
      

CONTE: 

UNES BONES SABATILLES 

En Tomàs sempre es disgustava amb els altres perquè no entenia com la 

gent podia tenir tanta barra. 

Si oferia una mica d’entrepà a una noia que s’havia deixat l’esmorzar, 

ella se’l menjava sencer i 

no n’hi deixava ni una 

engruna, i acabaven 

cridant i barallant-se. 

Una tarda, en sortir de 

l’escola, va decidir 

quedar-se jugant amb la 

seva pilota en un perir 

camp de futbol a prop de 

casa. Practicaria penals 

per si alguna vegada 

havia de tirar-los amb l’equip de classe. 

Tres alumnes d’un curs superior que passaven per allà li van demanar si 

podien unir-s’hi i fer un partidet. En Tomàs, content, hi va accedir, però 

la cosa va tornar a acabar malament. El van posar de porter, i en un xut 

dels altres que va anat als núvols, la pilota va aterrar a la teulada d’un 

edifici abandonat. 

Com que era impossible treure-la d’allà, va demanar als jugadors que li 

compressin una altra pilota, o almenys que l’hi paguessin entre tots, però 

se’l van quedat mirant com si li faltes un bull i van marxar. 

El pobre Tomàs col·leccionava disgustos dia rere dia, fins a acabar furiós 

amb el món. Deixava les aquarel·les a un company i el penques no les hi 

tornava, quedava per ajudar a fer els deures de mates al més lent de la 

classe i el noi no s’hi presentava... 

Que ho feia que la gent era tan mal educada, desagraïda, deixada, 

poc generosa, egoista...?En Tomàs se sentia cada dia més trist. S’estava 

quedant sense amics a l’escola perquè acabava discutint amb tots. 

Una tarda, la seva tutora, que havia observat totes aquestes coses, va 

decidir reunir-se amb en Tomàs i li va donar un consell que li canviaria la 

vida: 



      

-Et proposo que en comptes d’intentar canviar els altres et 

canviïs tu mateix. Sigues més curós amb les teves coses, tria 

molt bé amb qui et relaciones i no esperis que els altres facin 

el que tu faries. No pensis “jo en el seu lloc...”, perquè ningú 

no es troba en el teu lloc. Cada persona és diferent. 

En Tomàs es va quedar pensatiu, i la seva tutora va afegir una frase dels 

indis que el va fer somriure: 

-És més fàcil calçar-se unes bones sabatilles que encatifar tota la terra.  

 

 

 

 

 

 

 

ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT EL CONTE. 

 

Estranyament al que demanem sempre, aquest cop, no us demanarem 

que en feu cap reflexió, ni contesteu cap pregunta. 

L’única cosa que heu de fer es estudiar-vos bé el paràgraf que està en 

color i en cursiva. Els punts i  les comes també.  

Després d’estudiar-vos-ho bé, escolteu l’àudio que hi ha penjat a la 

pàgina que es diu “Dictat: Unes bones sabatilles”. Aquí sentireu la veu 

de la Blanca que us ho dictarà. 

Quan hagueu acabat feu la correcció amb l’escrit del conte i apunteu 

les errades. Les que tingueu apunteu-vos-les, li feu la fotografia mental i 

us les llegiu endavant i endarrere varies vegades. Després les torneu a 

puntar a veure si aquest cop les escriviu bé. 

Ànims 

 


