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Vivenciem el Som-hi – PARTICIPACIÓ  

Història: A sis mans 

Habilitat: Gestió de les emocions i sentiments i Negociació i rebuig 

Eix: Participació 

Resum: A casa d'en Darío, el dissabte és el dia que es fa neteja i endreça general, 

una tasca que es reparteixen el pare i la mare del noi. Però en un treball que ha de 

preparar per a l'institut sobre la participació en les feines de la llar, en Darío s'hi inclou i 

assegura que a casa seva aquest tema és «cosa de tres». Els seus pares ho 

descobreixen accidentalment i decideixen donar-li una lliçó per aconseguir que les 

tasques domèstiques es facin realment «a sis mans». 

Personatges principals(3): En Darío, la seva mare i el seu pare. 

Escenaris: L’habitació i la cuina de la casa d’en Darío.  

 

Escena 1: A la cuina. (En Darío i la seva mare) 

En Darío obre la nevera i agafa un entrepà 

MARE: Darío però si acabes d'esmorzar! 

DARÍO: Ai mare, un tall més. 

Escena 2: La mare a l'habitació d’en Darío 

MARE: D'acord, vaig a endreçar la teva habitació. Quin desori! (posant-se les mans al 

cap veient com està tot de desordenat) Cosa de tres? Que és això? 

(llegeix a l'ordinador d’en Darío una redacció que ell ha fet per 

l’Institut) "cada dissabte els meus pares i jo ens repartim les tasques de 

neteja de la casa, mon pare passa l'aspiradora, mentre..." 

Escena 3: A la cuina (Pare i mare d’en Darío) 

MARE: (parlant amb el pare) Hi hem de fer alguna cosa, imagina-t'ho, quan he entrat a 

l'habitació d'en Dario i...  

Escena 4: A l'habitació d’en Darío 

DARÍO: Pare, mare us heu descuidat de fer la meva habitació. 
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Escena 5: A la cuina (Darío, pare i mare) 

DARÍO: Eh i el meu menjar? 

PARE: És al forn, serveix-te tu mateix. 

DARÍO: Mare on és la meva samarreta blava? 

MARE: Ha d'estar al teu calaix. 

DARÍO: Ja però no està rentada (agafant la samarreta entre les mans) 

DARÍO: Què passa? Què ja no m'estimeu? (amb cara de pena) 

PARE: Què vols dir Darío? 

DARÍO: (enfadat) Mira l’habitació, sembla un camp de batalla, he passat gana i fins i 

tot m'he hagut de posar la samarreta blava rebregada. Sóc el vostre fill i 

m’heu d'estimar i cuidar, a més encara sóc menor d'edat. 

En Darío marxa de casa i es queden els seus pares parlant a la cuina 

MARE:  Em sembla que hem de canviar de tàctica. 

PARE: I si li ho fem tot i el tractem com si... 

Escena 6: L'endemà al matí (En Darío i els seus pares) 

MARE: Fill meu, desperta! Com has dormit aquesta nit? 

PARE: (li porta l’esmorzar a l’habitació a en Darío) Aquí tens l'esmorzar, ous remenats, 

pa amb mantega, xocolata desfeta i suc de taronja  

DARÍO: Mmm que bo. 

MARE: Però abans t'has de rentar les dents. Vejam obre la boca rateta meva (amb veu 

dolça). Així molt bé. 

PARE: Volem que sàpigues que t'estimem molt i que no t'has de preocupar de res, els 

teus pares no et fallaran mai. 
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DARÍO: Però pare...Arrgg (Intenta parlar mentre la mare li neteja les dents) Para! 

MARE: Tenies tota la raó, ets el nostre nino. 

PARE: Ara a la dutxa i ara la robeta. 

MARE: Amb aquests pantalons i aquesta camisa estaràs guapíssim! 

DARÍO: Com a mínim teniu bon gust (amb una veu resignada) 

PARE: Ara t'endreçarem l'habitació. 

MARE: Ton pare i jo ho farem tot per tu. 

DARÍO: (nerviós i estressat) No! això no va allà, però… Pare, aquell no és el calaix 

dels llibres... Mare no, no, no, això no va a les escombraries, és el meu 

treball de plàstica, però que us ha agafat?  

MARE: Passa res fill meu? 

DARÍO: (enfadat) Vull que em deixeu endreçar jo la meva habitació, que no em renteu 

les dents ni em banyeu, que no em pentineu, que no em vestiu ni res de 

res, ja sóc grandet no trobeu? 

MARE: (irònicament) Ahir eres petit, fill i avui ja ets gran? 

DARÍO: Ah ja entenc de què va tot això... D'acord, col·laboraré en les feines de casa. 

MARE: Doncs podem començar avui mateix, et sembla bé? 

 

Escena 7: En Darío davant de l'ordinador escrivint 

DARÍO: Fins ahir, a casa meva, les tasques de la llar, les feien dues persones. Però 

des d'avui hi ha sis mans que s'encarreguen de tot. El que ha passat és 

que m'ha mare ha entrat a.... 
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Preguntes pel debat 

● Quins aspectes positius penseu que troba, en Darío, a col·laborar en les 

tasques de la llar? I vosaltres? Com és aquesta pel·lícula, a casa vostra? 

Quantes mans hi participen? 

● Per què considereu que és important col·laborar en les coses petites de cada 

dia, com ara les tasques de la llar? 

● Què creieu que pensa i com creieu que se sent la mare d’en Darío, quan llegeix 

el que ha escrit el seu fill? 

● Per quin motiu penseu que en Darío menteix quan escriu el treball de classe i 

diu que col·labora en les tasques de la llar? 

● Algun amic o amiga us ha sorprès dient-vos una mentida per quedar bé? Per 

què creieu que ho ha fet? Com penseu que se sent en Darío, davant de la 

reacció del seu pare i la seva mare? 

● Penseu que canvia res si ets noi o noia, a l’hora de col·laborar en les tasques 

de la llar? 

 

 

 


