
CLASSE DEL “SOL ORIOL”   SESSIÓ DE FILOSOFIA: PILOTETES   “SOLS LILES” 

Abans de començar la sessió seiem en rotllana, encenem la llumeta i escoltem la cançó 

“La lluna la pruna”. Després repassem les normes de filo. 

Ariadna: Ara repassarem les normes abans de començar... Quina és una de les    

               les primeres normes que hem de fer? 

Pep: Seure com els indis. 

Abril M.: Escoltar els altres nens i nenes. 

Marc: Pensar abans de parlar. 

Abril G.: Aixecar el dit per parlar. 

Ariadna: Molt bé. Mirem què en ha portat la “Marieta filo”.  

Eloi: Pilotes. 

Ariadna: Anem a mirar com són.  

 

Agafem una pilota 

Abril M.: És tova. 

Marc: I rodona. 

Pep: [La fa botar] Bota. 

Eloi: Bota. 

Paula: Bota. 

Alèxia: És tova. 

Abril M.: És de color blau i groc. 

Ilana: Té un número. 

Abril G. : Dos números... [Assenyalant-los a la pilota] Un i dos. 

 

Agafem una altra pilota 

Abril G.: És blanca com la neu. 

Àngel: Podem comprovar si és tova fent-la botar. 

Pep: [La fa botar] No és tova, és dura. 

Marc: És suau. 

Àngel: És dura com el gel. 

Ariadna: És veritat perquè quan vam fer l’experiment vam veure que el gel era   

               dur. Té el mateix color que el gel? 

Àngel: No, perquè és transparent. 

 



Agafem una altra pilota 

Abril G. : Té “ous kinder” a dins. 

Àngel: És tova, bota i és mitjana. 

Ariadna: Si la compares amb la pilota d’abans, com és? 

Àngel: Petita. 

[La Paula toca la pilota] 

Ariadna: És suau? 

Paula: Si. 

Eloi: És rodona. 

 

Agafem una altra pilota 

Abril G.: Kiwi. 

Ariadna: Què sembla? 

Abril G.: Una bola. 

Àngel: De sorra. 

Ariadna: On fem boles de sorra? 

Abril G.: Al pati. 

Àngel: Anem a comprovar si és tova? 

Ariadna: Com ho podem fer? 

Abril M.: Apretant. 

L’Àngel: [Apreta] És dura i no bota.  

Pep: Sembla que està seca i si està seca vol dir que està dura. 

Àngel: La blava si que botava perquè és tova. 

Ariadna: Aquesta pilota de què està feta? 

Marc: De fusta. 

Ilana: És rugosa. 

Abril G.: És com la fusta. 

 

N’agafem una altra 

Àngel: És lila. 

Abril G.: És rodona i fa llum. 

Àngel: [La fa botar] Té punxes. 

Ariadna: I punxa? 

Àngel: No. 



 

Agafem una altra pilota 

Àngel: Sembla de futbol. 

Marc: És de bàsquet perquè té ratlles negres. 

 

Agafem una altra pilota 

Abril G.: Té picarols i boletes blaves. 

Marc: És tova, dura i bota. 

Ilana: Té forats molt petits. 

 

Al final diem quina és la que ens agrada més 

Marc: A mi la de bàsquet. 

Àngel: La blanca perquè és dura com el gel. 

Abril G.: La que fa llum. 

Pep: La que sembla una bola de sorra del pati. 

Ilana: La que té números. 

Ariadna: Paula, quina t’agrada més? [Li vaig assenyalant les pilotes i li vaig repetint les 

qualitats que hem dit al llarg de la sessió] T’agrada la que fa llum? 

Paula: Si. 

Abril M.: La que és blava i groga. 

Alèxia: La que fa llum. 

Eloi: La de llum. 

 

Per acabar tornem a encendre la llumeta i escoltem la cançó “La lluna la pruna”. Ens 

acomiadem de la “Marieta filo” fent-li un petó fins la setmana vinent. 

  

 


