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la his tòria inacabada
Cicles mitjà i superior

Menjador

Per a ed. de menjador

descripció

Els infants segueixen una història inacabada, elaborant de forma consecutiva el nus i el desenllaç.

material

Paper i bolígraf

com fer-la

1. Els nens i nenes seuen en rotllana.
2. Donem la següent història a algú per a la seva lectura en veu alta:
La Mani és una dona que treballa a Costa d’Ivori recollint cacau. S’aixeca abans que surti el sol i se’n va a
dormir quan ja hi ha la lluna al cel. El seu company, el Pani, treballa recollint cafè. Tenen un nen i dues nenes
que no paren de fer entremaliadures, perquè com que sempre estan sols s’avorreixen.
Els infants Kona, Ghana i Moola tenen ganes de veure els pares, però no hi són gaire a casa i, quan arriben,
estan esgotats i no volen jugar.
Un dia, el Kona va estar parlant amb la Ghana:
- Saps què? Ja n’estic ben fart d’aquesta història! Sempre estem sols!
* Jo també en començo a estar força tipa. Però tinc una idea...
- Ah sí? Explica, explica...
* Anem a parlar amb el cap de la mare i li demanem si pot treballar menys hores per poder estar amb
nosaltres.
- No és mala idea però, saps on trobar-lo?
* Sí, és clar. Sé on viu; en una mansió que hi ha a la ciutat. Hi anem?
- La mare no s’emprenyarà si torna i no ens veu?
* Però si sempre torna a la nit! Va, no siguis poruc...
3. Escollim un nen o nena que ha de continuar la història al punt on s’havia quedat. Només té un minut per
pensar i respondre. Nosaltres o un infant anirà escrivint la història.
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4. A continuació l’infant del costat continuarà la història al punt on l’ha deixat l’anterior. Així successivament fins que tothom hagi participat.
5. Llegirem la història sencera i en valorem el resultat:
Us ha agradat la història? I el final?
El desenllaç és trist o acaba bé? Quin altre podria tenir?
Què heu aprés de la història?

temps

5 min
35 min
5 min
15 min

Lectura de la història inacabada
Continuació del relat
Lectura de la història sencera
Conclusió i valoració final

idea!

Els infants poden començar a inventar la història des del principi.
Se’ls pot explicar que, a vegades, els amos de les plantacions de cacau també fan treballar infants –i no
poden anar a escola– i que tant ells com els pares cobren ben poc.
Es pot suggerir que es continuï la història fins que el cacau arriba a casa nostra en forma de xocolata.
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