
 Les meves professions preferides 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és descobrir que en la majoria de professions el 

treball en equip és molt important perquè, de fet, es tracta de professions en 

les que treballen juntes diferents persones que fan feines complementàries, 

que es necessiten mútuament, o bé feines que, per si mateixes, requereixen 

que treballin juntes diferents persones perquè una de sola no podria fer-les o 

trigaria molt. 

Desenvolupament de l’activitat: 

 Cada alumne que participa en l’activitat tria tres professions que li 

agradaria –o no li desagradaria del tot- poder exercir en el futur. Entre 

tots els participants han d’analitzar com més professions millor, sense 

que n’hi hagi cap de repetida.  

Per tal d’aconseguir-ho, cada alumne en pensa tres , diu en veu alta la 

que ha escollit en primer lloc i si ja l’ha dita una altra persona abans, 

diu la segona, o la tercera, que havia apuntat. 

 Quan tots saben la professió que els ha tocat analitzar, responen les 

següents preguntes: 

1. En què consisteix aquesta professió? Enumera algunes tasques (quatre o 

cinc) que fan les persones que exerceixen aquesta professió. 

2. Per fer la majoria d’aquestes tasques, els que exerceixen aquesta professió 

necessiten la col·laboració d’alguna altra persona del mateix ofici o d’un ofici 

semblant o complementari? SÍ/NO 

3. Els que exerceixen aquesta professió, és millor que sàpiguen treballar en 

equip? SÍ/NO 

4. Algú us ha ensenyat, a l’escola o a l’institut, fins ara, de manera 

sistemàtica, a treballar en equip? SÍ/NO 



 Després els participants s’agrupen en equips de cinc o sis membres 

cadascun i posen en comú aquest petit anàlisi de la professió que ha fet 

cadascú, emplenant una taula com la de la figura 20. 

 A continuació es posen en comú els totals de cada equip, per saber, de 

totes les professions analitzades: 

o Quantes n’hi ha que, per exercir-les, es necessita treballar en 

equip, i quantes no? 

o Quantes n’hi ha que, per exercir-les, és molt important saber 

treballar en equip? 

o Quants alumnes hi ha a classe que considerin que, a l’escola o a 

l’institut, els han ensenyat de forma sistemàtica a treballar en 

equip, i quants n’hi ha que considerin que no? 

 A partir d’aquí es fan les valoracions pertinents per descobrir com és 

d’important el treball en equip i la necessitat de què s’ensenyi a 

treballar d’aquesta manera. 

Figura 20 

 


