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Objectius Intel·ligents (SMART) 

L’establiment d’objectius és una fase important en els canvis d’estil de vida. Cal saber què voleu fer i 

mesurar què heu fet. Podeu aconseguir objectius intel·ligents, però, per desgràcia, també podeu fer 

eleccions imprudents. Si els vostres objectius són massa ambiciosos, massa difícils o no són el tipus 

d’objectiu que realment voldríeu que fos, el vostre èxit serà escàs. Per això hi ha diverses regles 

mnemotècniques que us podem ajudar a posar objectius intel·ligents. Aquí en teniu una, SMART, que vol 

dir Intel·ligent. Si planegeu objectius Intel·ligents (SMART), és més probable que tingueu èxit. 

 

Objectius Intel·ligents (SMART) 

Específic (Specific): què, com, on, quan, amb qui ho penseu fer 

Mesurable (Measurable): cal que sigueu capaços de mesurar el vostre èxit 

Assolible (Achievable): establiu petits objectius que pugueu assolir –sempre podeu establir-ne 

de nous un cop hagueu assolit els previs 

Pertinent (Relevant): fixeu-vos objectius que us facin sentir bé  i que siguin adients per a assolir 

l’objectiu últim   

Oportú (Timely): fixeu-vos objectius que ara per ara siguin rellevants i poseu-vos un termini  

Exemple: 

El meu objectiu és prendre fruita i verdura (3-5 peces) a darrers d’aquest any. Començaré per la fruita: 

• Específic: Us menjareu una peça de fruita a la tarda a la feina. Compreu 5 peces de fruita els dilluns 

al matí i així ja en tindreu per a tota la setmana. Poseu-les al calaix de la feina, per tal de no oblidar-

les. També podeu configurar una alarma per al mòbil que us ho recordi.. 

• Mesurable: En acabar la setmana us haureu menjat totes les fruites (si us en heu deixat alguna, és 

que no ho heu aconseguit). 

• Assolible: Aquesta és la vostra meta per al primer mes. No heu de canviar res, ja que de totes 

maneres aneu a la botiga de queviures cada dilluns al matí. Encara us podeu prendre la barra de 

xocolata a les tardes. L’únic extra és la fruita. 

• Pertinent: Menjar més fruita i verdura és important per a vosaltres, ja que  n’heu menjat molt poca 

fins ara. Penseu que la fruita us animarà si esteu cansats/des. 

• Oportuna: Aquesta és una bona manera de començar, ja que les jornades de treball són molt 

regulars. Per això us doneu un termini d'un mes, per a poder tenir èxit. 


