
5 Camps d’observació  

Hola equipàs de caps i quel·les! Aquesta és les presentació de les 5 

targetes de les quals us fem entrega. Per què us les donem? 

L’objectiu de tot plegat és facilitar-vos l’observació del vostre grup, de la 

vostra branca i les personetes que en formen part. La dinàmica que us 

proposem consisteix en que durant 2 o 3 caus, us repartiu entre vosaltres 

les targetes d’observació del grup (lideratge i rang, relacions, valors, 

interessos i competències). Una per cada un, no més. Durant el cau 

observeu el grup estant atents a percebre informació relacionada amb el 

vostre camp d’observació. Podeu fer-ho a sorts, escollir-los, anar rotant el 

camp, fer sempre el mateix... aquí decidiu vosaltres. 

Cada targeta té escrita una descripció per saber a què ens referim quan 

parlem de valors, de competències o del que us toqui. 

Us recomanem molt que prengueu nota del que observeu. Perquè quin és 

el següent pas que proposem? Recordeu els objectius que potser veu 

començar a perfilar a inici de curs? La idea és que després dels caus que 

trobeu convenients realitzant l’observació, feu una reunió per compartir 

allò que heu percebut cadascú durant els caus i partiu de la lectura 

conjunta que feu de la unitat per reciclar els objectius o bé fer-ne de nous 

per donar resposta a les necessitats que trobeu en la unitat o per aprofitar 

les seves potencialitats. Si la paraula objectius us fa venir calfreds, també 

podeu dir-ne d’una altra manera i pensar activitats, dinàmiques o canvis 

que trobeu interessants després d’aquest primer trimestre. 

Esperem que us agradi la idea i us sigui profitosa. 

Ànims i felicitats per la bona feina!! 

Els RP’s 

 

 



Lideratges i rang 

La teva funció durant aquest cau serà observar els rangs i els lideratges que 

observeu en el grup. Comencem definint quin tipus de lideratge ens referim?  

Ens referim a la persona que proposa una visió, una idea al grup i propicia que això 

passi, obren camí, faciliten nous escenaris, accions, obren camí, la gent els segueix. 

Un no sempre és líder, tot i que pot tenir-hi tendència. Potser algun infant 

assumeix el lideratge del grup per tirar endavant un joc, per fer una trapelleria, per 

animar a un grup a apartar-se i estar una estona de tranquis, per boicotejar una 

activitat…  

També es parla de lideratge intern, de liderar les nostres pròpies vides. D’agafar-ne 

el timó, prendre les nostres decisions. 

El rang és la posició que les persones ocupem dins del grup, en relació a les 

qualitats que posseïm i que són apreciades, o no, pel grup. Això ens permet gaudir 

o fer ús d'una determinada quantitat de poder. Té a veure amb com ens veuen les 

altres persones. Per exemple, hi hauran veus que seran més escoltades o qui tindrà 

més a la hora de prendre una decisió. 

Quins lideratges observeu en el grup? En quins moments? Creieu que beneficien 

la dinàmica del grup? Hi han lideratges contraposats? Percebeu que hi han 

nens/es que assumeixen més el seu propi lideratge (lideratge intern) o per altra 

banda deleguen la seva voluntat a altres persones? 

Quines persones tenen més o menys rang en el grup? Quin us del seu poder fan 

les persones que tenen més rang? Són acollides les necessitats o propostes de les 

persones amb menys rang dins del grup? 

Ànims, ulls i cor obert!   

 

 

 

 

 

 



Competències  

Així que a tu et toca observar quines són les competències dels infants, no? 

Parlem de competències quan ens referim a la posada en pràctica de 

coneixements, actituds i habilitats, que articulats permeten donar resposta a 

diferents situacions. Potser una nena del teu grup és una gran comunicadora i 

s’expressa de meravella, potser un altre és un crack en la distribució de tendes 

pel campament, una s’orienta com pocs i un altre fa uns anàlisis de la parra 

sobre la societat i el seu pervenir…  

Quins són els punts forts dels nens i nenes o jovenalla de la teva unitat? De ben 

segur que tots i totes tindran coneixements i habilitats que podran ser positius 

pel grup si s’ofereix l’espai perquè s’expressin. 

Per inspirar-vos i que pugueu copsar la diversitat que hi pot haver en les 

competències, tot i que són molt generals, us mostrem les competències 

transversals que hi han al currículum de primària de Catalunya. 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
Competència artística i cultural 
Competència del tractament de la informació i competència digital 
Competència matemàtica 
Competència d'aprendre a aprendre 
Competència d'autonomia i iniciativa personal 
Competències específiques centrades a conviure i habitar el món 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
Competència social i ciutadana 
 

Això és tot, així que ulls oberts i a redescobrir els teu grup parant esment en 
veure quines són les seves competències... potser saber-les podrà ajudar-vos a 
acollir-les i aprofitar les potencialitats de cadascú. 
 
Ànims, orelles, ulls i cor obert!  
 
 

 

 

 

 



Relacions del grup 

Si t’ha tocat aquesta carta vol dir que la teva tasca com a observador serà fixar-te 

en les relacions i interaccions que es donen al grup que conforma la unitat a la qual 

estàs.  

Què vol dir això? Quan parlem de relacions del grup ens referim a les dinàmiques 

que es creen al grup, aquells processos d’interacció entre els infants que veiem 

que es desenvolupen. És a dir, ens fixarem en la manera amb la que interactuen els 

infants, tant entre ells mateixos (amb el seu grup d’iguals) com amb els caps i 

quel·les i les diferents relacions entre aquests que hi pot haver. 

Així doncs, cal preguntar-nos:  

Quines amistats veiem en el grup?  

Quins possibles aïllaments detectem?  

Es formen grupets dins de la unitat?  

Sorgeixen conflictes en el grup? Quins? 

Quin clima general es crea en el grup pel que fa a la relació entre tots i totes?  

Com és la manera amb la qual es comuniquen els infants amb els caps i 

quel·les?  

Per altra banda, caldrà qüestionar-se i plantejar-se el com i el perquè d’allò que 

percebem:   

Per què es produeixen aïllaments d’alguns infants? 

Com o quan es formen aquests grupets o subgrups?  

Com s’originen els conflictes i per què sorgeixen?  

Es dóna peu a què la comunicació dels infants cap els caps i quel·les sigui 

bona? Quan es generen bons moments comunicatius i quan no? 

Ànims, orelles, ulls, cor i ment oberta!  
 

 

 

 

 

 



Motivacions  

Amb aquesta carta el paper que jugaràs serà captar els interessos i les motivacions 

que veiem en el grup. 

La motivació és quelcom que dirigeix a la persona i influeix en el seu comportament. 

Saber quines motivacions o interessos mouen el grup és fonamental per a poder 

dur a terme la tasca educativa vivencial i significativa que ens caracteritza i, per 

tant, l’aprenentatge sigui major.  

Haurem de fixar-nos, aleshores, en allò que motiva al grup en general, però també 

haurem de tenir en compte els interessos personals, és a dir, parar atenció a 

interessos individuals de cada infant que hi ha al grup. Això ens pot ajudar a 

obtenir recursos per a tractar alguns conflictes o problemàtiques del grup, a fer 

sentir a cada infant se senti reconegut i se senti partícip del grup i que les activitats 

del grup puguin encabir la diversitat de motivacions i interessos. 

Què desperta motivació i il·lusió als infants? Quines activitats o tipus d’activitat 

de les que es realitzen els agraden o demanen fer més? En quin tipus d’activitats 

s’ho passen més bé? Creus que es dóna cabuda als interessos individuals de cada 

infant? Tenim en compte la diversitat de motivacions dins del grup alhora de 

planificar activitats? 

Ànims, orelles, ulls i cor obert!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valors 

Sembla que t’ha tocat identificar quins són els valors que emergeixen en el grup. 

Els valors són directrius (tant poden ser personals com individuals) que regeixen les 

nostres vides. Per tant, regiran les interaccions, les dinàmiques, les activitats... del 

grup. Aquests sorgeixen dels comportaments, actituds, objectius que ens 

proposem, etc. 

Quan parlem d’observar els valors que emergeixen en la unitat ens referim a fixar-

nos en aquells que veiem que regeixen el grup, que conformen l’ambient i el clima 

d’aquest.  

Per exemplificar-ho i fer-ho més clar, diríem que en un grup pot haver-hi valors 

predominants com ara: la confiança, la afectivitat, la cooperació, la competitivitat, 

l’agressivitat, l’egoisme, la disciplina, l’humor, la introversió, la valentia, la 

sensualitat, la justícia... Cada persona té els seus valors, però segurament dins del 

grup alguns valors tindran més pes o seran més reconeguts, d’altres ho seran 

menys o fins i tot poden ser depreciats. Això influenciarà possiblement en la 

dinàmica del grup i en el reconeixement de les persones que en formen part.  

En aquest cas caldria fer-se preguntes, entre moltes d’altres, com: Els infants 

s’ajuden entre ells? Comparteixen els seus objectes personals? Poden expressar 

el que volen davant de tot el grup? Pensen amb els altres alhora de prendre 

decisions? Quins valors creieu que predominen en el grup, és a dir, són més 

reconeguts i valorats? Quins valors en canvi solen ser infravalorats? És sempre 

així? Hi ha diferents grups amb valors diferents? 

Ànims i bona observació!  
 


