
 

 
 

 

 NOVEL.LA DE LA MEVA VIDA 
 
 1.- Pensa que has d'escriure la novel.la de la teva vida. 
Cerca un títol suggestiu, original.(En relació amb els fets més 
importants de la teva vida) 
 2.- Comença amb algunes dades biogràfiques: lloc de 
naixement, nombre de germans, lloc que ocupes entre ells,... 
 3.- Quin és el record més antic que guardes a la memòria, 
sense que altres t'ho hagin dit. 
 4.- Escriu una aventura interesant que t'hagi passat. 
 5.- Quins són els moments més feliços i els de major 
disguts que has tengut. 
 6.- Definit a tu mateix. Posa tres qualitats i tres 
defectes, aficions,... 
 7.- Cóm ets relacionant-te amb els altres: Tímit, 
Expontani, Obert, Impulsiu, Comunicatiu, Reservat,...? 
  - Amb els pares i germans. Et dus bé? Tens confiança? 
  - Amb els amics: En tens molts? Et costa fer nous    
             amics? Ets egoista? Et sents tot sol? Què és per  
              tu un Amic? 
  - Amb els teus educadors: estàs content? Et sents    
             acollit i aceptat? 
  - Amb les persones de l'altre sexe: Cóm et relaciones 
             amb elles? 
 8.- Cóm vius alguns valors fonamentals de la persona: 
  - Llibertat: Qué és per tu? Et sents lliure? Per què? 
  - Sinceritat: Ets sincer? Et fa mentir la por o el   
             treure profit personal? 
  - Responsabilitat: T'exigeixes a tu mateix els teus  
             propis deures o t'ho han de recordar els altres?  
              Dediques el temps suficient a l'estudi? Ets vago, 
              somniador, inconstant? 
  - Religiositat: Quí es Déu per Tu? Influeix dins la  
             teva vida? Dediques temps a la pregària, a la     
              lectura de l'evangeli, a l'Eucaristia? El si o el 
no              a lo religiòs has estat tu mateix qui l'ha 
assumit,              o t'hi han impulsat altres 
circumstàncies? 
 9.- Quins personatges històrics o actuals admires més? Per 
qué? 
 10.- Que has pensat sobre el teu futur? Què t'agradaria 
fer? Fadrí o casat? Has pensat amb la possibilitat de dedicar 
la teva vida per servir a altres persones més necessitades? 



 

 
 

 11.- Quins són els interrogants que més et preocupen 
actualment i als quals t'agradaria trobar resposta? 


