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UNA BOTIGUETA            Dimarts 12 de Març  

 

Un dia a la tarda, el Gil i l’àvia van construir una 

botigueta amb caixes al jardí, després d’estar molta 

estona jugant junts, ell no volia marxar perquè tenia 

una preocupació.  

Què passaria amb la seva botigueta si ell marxava?  

La mestra, li va dir que podia marxar tranquil, que 

ella tancava el jardí i que ningú li tocaria fins 

l’endemà al matí que tornaríem a sortir de nou a 

primera hora. 

I així va ser, pel matí només arribar, el Gil va anar a 

obrir la botigueta i s’hi va estar tot el matí! 

De tan en tan, l’omplia; de fulles, contes, hi afegia 

caixes, sorra, cons, etc. Se la mirava de lluny amb 
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perspectiva, inclòs xerrava amb veu alta i no parava d’innovar-la. 

Des de darrera la botiga, observava tots els seus companys, algun regaven 

plantes, d’altres llegien contes, corrien amunt i avall, etc. I ell allà, amb la 

seva botigueta més tranquil que mai. 

No es tracte només del resultat sinó de tot el procés, dels cops que el Gil 

va fer que la botigueta s’aguantés i totes les vegades que la va haver de 

refer perquè queia. Ell amb el seu desig, la seva autonomia, la repetició, la 

busca d’estratègies dels diferents resultats i sobre tot de poder projectar 

des d’una imatge positiva de si mateix com a ésser actiu, competent amb 

capacitat per tenir projectes, idees i portar-les a terme. 

 

“ La sorpresa és aquesta emoció subtil que ens posa alerta per cercar els 

significats importants de les coses que veiem, sentim o reconeixem. La 

sorpresa s’esdevé quan l’infant s’adona que és l’autor i protagonista del seu 

propi aprenentatge. Aquest pot ser el instrument que podem fer servir per 

mantenir alta la capacitat de tensió que l’infant demostra en el seu ritme 

d’exploració i investigació” 

Alfredo Hoyuelos 


