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Muntar un trencaclosques del conte “Santi, ens podem equivocar” entre tots els membres 
de la classe.  
 
 

Objectiu 
- Familiaritzar-se amb el conte “Santi, un nou amic”. 
- Fomentar la cohesió de grup compartint un objectiu comú. 
- Transmetre la idea de que amb l’esforç i el treball entre tots es poden aconseguir 

coses importants com ajudar a persones amb discapacitat. 

 

Desenvolupament de l’activitat 
Per a aquesta activitat, els alumnes ja coneixen el conte i, abans de dur-la a terme, cal 
haver imprès una de les pàgines del conte (en blanc i negre o a color) i tallar-la en tres 
trossos. Es fan tres grups d’alumnes i es reparteix un tros a cadascun. Cada grup explica 
què creu que és el què hi ha a la seva part i entre els tres grups es realitza el 
trencaclosques. Posteriorment es parla de la imatge que s’ha creat.  
Es recomana fer aquesta activitat en grups reduïts.   
 

Durada de l’activitat 
10 minuts. 
 

Material que necessitem 
Imprimir una de les pàgines més significatives del conte en blanc i negre o a color mida 
DIN A3. Cal tallar el full en tres parts. (inclòs en el DVD). 
 

Apunts per a la reflexió 
És una activitat en la que és imprescindible l’ajuda i la col·laboració dels tres grups. Sense 
un d’ells, no es pot completar el trencaclosques. Podem preguntar doncs als alumnes si 
haurien completat el trencaclosques sense algun dels tres grups. La conclusió és que 
plegats, fan un bon equip. Potser poden trobar altres situacions on aquesta unió els ha 
ajudat a fer quelcom, com ara un mural d’aula o algun projecte de l’escola. Sovint, 
algunes persones amb discapacitat també necessiten l’ajuda dels demés per fer alguna 
tasca, com en Santi que necessita l’ajuda de l’Albert. En aquesta activitat tots necessiten 
l’ajuda de tots.    
 

 

 

Fem-ho entre tots [P3] 
Activitat 
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Muntar i pintar un trencaclosques del conte “Santi. Ens podem equivocar” entre tots els 
membres de la classe. 
 

Objectiu 
- Familiaritzar-se amb el conte “Santi, un nou amic”. 
- Fomentar la cohesió de grup compartint un objectiu comú. 
- Prendre consciència de la diversitat de gustos i de maneres de fer, de la diversitat 

dins l’aula i de com enriqueix el resultat de l’activitat.  
- Transmetre la idea de que amb l’esforç i el treball entre tots es poden aconseguir 

coses importants com ajudar a persones amb discapacitat. 

 

Desenvolupament de l’activitat 
Els alumnes ja coneixen el conte “Santi. Ens podem equivocar” 
Es reparteix un tros del trencaclosques en blanc i negre a cada alumne. Cadascú el pinta 
a la seva manera. Seguidament, entre tots els nens enganxen el trencaclosques a un full 
DIN A3 en blanc. Es comenta què passa a la imatge i com ha quedat després de que 
cada nen hagi pintat el seu tros com ell ha volgut. 
Si el mestre ho creu adient es pot fer amb més d’una pàgina del conte o fins i tot amb tot.   
 

Durada de l’activitat 
30 minuts. 
 

Material que necessitem 
Imprimir una de les pàgines més significatives del conte, més d’una o bé tot el conte en 
blanc i negre mida DIN A3 (inclòs en el DVD). Cal tallar el full en tants trossos com alumnes 
hi ha a la classe. Es necessita un altre DIN A3 en blanc per tal d’enganxar els diferents 
trossos del trencaclosques ja pintats. 
 

Apunts per a la reflexió 
 
En aquesta activitat és imprescindible l’ajuda i la col·laboració de tots els alumnes. Sense 
un d’ells, no es pot completar el trencaclosques. Podem preguntar doncs als alumnes si 
haurien completat el trencaclosques sense algun tros d’algun company. La conclusió és 
que plegats, fan un bon equip. Potser poden trobar altres situacions on aquesta unió els ha 
ajudat a fer quelcom, com ara un mural d’aula o algun projecte d’escola. Sovint, algunes 
persones amb discapacitat també necessiten l’ajuda dels demés per fer alguna tasca, 
com en Santi que necessita l’ajuda de l’Albert. En aquesta activitat tots necessiten l’ajuda 
de tots. L’activitat també ens mostra, de manera molt visual, la gran diversitat que hi ha 
dins l’aula en quant a gustos i a maneres de fer. Cada alumne ha pintat el seu tros com ha 
volgut, com millor ha sabut o com li ha agradat, segurament molt diferent als altres trossos 
que formen part del trencaclosques. No hi ha cap tros millor que un altre, precisament la 
diversitat fa més bonica la construcció. 

Fem-ho entre tots [P4-P5] 
Activitat 
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