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VALORS PER A L’ACCIÓ
Valors per a l’Acció és una col·lecció de llibres que
treballa vuit valors per aprendre a viure a partir d’una
història suggerent i unes activitats motivadores. Va dirigit
a l’alumnat dels cursos superiors de primària i primers
cursos de l’ESO.

La col·lecció Valors per a l’Acció incideix de ple en la
competència d’autonomia i iniciativa personal i està
molt relacionada amb l’aprenentatge per emprendre.

LA PROPOSTA
Cada títol de la col·lecció Valors per a l’Acció agrupa el
treball de dos valors determinats; cada valor és presentat
per mitjà d’una història, breu i amena, i s’aprofundeixen
a partir de les activitats. Les històries i les activitats són
les dues claus del projecte.

LES HISTÒRIES
Els relats, breus i de fàcil comprensió, són propers a l’univers vivencial de
l’alumnat. El seu objectiu és traslladar el lector a situacions que el convidin a
pensar. Els personatges d’aquestes històries parlen i actuen i demostren com
són, i per tant són un bon motiu per reflexionar sobre quina és la millor manera
de viure o quina és la decisió més adequada per abordar els reptes diaris.
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LES ACTIVITATS
Amb elles s’aprofundeix cada valor desenvolupat en el relat. Mitjançant propostes
diverses i divertides, es convida l’alumnat a reflexionar sobre el que han llegit i
també a identificar situacions del seu entorn en què el valor treballat pugui
ajudar-lo a actuar amb èxit.

COMPRENDRE EL RELAT

RESOLDRE DILEMES

ELABORAR JOCS

REFLEXIONAR SOBRE EL

MISSATGE DE LES CANÇONS

APRENDRE AMB METÀFORES

DESCOBRIR EL
QU PENSEN

PERSONATGES FAMOSOS

CONSTRUIR MAPESCONCEPTUALS

Ctleg_Valors.indd 3 30/04/14 09:56

E



EL FUTUR

ELS ALTRES

L’ÈXIT I
EL FRACÀS

EL TREBALL
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«En el dia a dia, quan fem tasques, siguin difícils o
fàcils, tenim l’oportunitat de demostrar la nostra res-
ponsabilitat i la nostra capacitat d’esforç. A vega-
des, quan les coses no ens surten bé, les celebrem
amb més o menys humilitat; però en altres ocasions,
quan fracassem en els nostres intents, necessitem
utilitzar la nostra fortalesa per poder superar la frus-
tació. Quan això passa i estem en companyia és
molt més fàcil superar els obstacles. Només amb
respecte i generositat aconseguirem els reptes que
ens proposem. Per guanyar-los haurem de triar amb
sensatesa el camí adequat i aprendre a gaudir de les
coses que ens entusiasmen».

  

M. Batet Rovirosa i J. Fernández Sola
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