprèn les altres! 

Mira-t’ho d’una altra manera!

Coneix el teu saber!

Comprova-ho de nou!

Com saps tu?

Utilitza el que aprens! 

Dedicar energia mental als pensaments i les idees d’una
altra persona. Fer l’esforç de percebre el punt de vista i
les emocions d’una altra.

Ser capaç de canviar de perspectives, generar
alternatives, considerar opcions.

Ser conscient dels teus propis pensaments, estratègies,
sentiments i accions, i els seus efectes en les altres.

Sempre fer el millor que pots. Establir estàndards elevats.
Comprovar i trobar maneres de millorar constantment.

Tenir una actitud de qüestionament; sabent quines dades
calen i desenvolupant estratègies de qüestionament per
produir aquestes dades. Trobar problemes per resoldre.

Accedir al coneixement previ; transferir el coneixement
més enllà de la situació en la qual el vas aprendre. 
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Trobar el món espectacular, misteriós, i ser curiosa amb
els fenòmens i la bellesa.

9. Pensar i comunicar amb claredat i
precisió

Sigues clara!
Esforçar-se per una comunicació acurada de forma
escrita i oral; evitar les sobregeneralitzacions,
distorsions, supressions i exageracions.

10. Recollir dades a través de tots 
els sentits
Utilitza els teus camins naturals!
Parar atenció al món que t’envolta. Recollir dades a
través de tots els sentits (gust, tacte, olfacte, oïda i vista).

11. Crear, imaginar i innovar

12. Respondre amb sorpresa i admiració

13. Prendre riscos responsables

14. Trobar l’humor

15. Pensar interdependentment

16. Mantenir-se oberta a
l’aprenentatge continu

Prova una altra manera! 

Senteix-te intrigada!

Aventura’t!

Riu una mica!

Treballa conjuntament! 

Aprèn de les experiències!

Generar idees noves i innovadores, fluïdesa, originalitat.

Ser aventurera; viure en el límit de la competència d’una
mateixa. Provar coses noves constantment.

Trobar el punt  juganer, incongruent i inesperat. Ser
capaç de riure’s d’una mateixa.

Ser capaç de treballar amb i aprendre d’altres en
situacions recíproques. Treball en equip.

Tenir humilitat i orgull a l’hora d’admetre el que no sabem;
resistir la complaença.
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