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1.1.-- RellevRellev àància dels factors ncia dels factors 
personals en la superacipersonals en la superaci óó
exitosaexitosa de lde l ’’oposicioposici óó
1.1. Allò m1.1. Allò méés important per s important per 
superar lsuperar l’’oposicioposicióó ets tu: ets tu: 
acceptaaccepta--hoho
1.2. Demostra1.2. Demostra--tt’’ho i demostraho i demostra--
ho al tribunalho al tribunal
1.3. Per poder1.3. Per poder--ho demostrarho demostrar……
estudia els temesestudia els temes

2.2.-- El comportament humEl comportament hum àà en en 
situacions de tensisituacions de tensi óó..
2.1. Com ens sentim en 2.1. Com ens sentim en 
situacions de tensisituacions de tensióó
2.2. Incid2.2. Incidèència de les ncia de les 
emocions en la competemocions en la competèènciancia



3.3.-- ÉÉs possible millorar el s possible millorar el 
comportament en situacions de comportament en situacions de 
tensitensi óó??
3.1. S3.1. Síí. Amb els temps adquirim . Amb els temps adquirim 
seguretat, seguretat, desdramatitzemdesdramatitzem……

3.2. Alguns exemples3.2. Alguns exemples

3.3. Acceptar + Voler + Passar a 3.3. Acceptar + Voler + Passar a 
ll’’acciaccióó

4.4.-- La superaciLa superaci óó de lde l ’’oposicioposici óó com com 
una oportunitat de creixement una oportunitat de creixement 
personalpersonal
4.1. Repte amb tu mateix/a4.1. Repte amb tu mateix/a

4.2.  Una oportunitat 4.2.  Una oportunitat úúnicanica

4.3. Millora de 4.3. Millora de ll’’autoestimaautoestima

4.4. Afrontar4.4. Afrontar--ho dho d’’una manera una manera 
positiva / amb optimismepositiva / amb optimisme



5.5.-- Alguns factors a considerar Alguns factors a considerar 
en la milloraen la millora
5.1. Afrontament de situacions 5.1. Afrontament de situacions 

de tenside tensióó

5.2. L5.2. L’’anticipacianticipacióó/simulaci/simulacióó::

possibilitats i limitacionspossibilitats i limitacions

5.3. Motivaci5.3. Motivacióó per lper l’è’èxit: pagaxit: paga

la penala pena

5.4. 5.4. AutocontrolAutocontrol emocionalemocional

5.5. 5.5. EmpatiaEmpatia: com es veu des: com es veu des

de lde l’’altra bandaaltra banda



enen relacirelaci óó a les a les qqüüestionsestions
tractadestractades ……
o o 
a qualsevol altra cosa que us a qualsevol altra cosa que us 
vingui de gustvingui de gust

em trobareu aem trobareu a

joan.teixido@udg.esjoan.teixido@udg.es

Moltes Gràcies!


