Autoanàlisi de funcionament del grup
El següent qüestionari s’ha de contestar en una sessió de treball en grup amb assistència
de tots els membres del grup. El temps de durada oscil·la entre 15’ i 60’ depenen del
funcionament del grup.
Les preguntes s’han de discutir i arribar a un consens. En cas contrari ha de constar que
nio hi ha acord.
Es troben presents tots els membres del grup?........

Preguntes individualitzades:
Assigna a cada un dels membres del grup els números 1a; 2b i 3c. Indica quina
puntuació dones de 1 a 3 (Poc=1, molt=3)
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Pregunta
El grup té un horari i lloc de reunió fix per elaborar el
projecte?
Tots els components del grup assisteixen a les reunions
i respecten l’horari
Tots els components del grup respecten als altres
components, i posen l’atenció quan els companys
parlen o exposen una opinió?
En cada sessió es discuteix i s’acorda un pla de treball
a seguir, i hi ha un membre que actua com moderador
En cada sessió es discuteix conjuntament les dificultats
trobades i el plantejament de cada exercici
La distribució del treball que no es pot acabar en les
sessions conjuntes es fa de forma equitativa i per
consens.
Cada membre explica suficientment i amb claredat als
demés els resultats del seu treball independent
Tots els membre participen activament i de bona gana
en les activitats del grup
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.Contesta les següents preguntes:
□ Indica tres aspectes positius de l’activitat cooperativa del vostre grup:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ Indica dos aspectes millorables de la vostra activitat cooperativa:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ Valora, en una escala del 0-10 el funcionament del grup:
(1a ) = .................; (2b ) = .......................; (3c ) = ..................
□ Valora, en una escala del 0-10, la teva contribució al funcionament del
grup:
(1a ) = .................; (2b ) = .......................; (3c ) = ..................

