
 
Classe: 1r i 2n  primària 

Competències: RESPONSABILITAT, LIDERATGE, CIUTADANIA 
Activitat: Shackleton: el musical 

Mes: MAIG 
 

AC TIV I TA T S  H ORA    P EC  

 
Shakleton va organitzar tres expedicions a 
l’Antàrtida. El musical explica el que va passar a la 
tercera.  

En cap dels tres viatges va aconseguir el seu 
objectiu: arribar al Pol Sud.  Però malgrat no 
aconseguir la seva fita, Shackleton va passar a la 
història per ser una persona responsable: primer es 
va preocupar per les vides dels mariners que va 
portar. Això era molt més important que arribar al 
Pol Sud. 

Quan el vaixell va quedar encallat el primer que va 
dir va ser: «Primer les persones, després l’objectiu». Va posar un horari i va repartir uns 
encàrrecs que tothom havia de complir amb puntualitat.  

Malgrat aquelles persones lluitaven per sobreviure, tots 
complien els seus encàrrecs i es tractaven amb educació i 
respecte. 

A l’expedició cada persona s’encarregava d’alguna cosa. 
Cada mariner era el responsable del seu encàrrec. 
 
 

 

 

Per pensar-hi: jo seria un mariner responsable? 
 

Puntualitat: 

Si he quedat per anar amb l’Ernest Shackleton a l’expedició i el vaixell surt a les 10 h. i arribo 
tard que passa? Té importància arribar a classe puntual? 

 
Menjar: 

El cuiner de Sir Ernest Shackleton tenia uns menús a 
fer. N’hi havia de millors i de pitjors. Va seguir un 
ordre i, com que aprofitaven el menjar, van 
aconseguir sobreviure fins al final. 

Per què hem de respectar l’ordre dels plats a l’hora 
de dinar? 

 



 

Conviure implica respectar les normes: 

Sir Ernerst Shackleton va canviar els plans: primer era les persones després arribar al Pol Sud. 

 Anem en bicicleta, si un punxa la roda els altres què han de fer? 

 

Encàrrecs: 

A l’expedició cada persona feia una feina. Però quan va quedar el vaixell encallat van sortir 
necessitats diferents. Els científics van agafar els raspalls i treien el gel de la coberta.  

Volem anar al cinema tota la família. Acabem de dinar una mica tard. Encara hem de recollir els 
plats i netejar la cuina... Quina solució podem posar? 

 

 

ACTIVITAT 

Fem un dibuix a l’agenda d’algun membre de l’expedició complint el seu encàrrec... 

 
 


