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EN EQUIP ANEM MÉS LLUNY

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps M’escolto

• L’inici de la història

• Crear individualment integrant en la creació conjunta.

• Reconèixer la importància de parar atenció per a una bona comunicació.

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Fem una rotllana a l’exterior, dempeus. Presentem la campaneta i la fem sonar suaument. Tan-

quem els ulls, fem tres respiracions profundes i imaginem que som un arbre. Com soc? Soc 

un arbre alt i prim, baix i rabassut, o potser gran i gruixut? De quin color són les meves fulles? 

Movem els braços lentament, com si un vent suau fes moure les nostres branques. Entreobrim 

els ulls i mirem la resta d’alumnes. Semblem un bosc d’arbres diferents moguts per la mateixa 

brisa. Tornem a tancar els ulls i imaginem aquest bosc divers. Fem tres respiracions profundes 

per acabar l’activitat i toquem la campaneta.

METODOLOGIA

M’AGRADA FORMAR 
PART DE L’EQUIP

• Presentació  

Els quatre titelles volen que en grup donem forma a una història que han començat a imaginar, 

però que no saben com continuar. Els agradaria que tothom hi participés, per això ens propo-

sen que cadascú faci un tros de la història, seguint-ne un altre. Per fer-ho, caldrà que parem 

molta atenció a com es desenvolupa la història perquè tot plegat tingui sentit!
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• Compartir  

Un cop acabada la primera ronda de participació, llegim o recapitulem com ha quedat. Volem 

fer algun canvi? Matisar algun aspecte de l’aventura dels quatre titelles? Afegir-hi algun passat-

ge? I el títol? A partir d’aquesta experiència de treball en equip podem proposar-los maquetar 

un llibre amb la història, il·lustrar la part de la història d’algú altre, i fins i tot imprimir-lo. Fer-ne 

una versió d’audiollibre amb diferents veus, una petita obra de teatre... Hi ha infinites possibi-

litats!

Fem arribar aquesta història d’autoria col·lectiva a les famílies i expliquem com ha estat el pro-

cés de creació. Com a família, ens animem a fer una història d’equip amb l’inici d’algun llibre 

que tinguem per casa? O potser preferim fer una versió d’un conte clàssic que ja existeix i que 

creiem que podem millorar? 

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...

• Observar, escoltar, expressar  

Decidirem un ordre i un temps o llargada de participació. La persona docent pot anar escrivint 

el que es crea, o potser podem gravar-ho per treballar-hi després. Llegirem L’inici de la història, 

on els quatre titelles fan una excursió al bosc i s’acaben perdent. Com tornaran a casa? Quin 

camí hauran d’agafar? Quines opcions tenen? Deixem que sigui l’alumnat qui s’organitzi a l’ho-

ra de participar. Potser ho volen fer individualment, o per parelles, o consensuar com continua 

la història. Només cal que vigilem que la forma de crear resulti còmoda per a tothom. 

M’AGRADA FORMAR 
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L’INICI DE LA HISTÒRIA

Aquell diumenge feia un temps perfecte, no feia massa sol ni estava gaire tapat, no 

feia ni fred ni calor, i el vent no bufava ni fluixet ni molt fort. 

Així, doncs, feia un dia ideal per fer de tot, quedar-se a casa o sortir, dormir molt o lle-

var-se ben aviat, anar al mar o a la muntanya, llegir un llibre o dibuixar, córrer o nadar, 

fer volar estels o anar en barca...

Els quatre personatges (aquí podeu dir el nom dels quatre titelles), després de 

parlar-ne molt, van decidir anar d’excursió al bosc de les alzines màgiques (o el nom 

d’un bosc que tingueu a prop de l’escola o del municipi) i passar-hi tot el dia fins 

que es pongués el sol.

Després de preparar-se les motxilles amb gorra, aigua, menjar i crema solar per si de 

cas, van enfilar el camí xerrant animadament sobre totes les coses que havien après 

a l’escola gràcies a la classe de (aquí dieu el nom de la vostra classe).

Tant xerraven entre els quatre, tantes coses havien passat aquella setmana, tant els 

agradava formar un grup excursionista, que es van despistar i quan se’n van adonar 

no sabien on eren. Es trobaven en una cruïlla de camins, amb quatre direccions pos-

sibles per avançar.

—I ara què farem? Com tornarem a casa? Quin camí hem d’agafar? —va preguntar 

(aquí poseu-hi el nom del titella que preferiu).

La resta només es miraven amb els ulls ben oberts, sense poder respondre tantes 

preguntes alhora. 
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