
VALOR D’UN 
AGRUPAMENT 

 

Dimensió: 

Relacional 

Necessitat: 

Enriquiment 
de les 

activitats 

 

•Clarificar el sistema de valors personal de cada educador. 

•Explorar els valors que tenen en comú en un kraal. 

•Estudiar les diferencies existents entre els membres del 
kraal.  

•Llevar els estereotips que tenen els membres d’un kraal. 
 

Objectius 

 

•Fulles de Treball dels Valors. 

•Paper i llapis per a cada participant. 

•Rotafulls, marcadors i cinta adhesiva per a cada participant 

Material 

 
 

Desenvolupament 

Part I 
Cada educador de forma individual ha de fer una llista de la resta d'educadors que formen el kraal 
ordenant-ho segons la implicació i compromís, de manera que els més implicats estiguen dalt i els 
menys implicats en últim lloc. La mateixa persona també ha de situar-se en eixa llista. 
Una vegada acabades les llistes individuals s'ha d'arribar a un consens entre tots i fer una llista 
general on quede reflectida la implicació i compromís de tots els educadors. 
S'obri un torn de paraula perquè les persones que vullguen puguen exposar la seua opinió i 
sentiments sobre el lloc en què estan situats.  
  
Part II 
Es formen tres subgrups amb base en l'orde de participació (els primers tres o quatre persones de 
dalt, els tres o quatre del mig i els tres o quatre de baix). Cada grup ha d'omplir per consens el “full 
de valors”. 
En fiuen en comú les decisions de cada grup. El dinamitzador ha d'escriure l'opinió de cada subgrup i 
motivar a una discussió sobre els resultats enfocant-los a la relació entre el sistema de valors i la 
participació. Açò ha de motivar a les persones menys implicades a replantejar-se la seua participació 
en el grup i el seu sistema de valors. 
 
 
 
 
 
 



 
 FULLA DE TREBALL 

FULL DE TREBALL DELS VALORS D'UN AGRUPAMENT EN CREIXEMENT 
INSTRUCCIONS 

Fiqueu una estrela en aquells valors que corresponguen a vosaltres mateixa i una creu en aquells que 
rebutgeu personalment. A continuació ordeneu els tres valors que són més importants de la manera 
següent: 1, junt amb el valor que és més important; 2 per al següent valor i així successivament. Seguiu 
el mateix procediment per als valors que rebutgeu de forma més forta, posant 1 junt amb el que més 
rebutja i així successivament. 
 

Materials complementaris 

ES MOLT VALUOS SER... 

  Actiu   Investigador   Sensitiu 

  Ambiciós   Bo   Espontáni 

  Conscient   Millor   Superior 

  Recolçador   Honest   Segur 

  Precavut   Manipulador   Cult 

  Competent   Leial   Tolerant 

  Creatiu   Sincer   Confident 

  Crític   Treballador   Únic 

  Diferent   Recte   Tendre 

  Considerat   Arriesgat   Intel.ligent 


