
 INTRODUCCIÓ
Per a fomentar el sentit de la responsabilitat al llarg de la infància en 
els menors és recomanable començar formant-los en el compromís, 
intentant que des de xicotets s’encarreguen, dins de les seues 
possibilitats, d’arreplegar la seua habitació, de posar la taula, d’organitzar 
la seua motxilla, el seu armari...
Vivim en societat i hem de fer-li comprendre al nostre alumnat que 
en són part d’ella. Així, a més de les seues responsabilitats personals, 
estudi, encàrrecs, material, etc., són també responsables, en algun 
sentit, de les persones i de les coses que els rodegen: família,amistats, 
el mateix col·legi, la comunitat on viuen… 
Ensenyar-los a ser responsables no vol dir ensenyar-los a sentir-se 
culpables. No poden adquirir més responsabilitats de les que la seua 
edat i la seua maduresa els permeta permeten. Tampoc podem censurar 
i criticar contínuament la seua falta de responsabilitat. Hem de buscar 
altres recompenses o elogis.
Les xiquetes i els xiquets que aprenen a ser responsables, prenen millors 
decisions que els que no han aprés a ser-ho. 
Amb aquesta activitat es pretén motivar l’alumnat a reflexionar acosta 
dels conceptes de responsabilitat personal i valors amb l’objectiu de 
ajudar-los a desenvolupar les habilitats vinculades.

 OBJECTIUS
 Identificar comportaments responsables i irresponsables i 
reflexionar sobre el concepte de responsabilitat.

 Conèixer els valors personals i la priorització d’aquests.

 Aprendre a comunicar les preferències personals per a afavorir 
un major coneixement entre el grup i el respecte cap a les 
opinions dels altres.

 MATERIALS
 Fotografies (vegeu annex).

EXCM. AJUNTAMENT D’ALACANT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Per favor, dóna’ns la teua opinió del joc

Gràcies

AVALUACIÓ
Si jugues des d’un 
col·legi a la ciutat 

d’Alacant

AVALUACIÓ
Si jugues

des d’una altra 
localitat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdTJZ3lWZtAb_Ba6uYPLBpQiOMp2b29bdbteD4MH1WXFIY-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeig-7V8HSGQUbGKRvrJaSKcQP2gFMHAnbPDhmlca1qs0_sWw/viewform


 EXERCICI DE L’ACTIVITAT
Es formaran xicotets grups d’entre 4 o 5 persones.

1. Línia de la responsabilitat 
L’activitat condueix a realitzar 
una reflexió del concepte de 
responsabilitat (puc ser sempre 
responsable o irresponsable, 
pot ser que en alguns aspectes 
se siga més responsable 
que en uns altres, en alguns 
moments les persones poden ser 
irresponsables …).
Es delimitarà una línia real o 
imaginària al sòl, on un extrem 
representarà Ser Responsable 
i l’altre extrem representarà Ser 
Irresponsable.
Els alumnes podran posicionar-
se al llarg de tota la línia, sense 
haver de fer-ho únicament en els 
extrems.
Durant el transcurs de l’activitat, 
el professorat anirà donant 
indicacions per a ajudar l’alumnat 
a reflexionar. Una vegada el grup 
s’haja posicionat al llarg de la línia, 
podran explicar per què han triat 
una posició o una altra.

2. Definició dels conceptes 
de responsabilitat i valors 
personals 

•	 El professorat es recolzarà en les 
següents preguntes per a convidar 
els grups a reflexionar sobre els 
conceptes de responsabilitat i valors 
personals.

•	 Què és ser responsable? Què és ser 
irresponsable?

•	 Qui diu quins comportaments 
són responsables i quins són 
irresponsables? De què depén que 
algun comportament siga responsable 
o irresponsable?

•	 En tots els països del món arreplegar 
el fem de les platges és un 
comportament responsable? I la cura 
d’animals? Creieu que en algun país 
es dóna més importància a la cura de 
persones majors?

•	 Què	significa	que	una	cosa	tinga	
valor? Què són els valors?

•	 Algú podria dir 5 valors personals o 5 
coses a què atorgueu valor?

3. Comportaments responsables o 
comportaments irresponsables  
Mantenint l’organització en xicotets grups de l’activitat 
anterior,	el	professorat	entregarà	les	fotografies	(vegeu	
annex) que ajudaran a aprofundir en la reflexió del 
concepte de responsabilitat. Per a això, cada grup rebrà 
un	mínim	de	6	fotografies	que	mostren	comportaments	
responsables o irresponsables. Per a ajudar-los a 
reflexionar, cada grup haurà de contestar de cada 
fotografia,	les	preguntes	següents:
•	 Què	creieu	que	representa	aquesta	fotografia,	un	

comportament responsable o irresponsable? Per què?
•	 Com creieu que haurien d’actuar perquè fora un 

comportament responsable?
•	 Quin valor creieu que s’està tenint en compte o no 

s’està tenint en compte?

4. El meu jo ideal responsable  
Aquesta activitat es pot realitzar individualment o 
cooperativament utilitzant els grups organitzats en les 
dinàmiques anteriors. Ja s’organitze individualment o en 
grups, l’alumnat plantejarà una història que represente 
el concepte del “meu jo ideal responsable” o “el nostre jo 
ideal responsable”. Per a la creació de la història poden 
triar qualsevol dinàmica creativa amb què  l’alumnat se 
senta còmode; dibuixar, escriure, fer una cançó etc. Per al 
seu desenvolupament, hauran de triar 4 valors que s’hagen 
debatut en l’activitat anterior i vincular aquests valors amb 
el seu concepte del “meu jo ideal responsable” o “el nostre 
jo	ideal	responsable”.	Una	vegada	finalitzen	l’activitat,	
s’exposarà la història al grup aula.



Annex
Fotografies	comportament	
Irresponsable



Annex
Fotografies	comportament	
Responsable


