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ACTITUDS DINS D’UN EQUIP 
FITXA DE TREBALL 

• En aquesta fitxa trobareu, per una banda, el nom de diferents actituds que poden prendre els membres d’un 
equip quan treballen junts i, per l’altra, la descripció de cada una d’aquestes actituds. 

• La feina que heu de fer és llegir cada descripció i indicar a quin tipus o nom correspon. 

• Per fer aquest treball disposeu de 20 minuts. 

• En el desenvolupament de l’activitat, cadascú ha d’exercir el rol que li ha tocat, tot fent les funcions que 
corresponen a cada rol. 

• Recordeu que només podeu dir als companys de l’equip el rol o càrrec que us ha tocat (coordinador, secretari, 
animador, observador), però NO les funcions concretes que teniu encomanades. 

figura, setciències, pallasso, pessimista, 
criticaire, diplomàtic, formigueta, fantasma, cínic, 
víctima, busca bregues, gandul, xupaire, optimista, 

absent, rondinaire 

 

ACTITUD 
Qui fa això: 

TIPUS 
Es pot dir 

que és un... 
Sempre va presumint que ell és el millor i que tot el grup depèn d’ell, però a l’hora de la 

veritat no aporta mai res.  
No es pren res seriosament. L’única cosa que l’importa és passar-s’ho bé i riure amb els 

companys tant com pugui.  
Tot li sembla malament, fa notar les coses que no funcionen, però no aporta mai cap 

solució positiva.  
No fa mai res, no el preocupa gens la feina que s’ha de fer, forma part de l’equip per 

força, perquè li fan estar.  
Tothom es fica amb ell, i li carreguen la culpa de tot el que surt malament en l’equip. 

 
Està en l’equip, però com si no hi fos, perquè mai no participa ni aporta res a l’equip. 

 
Procura està bé amb tothom dins l’equip, mai no dóna la culpa a ningú i alaba el treball 

dels altres.  
Vol ser el centre de l’equip, sempre busca que els altres estiguin pendents d’ell i parla 

constantment.  
Sap moltes coses, té molta informació, però constantment en presumeix davant dels 

altres.  
Es porta malament amb els companys, sempre està de mal humor i s’enfada molt 

sovint.  
El seu treball no és gaire brillant, però és tant constant, fa tanta feina, que tothom el vol 

tenir en el seu equip.  
Tothom li té por, s’ha de fer sempre el que ell diu, perquè si no hi pot haver represàlies. 

 
Llança la pedra i amaga la mà. Sol carregar la culpa a algun altre company. 

 
No fa res per a l’equip i, en canvi, s’aprofita del treball que fan els seus companys. 

 
Anima els companys de l’equip, col·labora i sempre veu els aspectes positius. 

 
No té cap mena d’il·lusió, sempre pensa que fa les coses malament o que no serveixen 

per a res.  

TOTAL DE RESPOSTES CORRECTES: 
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DIFERENTS ACTITUDS DINS D’UN EQUIP 
FULL DE RESPOSTES 

 

ACTITUD 
Qui fa això: 

TIPUS 
Es pot dir que és 

un... 

Sempre va presumint que ell és el millor i que tot el grup depèn d’ell, 
però a l’hora de la veritat no aporta mai res. 

FANTASMA 

No es pren res seriosament. L’única cosa que l’importa és passar-
s’ho bé i riure amb els companys tant com pugui. 

PALLASSO 

Tot li sembla malament, fa notar les coses que no funcionen, però no 
aporta mai cap solució positiva. 

CRITICAIRE 

No fa mai res, no el preocupa gens la feina que s’ha de fer, forma 
part de l’equip per força, perquè li fan estar. 

GANDUL 

Tothom es fica amb ell, i li carreguen la culpa de tot el que surt 
malament en l’equip. 

VÍCTIMA 

Està en l’equip, però com si no hi fos, perquè mai no participa ni 
aporta res a l’equip. 

ABSENT 

Procura està bé amb tothom dins l’equip, mai no dóna la culpa a 
ningú i alaba el treball dels altres. 

DIPLOMÀTIC 

Vol ser el centre de l’equip, sempre busca que els altres estiguin 
pendents d’ell i parla constantment. 

FIGURA 

Sap moltes coses, té molta informació, però constantment en 
presumeix davant dels altres. 

SETCIÈNCIES 

Es porta malament amb els companys, sempre està de mal humor i 
s’enfada molt sovint. 

RONDINAIRE 

El seu treball no és gaire brillant, però és tant constant, fa tanta 
feina, que tothom el vol tenir en el seu equip. 

FORMIGUETA 

Tothom li té por, s’ha de fer sempre el que ell diu, perquè si no hi pot 
haver represàlies. 

BUSCA BREGUES 

Llança la pedra i amaga la mà. Sol carregar la culpa a algun altre 
company. 

CÍNIC 

No fa res per a l’equip i, en canvi, s’aprofita del treball que fan els 
seus companys. 

XUPAIRE 

Anima els companys de l’equip, col·labora i sempre veu els aspectes 
positius. 

OPTIMISTA 

No té cap mena d’il·lusió, sempre pensa que fa les coses malament o 
que no serveixen per a res. 

PESSIMISTA 
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FULL D’OBSERVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE 
L’EQUIP NÚM. ___: 

 

Càrrec: Funcions: Freqüència (1): Total: 

Explicar als altres 
membres de l’equip què 
s’ha de fer. 

  

MODERA-
DOR/A Dirigir el treball de 

l’equip, fer avançar la 
feina. 

  

Controlar el material, 
escriure. 

  

PLANIFI-
CADOR/A Controlar el temps. 

 

  

Vetllar perquè tots els 
membres de l’equip 
participin, diguin la seva 
opinió. 

  

PORTA-
VEU 

Parlar en nom de 
l’equip. 

  

OBSER-
VADOR/A 

Anotar, en una taula 
d’observació, les vegades 
que cada membre de 
l’equip (el coordinador, 
el secretari i l’animador 
de la participació) fa 
cada una de les funcions 
que té encomanades. 

  

 

   

(1) Cada vegada que cada un dels càrrecs fa alguna cosa relacionada amb cada una de les 
funcions indica-ho amb un senyal (per exemple: /) a la casella corresponent de la columna 
“Freqüència”. 


