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TRIA LA TEVA AVENTURA 

 

Avui és un bon dia d’estiu. Com es costum s’han trobat tota la colla a la plaça del poble: en Jaume, la Laila, en 
Manuel, la Joy, en Koh i la Maria. Llavors han anat al bosc de Cal Bosquí a passar la tarda. Aquest racó de món els 
agrada d’allò més perquè aquí troben el seu espai per xerrar d’allò que els preocupa, per riure, jugar i passar estones 
tranquils quan surten de l’Institut. Ara estan acabant segon d’ESO i... tot i que tenen molta feina, sempre tenen un 
moment per escapar-se al bosc. 

 

Tot d’una en Jaume proposa jugar a cuit i amagar. Tots hi estan d’acord. La para la Joy i mentre compta fins a 100, 
tots corren bosc endins a amagar-se bé.  

 

 

Si heu trobat el sobre  rosa seguireu a en Jaume. (1) 

Si heu trobat el sobre  verd seguireu a la Laila. (2) 

Si heu trobat el sobre  vermell seguireu a en Manuel. (3) 

Si heu trobat el sobre groc seguireu a en Koh. (4) 

Si heu trobat el sobre  blau seguireu a la Maria. (5) 
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SITUACIÓ 1: 

En Jaume corre ràpidament cap a una zona força plana i plena de pins que fan molta ombra. Allà hi coneix un 
amagatall que sempre li funciona, però sorpresa! Avui hi ha una família que estan fent un picnic. Tenen els cotxes 
aparcats dins del bosc i han muntat taules i cadires a l’ombra per poder dinar i passar el dia. Encara se sent olor de 
carn a la brasa que a en Jaume li fa venir salivera. 

De sobte, s’adona que el foc que han fet servir encara hi ha brasa encesa. Però tota la família està fent la becaina. De 
lluny, en Jaume sent que la Joy passa pel número noranta. 

Si creus que el foc està controlat, vés al sobre  1A. 

Si creus que el foc es podria escampar, vés al sobre 1B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1A: 

En Jaume creu que el foc està controlat i s’ha amagat molt bé.  Mentre esperava que la Joy el trobés, ha començat a 
ensumar una olor de fum molt intensa.  

La família s’ha despertat de cop perquè les brases han revifat i  han generat un petit incendi! 

En Jaume surt de l’amagatall i va corrents cap a on sent els crits. Allí, la família intenta apagar el foc però cada cop 
s’escampa més. Tot s’omple de fum. Quina por! Tot el bosc està en flames. 

Si vols conèixer el desenllaç, vés al sobre 1F 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1B:  

En Jaume ha cregut que les brases eren un perill molt important. Avisa a la família i els diu que tenen el foc encès. Es 
desperten i hi tiren sorra al damunt. En aquell moment sent que la Joy arriba a 100 i decideix amagar-se darrera els 
cotxes de la família. 

Per saber com acaba, vés al sobre 1T 
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SITUACIÓ 2: 

La Laila corre tant com pot camí amunt.  Vol buscar un bon amagatall perquè gairebé sempre la troben la primera. 
Veu un arbust al capdamunt d’un marge que li pot anar molt bé per vigilar que no la trobin. Així podrà fugir a salvar-
se si l’enxampen. De sobte, unes veus li criden l’atenció des de l’altra banda del camí. El soroll dels xerracs i l’olor de 
gasoil l’espanten una mica. Com que és molt curiosa camina sense fer soroll i va a veure què passa.  

Es troba tres homes que tallen arbres i branques a tot drap! Què estan fent? La Laila truca als forestals i els explica 
allò que ha vist. Aquests li diuen que estan patrullant per la zona i que de seguida s’hi acostaran. Un cop arriben, els 
forestals demanen als homes què fan. 

Si creus que els homes estan fent alguna actuació bona pel bosc,  vés al sobre 2A.  

Si penses que els homes estant fent una actuació poc adequada pel bosc, vés al sobre 2B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2A: 

El senyor més gran els respon que aquell bosc és de la seva propietat. Han anat a tallar arbres per fer un tallafoc. I 
alhora  aprofiten la llenya per fer foc a l’hivern ja que la calefacció va molt cara. Ells mateixos porten les seves eines i 
cistells per recollir-la. La Laila, ja més tranquil·la, decideix amagar-se perquè sent que la Joy ja ha arribat a 100. 

Per saber com s’acaba vés al sobre 2F 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2B:  

Els forestals descobreixen que aquells homes han anat a collir llenya al bosc sense permís. Analitzen les eines i 
s’adonen que són una mica perilloses perquè poden fer alguna guspira. Els forestals informen als senyors sobre els 
perills de provocar un incendi. Un cop donada la informació, els forestals marxen i la Laila torna a amagar-se darrere 
el seu arbust.  

Els homes també marxen. Però la Laila veu com paren els cotxes un tros més enllà i continuen agafant llenya. No li 
fan gens de bona espina però no s’atreveix a dir-los res. De lluny sent que la Joy ha arribat a 100. 

Per conèixer el desenllaç vés al sobre 2T 
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SITUACIÓ 3 

En Manuel és el corredor més famós de l’Institut i, tot fent un esprint, arriba al límit del bosc.  Un cop  allà vol 
amagar-se dins una cova. Abans d’arribar-hi, sent olor de fum i crepitar de branques. Veu una columna gris que 
s’enfila darrera els pins i decideix anar a treure el cap per veure què passa. Quan hi arriba, es troba que hi ha un petit 
foc. A prop hi ha un pagès.   

 

Si creus que el foc està controlat, vés al sobre 3A 

Si creus que hi ha perill, vés al sobre 3B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3A:  

En Manuel s’acosta al pagès i li demana com és que fa foc tan a prop del bosc. En Baldomero, el pagès, li explica que 
està cremant unes bardisses però que no hi ha perill perquè ho fa dins l’hort, una zona sense arbres . A més, no li 
treu l’ull de sobre. Per si de cas, també té una pala per tirar sorra sobre el foc en cas que es descontrolés. 

En Manuel, molt més tranquil, torna al camp base a trobar-se amb els seus amics. 

Per conèixer com s’acaba, vés al sobre 3F  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3B: 

 En Manuel ha cregut que hi havia perill i ha decidit buscar ajuda. Ha vist uns marges encesos i li ha semblat 

que no hi ha ningú vigilant. Un tros més amunt, però,  veu un parell de persones xerrant assegudes sobre una roca. 
Estan ben distretes. Tot preocupat, els diu que ha vist uns marges cremant molt a prop de la pineda. Li diuen que 
estigui tranquil, que l’han encès ells, però que ja el vigilen. En Manuel es va a amagar, però tot i així es queda 
inquiet.     

De sobte, es comença a sentir olor de fum i espetecs. Des del seu amagatall, veu com un petit incendi s’està 
escampant per tots els marges. Les persones que l’havien de vigilar han desaparegut! 

 

Per conèixer el desenllaç, vés al sobre 3T 
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SITUACIÓ 4 

En Koh és un nano molt eixerit que s’amaga rera una gran alzina.  Des d’allà, sent una música molt marxosa i rialles.  

El noi se’n va a veure què passa. A l’esplanada del costat de la cabanya, uns joves de Batxillerat estan fent una 
trobada. Beuen i mengen. El terra es ple d’ampolles de vidre, papers i gots de plàstic. En Koh al·lucina quan veu el 
bosc tan brut. Poc després, sent que paren la música i es preparen per marxar.  

 

Si creus que el bosc queda net, vés al sobre 4A. 

Si creus que el bosc queda brut, vés al sobre 4B. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4A:  

En Koh veu com alguns dels nanos comencen a recollir tota la brossa del terra en diferents bosses. La carreguen als 
cotxes per llançar-la als contenidors corresponents. Alguns dels joves no ajuden a recollir, però els altres els diuen 
que ho han de fer. És la seva responsabilitat. Al final, tothom recull alguna cosa. El bosc queda ben net.  

En Koh s’adona que deu ser l’últim en ser descobert, perquè ja fa molta estona que no sent a cap dels seus 
companys. Decideix tornar al camp base a poc a poc, per si aconsegueix salvar-se.   

Per saber com s’acaba, vés al sobre 4F. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4B: 

 En Koh observa atònit com els joves pugen als cotxes i arrenquen amb un cop de gas. Darrera seu, queda una zona 
de bosc plena de deixalles. Sembla un camp de batalla. S’adona que hi ha ampolles de vidre trencades. Un perill per 
altres persones, animals i pel bosc mateix. En Koh veu que la Joy l’ha enxampat i apreta a córrer per poder salvar-se.    

El sol apreta de valent. Sota els trossets d’ampolla, la pinassa comença a encendre’s per l’efecte lupa que fa el vidre. 
Mica en mica un petit incendi comença a cremar els matolls del voltant... 

 

Per conèixer el desenllaç, vés al sobre 4T 
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SITUACIÓ 5 

La Maria és una noia molt moguda i decideix amagar-se a prop de la Joy per poder salvar-se quan ella marxi a buscar 
als seus companys. Quan la Joy arriba a 100, marxa bosc endins. La Maria aprofita per sortir i salvar-se.  Avorrida, 
s’asseu a esperar sobre una pedra que hi ha prop del camí. Al cap d’una estona passen un parell d’excursionistes 
caminant. Estan molt cansats i decideixen parar a fer un descans prop seu. Una d’ells, s’encén una cigarreta mentre 
es pren un refresc, l’altre es menja una taronja. Un cop han acabat i s’aixequen per marxar, la noia llença la cigarreta 
a terra sense fixar-se massa si queda ben apagada.  

Si creus que els excursionistes són responsables, vés al sobre 5A. 

Si creus que els excursionistes són poc respectuosos amb el bosc, vés al sobre 5B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5A:  

L’excursionista li diu a la noia que s’asseguri d’apagar bé la burilla i de recollir-la. També li ofereix una bossa per 
llençar la llauna buida. La noia ho fa de seguida i després continuen el seu camí tranquil·lament. La Maria s’adona 
dels problemes que hagués pogut causar una burilla mal apagada; només de pensar-hi se li posa la pell de gallina!  

Si vols saber com acaba, vés al sobre 5F 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5B: 

 Els excursionistes es posen les motxilles i comencen a caminar entre rialles i empentes. La noia llença la llauna ben 
lluny intentant fer punteria amb un roure molt gran que hi ha al mig del prat. La burilla encara desprèn fum i es va 
consumint mica en mica. La Maria s’aixeca per apagar-la però en aquell moment arriba la Joy corrent al costat del 
Koh que vol salvar-se.  La Maria, amb l’emoció, s’oblida de la cigarreta. 

Si vols conèixer el desenllaç, vés al sobre 5T 
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Desenllaç F:  

Quan la partida estava més interessant un tro fa tremolar els pins del voltant i posa la pell de gallina als nostres 
amics. Poc a poc unes gotetes càlides comencen a  relliscar per l’escorça dels arbres. La colla va sortint dels seus 
amagatalls i es troben on para la Joy.  

- Ho haurem de deixar per un altre dia! - diu en Jaume. 

- Segur? Si no farà res!- diu la Maria 

- Si voleu podem anar a casa meva a berenar...- s’ofereix en Koh. 

- Vinga som-hi!- diuen tots. 

I tots plegats marxen del bosc entre rialles i empentes, tot fent xerinola.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Desenllaç T: 

Amb poca estona, les flames són tan altes com els pins i el crepitar del foc ha ofegat qualsevol altre soroll. El fum ho 
empastifa tot, omple el nas i fa plorar els ulls; cada vegada és més intens i no deixa veure res. L’escalfor augmenta 
per moments i fa l’aire irrespirable. El bosc es crema! Què carai ha passat? 

Tota els de la colla es posen a córrer i es troben just a peu de carretera. En Jaume diu que ja ha trucat als bombers i 
sembla que vénen de seguida. Mentre els amics s’allunyen de la zona de perill van veient com el seu lloc de trobada 
preferit crema descontroladament... 

 

El bosc crema durant dos dies i tot queda ben calcinat. La colla va a visitar-lo i s’adonen de tota la riquesa que s’ha 
perdut; se’ls encongeix el cor només de veure-ho. Ostres, quin paisatge tan trist! El silenci els cau a sobre com una 
manta pesant. Tot és gris i no hi ha cap color. Els arbres mig cremats, mig tombats formen un laberint caòtic, com 
volent recordar el bosc que havien estat. No hi ha animals, només aquella olor de cendra que ho taca tot i que no es 
pot treure de dins. Mica en mica el seu ànim es torna tan gris com la cendra que els envolta. 

 

A la primavera següent, la colla decideix plantar un arbre nou al seu racó preferit. Volen que sigui un símbol de vida i 
l’inici d’un nou bosc. Al costat de l’arbre planten un rètol que diu: “Aquest és en Bosqui, un arbre nou que portarà 
vida allà on abans hi havia cendra. Cuidem-lo” 
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manta pesant. Tot és gris i no hi ha cap color. Els arbres mig cremats, mig tombats formen un laberint caòtic, com 
volent recordar el bosc que havien estat. No hi ha animals, només aquella olor de cendra que ho taca tot i que no es 
pot treure de dins. Mica en mica el seu ànim es torna tan gris com la cendra que els envolta. 

 

A la primavera següent, la colla decideix plantar un arbre nou al seu racó preferit. Volen que sigui un símbol de vida i 
l’inici d’un nou bosc. Al costat de l’arbre planten un rètol que diu: “Aquest és en Bosqui, un arbre nou que portarà 
vida allà on abans hi havia cendra. Cuidem-lo” 



A l’estiu, molts boscos catalans es cremen. Es pot fer alguna cosa per  evitar els incendis?    

Unitat didàctica per a Cicle Superior 
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Desenllaç F:  

Quan la partida estava més interessant un tro fa tremolar els pins del voltant i posa la pell de gallina als nostres 
amics. Poc a poc unes gotetes càlides comencen a  relliscar per l’escorça dels arbres. La colla va sortint dels seus 
amagatalls i es troben on para la Joy.  

- Ho haurem de deixar per un altre dia! - diu en Jaume. 

- Segur? Si no farà res!- diu la Maria 

- Si voleu podem anar a casa meva a berenar...- s’ofereix en Koh. 

- Vinga som-hi!- diuen tots. 

I tots plegats marxen del bosc entre rialles i empentes, tot fent xerinola.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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