
Els deures
Aquest matí, era al pati xerrant amb l’Hugo i la Laura  

i, de cop, he rebut una empenta fortíssima.

—Però què fas, nena?! —he cridat. 

—Esteu ocupant el camp! Estem jugant i esteu al mig,  

com cada dia. Ho feu expressament!

—Qui ho diu, que això és el vostre camp? Els de quart  

us penseu que sou els més guais! —ha dit l’Hugo.

De seguida ha vingut la colla de la Carlota i hem començat 

a repartir cops de peu i empentes... Però també en rebíem, 

és clar!

Algú ha anat a cridar la Maite, que ens ha separat. Abans 

de marxar, amb posat seriós, ha dit:

—Deures per a demà: expliqueu què ha passat, quin 

problema teniu amb els de quart i què podeu fer per a 

evitar les baralles.

Que si has estat tu, que si 
he estat jo; que si tu has 
començat... Et sona, eh? Segur 
que hi ha molts conflictes que 
podem resoldre si parlem.

És la primera vegada 

que es barallen?



HO RESOLEM

 

  

  

EN PARLEM?

T’HI APUNTES?

QUÈ HEM APRÈS?

A   Sabríeu respondre les preguntes que ha plantejat la Maite?  

• Què ha passat?

• Quin problema hi ha entre els de tercer i els de quart?

• Què poden fer per a evitar-lo?

B   Teniu conflictes d’aquest tipus a la vostra classe o escola? Expliqueu-ne un  
i digueu quines són les causes o els motius i les possibles solucions.

1   Per parelles, feu-vos l’un a l’altre aquesta entrevista: 

De conflictes n’hi ha a tot arreu i de vegades poden conduir  
a la violència. Cal aprendre a resoldre’ls parlant, pensant,  
escoltant... Si aprenem a resoldre les diferències sense arribar  
al conflicte o a la violència, guanyarem seguretat.  
Qui més crida no té més raó! 

  Ets del grup dels que pensa que sempre és culpa dels altres?  
Creus realment que és així?

  Què faries per a evitar un conflicte o una baralla al teu voltant?

Recorda la darrera vegada que et vas barallar amb algú:

 • Què va passar?

 • Qui va començar la baralla?

 • Què vas fer tu? Què va fer l’altre/a?

 • Com et vas sentir després de la discussió?

 • Què hauries pogut fer per a evitar-la?


