
LA MARIETA FILO ENS PROPOSA EL JOC DE LES PILOTETES! 

L’Arnau, quan veu que la Filo ha portat una panera plena de pilotes, diu: “No podem jugar a la 

classe perquè trencarem coses.” 

Maria: “Però si les passem no es trencaran.” 

Glòria: “Com hauríem de jugar doncs?” 

Noa: “Passant-les amb la mà”. 

Glòria: “Anem a mirar què ens ha portat.” 

Nil: Agafant la pilota desinflada, diu : “Aquesta pilota està inflada.” 

Maria: “Quan punxem està baixa, baixa i no podem jugar amb aquesta pilota.” 

Nil: “La inflem. Si la tirem molt fort al terra es desinfla, no es punxa. Ara està desinflada.” 

Anem agafant pilotes i explicant com són. 

Fèlix: “He vist una pilota de futbol.” - diu assenyalant una pilota que té el nº 10 

Glòria: “Què t’ho fa pensar que és de futbol?” 

Fèlix: “Perquè té un nº que és del Messi.” 

Arnau: “Aquesta pilota té punxes i bota.” 

Clara: “He vist una pilota de la Pepa Pig” 

Maria: “Aquesta és petita.” 

Nil: “Molt petita no és.” 

Arnau: “És mitjana. Perquè aquesta és més petita -diu assenyalant la que té punxes-.” 

Cloe: “Aquesta fa soroll.” 

Arnau: “ perquè té picarols.” 

Jan: “Aquesta pilota és el Barça” – diu assenyalant una pilota blava-. “Perquè a casa tinc una 

samarreta i un  pantaló del Barça.” 

Maria: “No perquè és blava i la pilota del Barça és blanca.” 

Fèlix: “No blanca és del Madrid, la del Barça és blava i vermella.” 

Jan: “Aquesta si?” –pregunta assenyalant la pilota blanca. 

Fèlix: “No, aquesta és del Madrid” 

Jan: “Aquesta és tova” – diu agafant-ne una altra. 



Nil: És de bàsquet.” 

Fèlix: “No, perquè les de bàsquet són taronges i negres i aquesta és lila i negra.” 

Noa: “Té punxes” – diu tot agafant-la. 

Maria: “Té punxes, però no són llargues com aquesta altra, són rodones.” 

La pilota cau al terra i s’adonen de que fa llum de colors. 

Arnau: “Uala! Fa llum! És màgica!  

               Noa, bota-la molt fort!” 

La Noa la tira i la pilota torna a encendre’s. 

Arnau: “Aquesta pilota té una tortuga a dins” – diu agafant-ne una altra. 

Fèlix: “S’ha colat dins la pilota!.” 

Glòria: “Què hi deu fer aquí dins?” 

Noa: “Perquè li agrada.” 

Clara: “Aquesta és dura” – diu agafant una pilota de ping-pong.- 

Glòria: “Podríem dir alguna cosa més d’aquesta pilota?” 

Fèlix: “Té lletres i números.” 

Clara: “Mira, bota” – diu mentre la tira al terra.- 

Nil: “És de tenis.” 

La resta del grup diu que no. 

Glòria: “No hi esteu d’acord?.” 

Nil: “Ai no. És aquesta la de tenis” – diu agafant la de tenis- 

Arnau: “Nil, tira-la a veure com bota.”  

En Nil la fa botar. 

Arnau: “Aquesta bota més que la de tenis” – diu assenyalant la que té la tortuga dins.- 

Glòria:  “Com podem saber quina bota més?” 

Arnau: “Doncs, tirant-les!!!” 

En Nil i l’Arnau ho fan, però no es posen d’acord. Cadascú creu que la pilota que bota més és la 

seva. En Fèlix proposa que en comptes de tirar-la al terra, la tirem enlaire així veurem quina és 

la que bota més, però no ens en sortim. 

Acabem la sessió triant quina és la pilota que més ens ha agradat i explicant el per què? 



Noa: “Perquè fa llum” 

Fèlix: “M’agrada la que té punxes perquè és de colors.” 

Cloe:  “M’agrada la que fa soroll perquè sí.” 

Jan: “M’agrada la de la Pepa Pig perquè sí.” 

Maria: “A mi m’agrada molt la que té punxes perquè té el lila i el rosa.” 

Arnau: “M’agrada la que bota molt, perquè bota moltíssim!” 

Nil: “M’agrada aquesta perquè fa llum i la llum m’agrada molt.” 

 

                

 

 

 

 


