JUGUEM AMB ELS COLORS
Diapositiva 1: Títol del conte
Diapositiva 2: presentació escena del conte. Paisatge verd de fons. Presentem els
personatges d’en Jofre, ovelles i gos.
Hi havia una vegada un bosc molt i molt bonic, ple d’arbres, ocells, esquirols i molts altres
animals. Cada dia, a primera hora del matí, en Jofre el pastor anava a pasturar les seves
ovelles amb el seu gos. Les ovelles d’en Jofre tenien la millor llana de la comarca i n’estava
molt orgullós.
Diapositiva 3: en Jofre descobreix l’excavadora. Paisatge de fons amb bosc i excavadora.
Personatge en Jofre espantat.
Un bon dia, en Jofre estava al bosc pasturant les seves ovelles i, de sobte, va sentir un soroll
ensordidor i va veure com una excavadora estava tirant arbres a terra. En Jofre va córrer cap
a l’excavadora i va preguntar-li al conductor què estava fent.
El conductor li va contestar que havia de fer un forat molt gros a la muntanya per a poderhi enterrar brossa.
-Però que no veu quina muntanya tan bonica que tenim!. Haurà de tallar arbres, els animals
hauran de marxar i jo no podré venir a pasturar amb el meu ramat.- va dir en Jofre.
- Ho sento senyor pastor però jo estic fent la meva feina- va contestar el conductor.
El pastor va anar corrents al poble i se li va acudir anar a veure la senyora Quimeta, una àvia
molt sàvia que l’ajudaria a trobar una solució a aquest problema tant gran.
Diapositiva 4: en Jofre se’n va a veure la Sra. Quimeta. Fons casa Sra. Quimeta. Personatges
Jofre i Quimeta.
- Bon dia senyora Quimeta! – va dir en Jofre molt preocupat.
- Bon dia Jofre! Per què vens tan de pressa? Passa alguna cosa?
- Doncs si. A la muntanya hi ha una màquina fent un forat per enterrar-hi brossa. Això és un
desastre!
- Em deixes molt preocupada Jofre! Haurem de pensar una solució per salvar la muntanya!
Van estar molta estona pensant i pensant... però no se’ls acudia res! Finalment, la senyora
Quimeta va tenir una idea.
- Trucaré a la Laia, la meva néta, que viu a la ciutat i segur que ella ens podrà ajudar.
La senyora Quimeta va trucar la Laia.
- Ring, ring...
-Hola Laia! Com estàs?
- Hola iaia! Molt bé. Com va pel poble?
- Doncs tenim un problema. Estan fent un forat a la muntanya per enterrar-hi brossa.
- Iaia Quimeta, però que no separeu la brossa?
- Separar la brossa Laia? Què vols dir amb això? Nosaltres ho llencen tot barrejat dins un
contenidor verd fosc/gris. (ensenyem el contenidor)
- Doncs la vostra brossa no es podrà reciclar mai! Al meu poble (dir el nom del poble on
expliquem el conte) llencem la brossa a uns contenidors de colors. Així, amb tot el que
llencem, es poden fabricar coses noves. Però és molt difícil explicar per telèfon...
- Doncs, perquè no vens a veure’ns i ens ho expliques? Potser així salvarem la muntanya!
La Laia va agafar el tren i va arribar al poble. Van estar molt contentes de veure’s i es van
abraçar amb molta alegria.
Diapositiva 5: La Laia amb els contenidors.

La Laia va explicar a la senyora Quimeta i al Jofre que a (poble on és l’escola) separen la
brossa als contenidors de colors. (diem que posem a cada contenidor i per últim dir que la
brossa que no es pot reciclar es posa al contenidor verd fosc/gris).
Ara és el moment en el que els nens i nenes ajuden a col·locar la brossa del contenidor verd
fosc/gris als contenidors de colors. Podem animar-los dient que ajudarem a salvar la
muntanya del poble d’en Jofre. Un cop acabem el joc es torna a ensenyar la brossa del
contenidor verd fosc/gris perquè vegin la poca que ha quedat.
-Oh! Això és fantàstic. No cal que fem un forat a la muntanya! A partir d’ara explicarem a tot
el poble que caldrà separar la brossa en els contenidors de colors perquè la passin a recollir
els camions i se l’emportin a reciclar. Anem a explicar-ho a l’alcalde!
L’alcalde va pensar que era una idea molt bona i va fer aturar la màquina i tapar el forat que
s’havia començat a fer. Va decidir que a partir d’aleshores ja no tornarien mai més a llençar
la brossa barrejada.
Tothom va estar molt content de la decisió de l’alcalde i va donar les gràcies a la Laia, en
Jofre i la Quimeta per haver aconseguit salvar la muntanya.
L’endemà, en Jofre va sortir amb les seves ovelles i va veure que tot tornava a ser com
abans i que, en aquell forat que havia començat a fer la màquina hi havien plantat uns
arbrets i va pensar que si la gent del poble continuava separant la brossa es farien ben alts.
Els arbres i els animals que vivien a la muntanya també van estar molt contents i agraïts per
la valentia d’en Jofre i els seus amics.
Conte contat...

