
Presentació 
El tema que he triat per fer el meu treball de recerca el vaig trobar un dia mi-
rant un vídeo d’un home que parlava de les seves experiències i com allò li 
havia comportat un canvi a la seva vida i inspirava la gent perquè sortís de la 
ZONA DE CONFORT. Em va sobtar i vaig començar a cercar informació, fins al 
dia que em vaig decidir a dur a terme aquest treball amb totes les ganes i l’en-
tusiasme del món.
Una altra raó per la qual vaig escollir aquest tema és perquè jo sóc una perso-
na tímida i amb aquest treball volia aconseguir veure les maneres que tinc per 
ser-ho menys i descobrir que el món no està fet per haver-hi persones tímides 
i amagar-nos per no res. D’altra banda, aquest tema també em va semblar molt 
útil per portar-lo present al llarg de tota la vida, ja que la zona de confort es 
pot donar en totes les etapes de la nostra vida.
La psicologia també ha estat un element que m’atreu molt i va molt relacionat 
amb el treball que exposaré, ja que tracta molts àmbits d’aquesta matèria.
Bàsicament la funció d’aquest treball i la finalitat que he estat buscant és en-
tendre molt millor els conceptes de timidesa, les emocions, com ens compor-
tem les persones i per què podem ser tan diferents els uns dels altres.
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Metodologia
Aquest treball està comprès per dues parts. La primera, la part teòrica, consta dels 
següents apartats: el significat de la zona de confort, els nostres límits, els passos 
que hem de fer per sortir de la nostra zona de confort, els beneficis que n’obtenim, 
l’autoestima, el coaching, la timidesa, la felicitat i la intel·ligència emocional. 
L’altra part del treball és la pràctica, la qual he dividit en dues parts buscant gent 
que em pogués explicar la seva experiència sortint de la zona de confort, una de 
gent quotidiana i l’altra de gent que ho ha fet d’una manera més destacable. Primer 
vaig contantar amb Xavi Menós que és el community manager de Shakira, amb Bo-
jan Krkic, que és exjugador del FC Barcelona, amb la Mònica i amb la Cati.

Cos del treball
La zona de confort és un lloc còmode on segueixes una rutina i no prens ris-
cos. És un estat/lloc on els psicòlegs recomanen estar per controlar les situ-
acions d’estrès o desorientació. Molts cops aquesta zona no és confortable i 
es torna monòtona, avorrida i trista. Els beneficis que tens en estar dins de la 
zona de confort són una felicitat regular, l’ansietat baixa i poc estrès.
Els passos que hem de fer per sortir de la nostra zona de confort són: saber si 
estàs en la zona còmoda, aprendre a fer el ridícul, enfrontar-te a les pors, sen-
tir-se còmode assumint riscos, gaudir d’allò desconegut.
Quan hem sortit d’ella obtenim uns beneficis, el principal dels quals és que ens 
farà més forts com a persones, ens farà ser més creatius, guanyar autoconfian-
ça, desenvolupar-nos com a persones, conèixer gent nova i viure noves experi-
ències.
L’autoestima és una sensació de satisfacció que ve de reconèixer i apreciar el 
nostre propi valor, estimar-nos i créixer personalment.
No és un terme que inclogui la comparació o la competició. Amb una alta auto-
estima, aprenem a reconèixer i experimentar el nostre propi valor.
El coaching és, principalment, l’art de fer preguntes per ajudar altres persones, 
a través de l’aprenentatge, l’exploració i el descobriment de noves creences 
que s’han traduït en la consecució dels seus objectius.
La intel·ligència emocional consisteix en l’habilitat de gestionar els sentiments 
i emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per dirigir 
els propis pensaments i accions. Tot va molt lligat amb la timidesa, que és la 
disposició afectiva que es caracteritza per la manca de seguretat en un mateix. 
Tots aquests conceptes estan relacionats entre si i gràcies a la sortida de la 
zona de confort podem experimentar i adonar-nos de tot allò que les persones 
som capaces de dur a terme.



Conclusions
Les conclusions a les quals he arribat fent aquest treball són moltes. Per començar 
he pogut conèixer més a fons tots els diferents àmbits que té la zona de confort i 
que es pot acabar relacionant amb molts temes, fins i tot filosòfics.
He pogut indagar a fons sobre temes com: l’autoestima, la timidesa o la felicitat, tots 
ells molt relacionats amb la zona de confort.
He vist que tothom surt en algun moment de la zona de confort, a no ser que 
siguis una persona que mai no es mou (i això pràcticament ningú no ho fa), i ho 
he pogut comprovar en la meva part pràctica amb els testimonis tan diferents 
amb els quals he pogut contactar. Sabem per lògica que no tothom en sortirà de 
la mateixa manera; jo, per exemple, en sortiré quan faci la presentació del treball 
davant del tribunal i m’estigui exposant davant de molt ulls, cosa que per a d’al-
tres és bufar i fer ampolles.
Un altre aspecte que he millorat ha estat el de comunicar-me amb la gent, sobretot 
amb gent amb qui mai no havia parlat abans, com han estat les persones que he 
posat a la meva part pràctica.
Crec que totes les indagacions que he dut a terme sobre el tema en qüestió m’han 
ajudat a créixer com a persona, a obrir-me i conèixer les experiències de persones 



molt diverses amb vides molt diferents que van des de la quotidianitat de la Mònica 
i la Cati fins a les experiències més extraordinàries d’en Bojan o en Xavi.
M’he adonat que quedar-se dins de la zona de confort fa que ens acomodem amb la 
vida i no en gaudim al màxim, com caldria. Jo començaré a sortir de la meva zona 
de confort d’una manera més destacada a partir del setembre, quan comenci els 
meus estudis universitaris que comportaran sortir de l’aixoplug de la meva família 
i de la meva llar iniciant una nova vida en una ciutat diferent i desconeguda, amb 
gent nova. Sortiré de la zona de confort que sempre ha estat l’escola i els companys 
que hem anat creixent junts des de la llar d’infants; per tant, la meva conclusió és 
que la vida són etapes i que quan encetem una nova etapa hem de tenir en ment 
que també l’haurem de tancar en un futur, per donar pas a noves experiències i 
vivències vitals.
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