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Objectiu:  
Prendre consciència del valor que suposa exposar-se als fenòmens que la vida ens 
presenta, i no tirar la tovallola a la primera dificultat.  
 

Temporalització: 
Una sessió d’una hora 
 

Material: 
El conte :  Les granotes a la nata (Font : “Déjame que te cuente”  de Jorge Bucay). 
 

Metodologia :  
1. Llegirem entre tots el conte 

 
2. Reflexionarem mitjançant aquestes preguntes: 

o Quina de les dues granotes ets tu?  
o Tires la tovallola molt aviat o segueixes endavant amb es teus objectius?  
o Descriu alguna situació en que vares abandonar o deixar de lluitar, com et 

vas sentir? Com ets sents ara quan ho recordes ?  
o Descriu alguna situació on et senties esgotat/da i pensaves que era una 

causa perduda i la teva perseverança et va fer aconseguir quelcom. Com et 
vares sentir ?  
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Les granotes a la nata (Font : “Déjame que te cuente “, Jorge Bucay)  

Una vegada, dues granotes varen caure en un recipient de nata, immediatament es 
varen adonar que s´ enfonsaven, era impossible nedar, surar massa temps en aquella 
massa espessa. Al principi les dues granotes varen lluitar per arribar a la vora del 
recipient, però era inútil, només aconseguien xipollejar i enfonsar- se més , cada cop 
podien respirar menys.  

Una d´ elles va dir: “ No puc més, es impossible sortir d´ aquí no es pot nedar, em 
moriré, no sé per a què prolongar aquest sofriment, no vull morir esgotada i fer 
esforços inútils” Dit això va deixar de moure les seves anques i es va enfonsar amb 
rapidesa.  

L´ altra granota més persistent o potser més tossuda va dir: “ No hi ha manera, però 
si he de morir prefereixo fer-ho lluitant, no vull morir ni un segon abans de que arribi 
la meva hora” Va seguir xipollejant hores i hores sempre en el mateix lloc, i de sobte 
de tant xipollejar i moure les anques, la nata es va convertir en mantega.  
Sorpresa la granota va donar un bot i va patinar fins a la paret del recipient , i va saltar 
a fora, des d´ allà va tornar cap casa cantant la mar de contenta.  
 
 
 
 
 


