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APRENEM ELS VALORS DE LES HISTÒRIES I DELS RELATS

Com s’utilitzen les targetes de valors?
A l’anvers hi ha escrit el valor que es vol treballar i al revers hi ha una imatge (foto o dibuix) i algunes paraules que ens ajuda-
ran a entendre’n el significat. 

El professor projecta (o reparteix) les targetes amb els diferents valors. Entre tots, han de triar les que els sembla que surten 
en el relat que s’està treballant. 

Nota: no cal repartir totes les tragetes, prèviament el docent pot haver triat les que corresponen a la història i algunes més 
per contrastar (és a dir, si al relat hi trobem 4 o 5 valors, agafem unes 8 o 9 targetes).

Les podem fer servir en Gran grup o en Petits grups.

 � Gran grup: el professor reparteix les targetes i ajuda els alumnes a veure si tenen relació o no amb la història que hem 
treballat (recomanem que el primer cop es faci així).

 � Petits grups (cal tenir tants jocs de targetes com grups): podem fer servir els grups de treball cooperatiu. Donem el joc de 
targetes a una persona del grup perquè les vagi passant i entre tots decideixin si l’agafen o la descarten. O bé repartim 
dues targetes a cada membre del grup, que pensa si valen o no per a la història, i ho exposa al grup. Se’ls pot donar una 
ordre o indicació concreta respecte al nombre de targetes que han de triar. 

Llista de valors 
 1. alegria
 2. amistat
 3. ajudar
 4. bondat
 5. estimar

 6. confiança
 7. compartir
 8. felicitat
 9. família
 10. respecte

 11. generositat
 12. paciència
 13. esforç
 14. perdonar
 15. responsabilitat

 16. festa
 17. escoltar
 18. valentia
 19. solidaritat
 20. perseverança



ALEGRIA



ALEGRIA
� Estic contenta.
� Tinc ganes de cantar i riure.
� Tinc ganes de fer festa.
� Tinc ganes de fer petons i abraçades.



AMISTAT



AMISTAT
� Ric amb l’altre quan les coses van bé.
� Ajudo els amics a ser feliços.



AJUDAR



AJUDAR
� Dono la mà.
� Animo els altres.



BONDAT



BONDAT
� Faig el bé als altres.
� Cuido els pares, els avis, els amics…



ESTIMAR



ESTIMAR
� Soc afectuós.
� Deixo les meves coses als altres.
� Ajudo a casa, les amigues, les companyes…






