
Curt per a treballar valors 

Aquest curt ens ensenya que les persones podem realizar al 
nostre dia a dia xicotetes accions que MILLOREN la vida dels 

altres.  

També ens fa veure que quan realitzes BONES ACCIONS fas 
FELIÇ a qui t’'envolta. A més aquesta AMABILITAT es contagia 
creant una cadena d’'actes SOLIDARIS que fan d'’aquest món 

un lloc millor. 

Nom: 

 
1. Ordena segons succeeix.  

El xic del patinet, s'ha sentit tan bé en rebre l’ajuda desinteressada que decideix aju-
dar una anciana amb la compra a travessar el carrer.  

Al final, la cadena es tanca rebent l'obrer que va començar la cadena ajuda.  

Un obrer, que està treballant, ajuda a alçar-se a un xic que ha caigut del seu patinet.   

amb valors 

A partir d'aqueix moment unes persones a altres van realitzant bones accions. 
Oferint la seua ajuda i sentint-se felices després d’'ajudar i ser ajudats.  



BONA ACCIÓ AMABILITAT 

BONA ACCIÓ 2. Escriu cada paraula amb la seua definició. AMABILITAT 

Comportar-se amb afecte, cordialitat i educació cap als altres. 

Consisteix a realitzar un acte o fer una cosa de manera de-
sinteressada per a ajudar a un ésser viu.   

3. Dibuixa una acció on es reflexe cada VALOR.  
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3. Pensa amb tu mateix i contesta amb sinceritat.  

De segur que has realitzat bones accions. Descriu una d’elles.  

Com et vas sentir al realizar-la? 

Creus que les persones que no són amables, són felices? Explica per què. 
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Consisteix a realitzar un acte o fer una cosa de manera de-
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aprenc  valors favors 

Aquest curt ens ensenya que les persones podem realizar al nostre dia 
a dia xicotetes accions que MILLOREN la vida dels altres.  

També ens fa veure que quan realitzes BONES ACCIONS fas FELIÇ 
a qui t’'envolta. A més aquesta AMABILITAT es contagia creant 

una cadena d’'actes SOLIDARIS que fan d'’aquest món un lloc millor. 

 

 

Explica una bona acció que hages realitzat.  1 

 

 

Com et vas sentir al realizar-la? Explica. 2 

 

 

 

 

Recorda el curt. L'obrer comença la cadena de favors ajudant un xic i final-
ment és una altra persona qui l'ajuda a ell quan ho necessita. T'ha        
 passat una cosa similar? Has ajudat i després t'han ajudat a tu? 

3 

 

 

Què és el que més t’ha emocionat del curt? 4 

de 



ACTUEM  valors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagina que a la teua classe hi ha una xiqueta que només és amable 
quan sap que pot rebre alguna cosa a canvi,. Rere les seues accions sem-

Cas 1 

 Creus que la xiqueta es sent feliç quan és amable o sols quan rep 
la seua recompensa? Com podries ajudar-la a fer-li veure que les 
bones accions són desinteressades? 

Jorge és un xiquet molt egocèntric. Tot el temps està pendent del que li 
succeeix a ell sense importar-li si la resta de persones que estan al seu vol-
tant estan bé o no. Fins i tot quan veu notícies tristes en el telediari es 

mostra indiferent perquè no l'afecten directament a ell.  

Cas 2 

Què penses de l'actitud de Jorge? Què faries perquè Jorge fora més 
empàtic? 

favors 
de 
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