
Bon dia 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

!18 
Sant Eleuteri

!19 
Sant Lleó IX

!20 
Sant Sulpici

!21 
Sant Anselm

!22 
Sants Soler i Apel·les 

Dia de la Terra

S’acosten els Jocs 
Olímpics. Un dels valors 
importants en aquests 
jocs és el de la 
col·laboració, el treball 
en equip.  
Per començar avui 
escoltarem un conte. !
Escolta’l i pensa en els 
companys de la classe. 
Quines qualitats teniu 
entre tots? 
  
(llegir el conte: 
“L’assemblea en la 
fusteria”) 

Us propossem fer el “Joc del 
dibuix conjunt”. 
Per entendre la col·laboració 
com a treball en equip creeu 
un gran dibuix. 
Agafeu un full Din A4.  
El mestre comença el dibuix 
per dalt de tot i el doble, 
deixant visible dues puntes 
del dibuix. 
Els nens continuen el dibuix 
un a un. El primer nen fa una 
altre part i repeteix l’acció, 
doble el full i deixa visible 
dues puntes del seu dibuix 
perquè el següent el 
continuï.  
Així succesivament fins que 
tothom hagi participat i 
finalment s’obre el dibuix 
doblat i veiem el 
 que hem  
creat junts. 
  

Col·laborar és treballar 
juntament amb altres 
persones. Aquest 
“treball en equip” 
significa unir forces per 
compensar debilitats i 
aconseguir grans coses.  
Creus que l’esport t’ho 
permet? !
Mireu aquest vídeo i 
reflexioneu. !
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=Mq__r4767X8 
 
 

Resol aquest jeroglífic. 
Què significa? Quina 
relació té amb 
l’esport? !!
                         
-S 
 
!
 
 
 
Creus que és important 
per ser un bon equip? 
Per què?

Col·laborar quan tot va 
bé, és fàcil. Però…què 
passa en els moments 
difícils? !
Mireu-vos aquest vídeo i 
després ho comenteu. 
 
https:// 
www.youtube.com/
watch?v=o_px1G8BlA0 
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ASSEMBLEA A LA FUSTERIA 

!
Expliquen què, un dia, a mitja nit, va haver a la fusteria una 
estranya assemblea. Les eines s’havien reunit per arreglar les 
diferències que no les deixaven treballar.  

!
El Martell va pretendre exercir la presidència de la reunió, però de 
seguida l’assemblea li va notificar que havia de renunciar: - No 
pots presidir, Martell- li va dir el portaveu de l’assemblea -. Fas 
massa soroll i et passes tot el temps donant cops.  

El Martell va acceptar la seva culpa però va proposar: - Si jo no 
presideixo, demano que també sigui expulsat el Cargol ja que 
sempre se li han de donar massa voltes per tal que serveixi per 
alguna cosa.  

El cargol va dir que acceptava la seva expulsió però va posar una 
condició: - Si jo me’n vaig, expulseu també el Paper de Vidre ja 
que és molt aspre en el seu tracte i sempre té “friccions” amb els 
altres.  

El Paper de Vidre va dir que no se’n aniria a no ser que fos 
expulsat, també, el Metre. Va dir: - El metre es passa tot el temps 
mesurant als altres segons la seva pròpia mida com si fos l’únic 
perfecte.  

!
Estant la reunió en un delicat moment, va aparèixer el fuster que 
es va posar el davantal i va iniciar la seva feina. Va fer servir el 
Martell, el Paper de Vidre, el Metre i el Cargol. Va treballar la 
fusta fins acabar el moble. A l’acabar el treball, se’n va anar.  

!
Quan la fusteria va quedar novament buida, l’assemblea va 
reprendre la deliberació. Va ser llavors quan la Serra, que encara 
no havia pres la paraula, va dir: - Senyors, ha quedat demostrat 
que tenim defectes però el fuster treballa amb les nostres 
qualitats, són elles les que ens fan valuosos. Així que proposo que 



no ens centrem tant en els nostres punts febles i ens concentrem 
en la utilitat dels nostres punts forts.  

L’assemblea va valorar llavors que el Martell era fort, el Cargol 
unia i donava força, el Paper de Vidre era especial per afinar i 
llimar asprors i van observar que el metre era precís i exacte. Es 
van sentir un equip capaç de produir mobles de qualitat. Es van 
sentir cofois de les seves fortaleses i de treballar plegats.  


