Explorar solucions. Mòdul 3. Sessió 5. Oportunitats: Com hem de
buscar?
A qui vull enganyar? Això sona fatal… Si no aconsegueixo aprendre’m la cançó, quan assagem
amb el grup s’enfadaran amb mi.
Quan em van regalar la guitarra, vaig pensar que podria aconseguir el meu somni i dedicar-me
a la música. Però no és fàcil. I queda tan poc temps per al concurs…!
Ets jove? T’agrada la música i tens un grup propi?
Concursa i la teva cançó sonarà a la ràdio municipal!
És difícil que una persona tingui un domini absolut de moltes disciplines.
Només sent conscients de les nostres habilitats, i també de les nostres mancances,
ens podrem apropar a la realitat i trobar solucions.
Si identifiques el que no saps, podràs esbrinar qui i com et pot proporcionar
els coneixements que et falten.
Fer cerques a Internet, preguntar a amics o familiars, o a persones especialitzades
en el tema, sempre ens serà d’una gran ajuda.
Abans de plantejar-nos qualsevol projecte, és important conèixer el problema.
No podem posar en marxa una idea de negoci o un projecte sense explorar el públic al qual
ens dirigim. En aquesta fase inicial, el nostre paper com a exploradors és important.
I, naturalment, el mètode també és primordial per entendre que un problema pot tenir múltiples
solucions.
Un exemple:
No tots som Mozart i naixem amb una virtut extraordinària. Si no pots fer-ho sense ajuda,
recorda que sempre la pots demanar.
No et sentis culpable, els primers intents poden ser frustrants. Però Internet ens permet
accedir de manera ràpidaa una gran quantitat d’informació. I com més coneixes el context
d’un problema, més possibilitats tens de trobar-ne la solució.
Però no perdis de vista que has de respondre quatre preguntes:
Què en sabem, del problema?
Qui l’ha resolt o ha resolt alguna cosa similar?
Què no en sabem, del problema?
Quines capacitats tenim com a equip?
Si respons aquestes preguntes, podràs construir un mapa de coneixement com aquest:
Fixa’t bé com funciona amb un exemple:
un projecte basat en l’organització de viatges per a joves.

Què en sabem, del problema? Els joves cada vegada comencen a viatjar abans.
Qui l’ha resolt o ha resolt alguna cosa similar? Hi ha agències d’au-pair que
busquen famílies a Europa i Amèrica amb les quals pots viure cuidant els fills.
Què no en sabem, del problema? Si en alguns països és més fàcil viatjar
o en d’altres necessites permís de treball.
Quines capacitats tenim com a equip? Ens agrada viatjar i sabem com volen viatjar els joves.
Per aplicar-ho al vostre projecte, has de tenir presents aquests trucs:
Abans de fer cerques per Internet. Pensa primer les paraules clau o combinacions de paraules
clau que descriuen millor el problema o les possibles solucions.
Recorda que les opcions de cerca avançada permeten filtrar la informació obtinguda.
Fer servir filtres es pot convertir en una eina intel·ligent per trobar informació de més utilitat.
-Intenta-ho amb altres idiomes, segur que ampliaràs els resultats.
-Busca en imatges o vídeos. Et poden proporcionar nous punts de vista molt valuosos.
-Comprova que els resultats responen a què cal fer i com s’ha de fer.
-Resumeix la informació que trobis de la manera més breu possible. Sintetitzar és fonamental.
Si un programa d’aprenentatge per Internet no t’ajuda, potser hauries d’intentar fer una altra
cosa: buscar algú que te n’ensenyi, o descarregar-te una aplicació per adquirir habilitat amb les
mans. Hi ha infinitat de solucions per a cada repte!
Intenta centrar-te en dues preguntes: què volem solucionar i com ho farem.
Vegem-ne més exemples.
-Aprendre a tocar la guitarra:
Practicar amb programes d’aprenentatge d’Internet. Buscar l’ajuda d’un amic. Anar a classes
particulars de guitarra.
-Viatjar més:
Buscar feina d’au-pair cuidant infants a l’estranger durant l’estiu. Participar en intercanvis
amb escoles d’altres països. Fer-se d’alguna associació excursionista.
-Estalviar energia:
Desendollar els aparells elèctrics quan no els fem servir. Canviar les bombetes normals
per unes de baix consum.Tancar les finestres quan estiguin encesos els aparells de
climatització.
Per emprendre és important:
-Treballar la informació de manera sistemàtica.
-Identificar allò que saps i allò que no saps.
-Plantejar-te quines habilitats pot tenir el teu equip.

I, sobretot, abans d’intentar solucionar un problema, cal saber quines són les solucions ja
existents. Internet serà el teu aliat, però has de tenir present que cal buscar amb criteri.
Hola, Laura. Com estàs?
A punt de tocar amb el meu grup. Estic nerviosa, però sé que anirà bé perquè he assajat amb
el meu professor cada dia... Estic emocionada d’haver arribat fins aquí.
Vinga! L’últim assaig!
No saber fer una cosa pot ser frustrant. Resignar-se davant un problema que no sabem
resoldre no és una solució. No tinguis por de demanar ajuda! Surt a explorar. El teu equip, igual
que ella, ha de saber què cal fer per trobar la millor oportunitat.

