
CLASSE DE LA “LLUNA  BRUNA”        SESSIÓ DE FILOSOFIA: “PILOTETES”          “LLUNES ROSES”   

 

Al començar la sessió primer de tot cantem la cançó: “Fem una rotllana”…. quan ja estem 

asseguts faig sonar la cançó de la caixeta màgica de’n Patufet i obro la llum de l’espelmeta de 

color  per crear un ambient tranquil i relaxant que acompanya a la Marieta durant tota la sessió.  

A continuació recordem les normes de com hem d’estar quan ve la “Marieta Filo” 

- CARLOTA: aixecar el dit per parlar 

- ARAN: seure com els indis 

- UNAI: escoltar als altres nens i nenes 

- ESTELA: pensar abans de parlar 

 

- TXELL: mirem que ens ha portat la “Marieta Filo” 

- ARAN: pilotes 

- TXELL: anem a mirar com són aquestes pilotes 

- ARAN: és del Rayo McQueen 

- CARLOTA: té cotxes 

- ESTELA: és molt gran 

- UNAI: és tova 

 

Agafem una altra pilota 

- TXELL: Com és aquesta pilota? 

- CARLOTA: blava 

-  TXELL: Quina és més petita, aquesta o la del Rayo McQueen? 

- ABRIL: aquesta (assenyalant) 

   

  Agafem una altra pilota 

- ESTELA: aquesta és petita i fa soroll (la mou) 

- CARLOTA: és tova 

- UNAI: és verda 

 

N’agafem una altra 

- ABRIL: aquesta té punxes 

- ESTELA: aquesta punxa 

- CARLOTA: si, aquesta punxa 

- ARAN: si punxa i “RIU” 

- DANIEL: no punxa 

- UNAI: no punxa, jo no em punxo 

- ESTELA: és de mentida 

- ABRIL: no punxa 

- LARA: no punxa 

- ARAN: hem dit una broma 

 

Agafem una altra pilota 

- ARAN: aquesta és blanca com els núvols 

- TXELL: Sempre són blancs els núvols? 



- ARAN: no, a vegades són grisos 

- CARLOTA: si de color blanc però no bota gaire 

 

N’agafem una altra: 

- ABRIL: és blava 

- CARLOTA: aquesta té estrelles 

- ARAN: A veure com bota? Si que bota 

- LARA: és petita 

 

Una altra pilota 

- TXELL: De quin color és? 

- ABRIL: groga 

- CARLOTA: A veure si bota? Si bota 

- LARA: fa llum 

- ESTELA: si, fa llum quan la botem 

- AIMAR: vermell, taronja i blau 

- ARAN: la llum surt a la nit 

- ESTELA: ens diu que amb la pilota es pot trencar el vidre 

 

N’agafem una altra 

- ARAN: és marró 

- UNAI: no punxa 

- AIMAR: sembla bruta 

- ARAN: sembla un kiwi perquè la pell la tenen marró 

- UNAI: és molt dura 

- ABRIL: com les boletes de sorra del pati 

 

Una altra pilota 

- UNAI: a mi m’agrada aquesta (assenyalant) 

- CARLOTA: hi ha una tortuga “ecs” 

- ESTELA: és de mentida la tortuga 

- AIMAR: ai que mossega 

- ABRIL: no mossega està a dins 

- TXELL: Com és aquesta pilota? 

- LARA: petita 

- DANIEL: petita 

 

- TXELL: Ara llunes ,de totes aquestes: Quina és la que té més colors? 

- UNAI: aquesta (assenyalant) 

- TXELL: Quins colors té?  

- UNAI: vermell, blau, verd… 

- DANIEL: groc 



- TXELL: Tothom està d’acord que aquesta pilota és la que té més colors?( alguns diuen que no) 

- CARLOTA: la del Rayo McQueen, té vermell, negre , blanc i verd 

 

 

 

 

 

Mirem els colors i comprobem  

 

- TXELL: Quina és la més suau? 

- ARAN: aquesta perquè està molt tova 

- ABRIL: també aquesta 

- CARLOTA: és fineta 

 

 

- TXELL: Quina és més gran? 

- AIMAR: la del Rayo Mc queen 

- CARLOTA: si, la del Rayo McQueen 

- TXELL: Esteu tots d’acord?  

- LLUNES: si 

 

- TXELL: Quina t’agrada més tocar? 

- UNAI: aquesta perquè és suau (assenyalant) 

- ABRIL: la verda perquè fa soroll 

- LARA: la groga perquè és tova 

 

- TXELL: Quina va més bé per jugar? 

- UNAI: la del Rayo McQueen 

- ESTELA: si, perquè és pot xutar 

- LLUNES: les altres també es poden xutar 

 

- TXELL: Quina bota més? 

- ARAN: la que té la tortuga 

- CARLOTA: si la de la tortuga 

- TXELL: tots creieu que és la pilota que té la tortuga? 

- LLUNES: si 

 

- TXELL: Quina és la vostra preferida i perquè? 

- LARA: la groga perquè fa llum 

- ABRIL: la taronja perquè té punxes i no fa mal 

- UNAI: la marró perquè està dura 

- DANIEL: aquesta és tova (assenyalant) 

- ESTELA: aquesta perquè fa llum 

- ARAN: la que fa llum i la llum m’agrada molt 

- CARLOTA: la que fa llum 

- TXELL: molt bé llunes i ara per acabar li donem les gràcies a la Marieta filo per haver-nos 

portat aquesta caixa de pilotetes, tornem a encendre l’espelmeta i escoltem la cançó mentre 

li fem un petonet i una abraçada i li diem fins la setmana vinent. 


