
 
Classe: 3r i 4t  primària 

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

Mes: MAIG 
 

AC TIV I TA T S  H ORA    P EC  

 
Llegeix aquest fragment del musical de Shackleton: 

Alguns d’aquests mariners 
parlen mentre estan fregant el 
terra de genolls. 

MR. McNISH: Fa mesos que 
estem atrapats al gel. Maleït 
gel!! 

MR. WILD: Paciència i fe, això és 
el que necessitem... 

MR. MARSTON: L’infinit és de 
color blanc 

MR. WORSLEY: O acabarem tots 
com aquest! (senyalant Mr. 
Marston. Fent broma) Walter, 
posa’m, un Martini! I sense gel, 
si us plau! 

MR. WILD: Sí capità, fes broma tu... 

MR. WORSLEY: I què vols que faci. No en sortirem d’aquí, ves-te’n fent a la idea. 

MR. ORDE-LEES: Jo el que tinc és fred, tu. I aquest corrent d’aire... Robert, ja has tornat a 
deixar la porta oberta! 

MR. CLARK: És com ser al congelador de casa. Em sento com una bossa de pèsols congelats! 

MR. HURLEY: Miris cap on miris tot és igual. El cel és del mateix color que la terra. No puc més, 
me’n vaig a dormir! 

SHACKLETON: Au, va, nanos, no n’hi ha per tant, aixequeu aquests ànims!! 

McNISH: Com que no n’hi ha per tant! No miris d’enganyar-nos més sr. Shackleton! (encarant-
se) Ens hi has portat tu, fins aquí. 

SHACKLETON: Mr. McNish, lamentar-se així és completament estèril, i ens fa molt de mal. 
(apart, al públic) Cal aixecar-los els ànims. Si perdem l’esperança, no ens quedarà res.   

Nois, nois… hem de ser optimistes i saber viure la vida amb alegria! 

 
  



 

Per pensar-hi: jo seria un mariner responsable? 

 

Moments per col·laborar 

Si tots els mariners fan la seva feina ben feta aconseguiran el seu objectiu. Què podem fer tu i 
jo per ser com els mariners? Com pots ajudar a les persones que netegen els lavabos de Bell-
lloc cada dia? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ser positiu 

Llegeix els comentaris d’en McNish. Creus que ajuden als seus companys? Si fossis en McNish, 
què els hi diries als teus companys? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Passes a seguir abans de prendre una decisió: 

Quan van quedar atrapats en el gel, Sir Ernest Shackleton podia haver dit: “seguim cap al Pol 
Sud! He gastat tots els meus diners per fer aquest viatge; continuo encara que pugui morir 
algú!”. Però va decidir primer salvar les persones. Què hem de fer per decidir bé? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Fem un dibuix de Sir Ernest Shackelton pensatiu per decidint el millor. 


