
El lloc on treballes reuneix 
les condicions necessàries?

Per a què fas el que fas?

Amb quines eines treballes?

Per què t’interessa 
treballar amb aquest mitjà?

Quins són els teus interessos?

El que fas ho podria fer 
qualsevol altra persona?

Què fas?

Quins són els teus referents?

Quin és el ritme 
de la teva pràcca?



Quines són les condicions 
ideals de treball per a 

desenvolupar el teu projecte?

Per què és interessant 
el que fas?

Hi ha equilibri 
entre pràcca i descans?

El format 
amb el qual estàs treballant 

és l'adequat?

Quins materials necessites?

Parteixes del coneixement 
que ja tens per fer 
el que vols fer?

T’agrada el que fas?

Què és el que 
et va portar a fer el que fas?

Relaciones teoria i pràcca?



Quina	és	la	teva	
pràcca	diària?

Quina	és	la	teva	relació	
amb	el	que	fas?

Necessites	fer-ho	sol	
o	acompanyat?

Quin	és	el	temps	
(minuts,	hores,	dies,	mesos,	anys)	
necessari	per	desenvolupar	

el	que	vols	fer?

Com	saps	quan	
has	de	fer	el	pas	següent?

Si	no	tens	les	eines	necessàries,	
com	les	aconsegueixes?

Quin	és	el	límit	
de	la	teva	pràcca?

Què	necessites	fer	
abans	de	fer	el	que	has	de	fer?

Què	fa	el	teu	treball?



Pots aplicar la teva pràcca 
a una altra professió o disciplina? 

I viceversa?

Per fer el que vols fer 
és necessari 

enregistrar o arxivar?

Quin pus de coneixement 
genera la teva pràcca?

Què vols que es percebi?

Et produeix benestar 
fer el que fas?

Quins efectes 
comporta la teva pràcca?

Com vols moure't?

Quin llenguatge necessites 
per fer el que fas?

T’agrada el que fas?



Et mova fer el que fas?

Per què és necessari 
el que fas?

Quina metodologia 
ulitzes per fer el que vols fer?

Quin pus de tecnologia 
necessites 

per desenvolupar la teva idea?

Valores la intuïció 
per desenvolupar el que fas?

Creus que es pot 
aprendre amb el que fas?

Comparteixes la teva pràcca 
amb altres persones 

(companys de professió, amics, 
familiars, etc.)?

Has intentat fer 
el que fas amb altres persones?

Aprens prou 
per fer el que vols fer?



Què	aporta	el	teu	treball?

Has	intentat	fer	el	que	fas	
en	un	altre	lloc?

La	teva	pràcca	
serveix	per	millorar	

o	donar	forma	al	teu	treball?

Truca	a	algú	perquè	t’ajudi	
a	contestar	la	pregunta	següent.

Has	intentat	
fer	el	que	fas	amb	altres	eines?

Quin	pus	
d'entrenament	o	de	pràcca
	necessita	el	teu	treball?

Escull	un	assistent	perquè	
respongui	l’úlma	pregunta	

com	si	fossis	tu.

Podries	començar	ara	mateix	
a	fer	el	que	vols	fer?

A	qui	va	adreçat	el	que	fas?



Esgues atent al so 
que t’envolta mentre connua 

la parda.

Mira’t l’espatlla i deixa que la mirada 
et llisqui fins a arribar a la punta 

dels dits de la mà. 
Des d’aquí, connua deixant-la lliscar 
fins a arribar a veure l’objecte 
que nguis més lluny.

Posa un hit.

Atura la parda 5 minuts.

Aixeca't i camina.

Col·loca’t en la posició 
d’aterratge d’emergència 

d’un avió i fes 10 respiracions.

Trasllada aquesta conversa 
a un altre espai.

Busca el so 
més proper i el més llunyà.

Tots observen 
el pes de la mà esquerra.



Torna	a	contestar	
la	pregunta	anterior	argumentant	
el	contrari	del	que	afirmaves.

	Dibuixa	un	mapa	del	teu	projecte.

Si	tens	set,	beu.	
Si	tens	gana,	prepara't	
una	mica	de	menjar.

Tots	es	freguen	
les	mans	amb	energia	
i	es	tapen	els	ulls	
amb	els	palmells.

Formula't	una	pregunta.

Surt	d'on	ets	i	torna	a	entrar-hi.

Tots	s’esren	a	terra	i	es	tapen	
les	orelles	amb	les	mans	
per	escoltar-se	la	respiració.

Marca’t	una	limitació	per	
respondre	la	pregunta	següent.

Para	atenció	als	sons	que	
vénen	de	fora,	als	que	són	

aprop	teu	
i	als	que	et	produeix	el	cos.



Acomoda’t.

Pensa en una pel·lícula 
que es relacioni d’alguna manera 

amb el teu projecte 
i ulitza la mímica 

perquè els teus ajudants 
l’endevinin.

Asseu-te còmodament 
i observa la polirítmia 

que et produeix el moviment 
de les parpelles, la llengua, 

els pulmons 
i la rotació de la terra.
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