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La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i 

aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien 
en una cosa: la Martina detesta fer els deures. 

Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es 
troba davant de casa. 
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Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la 
seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis. Encara que de vegades les matemàtiques li costin 
una mica, ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera, 
podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures se sent contenta i feliç. Ja ha 
complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els 
amics. 

Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i 
treu els seus llibres, s'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena 
comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de 
gust anar al parc però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si 
no les fa no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no 
suporta escoltar això, ella només vol anar a jugar. 

Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les 
rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquest moment, igual que tots els 
dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir 
el seu objectiu. Els deures no estan fets així que els seus pares deixen que plori el temps que 
necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com 
sempre, entre llàgrimes i protestes acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de 
retirada del parc. 

- Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc- li repetia constantment 
la seva germana. 
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Diàriament l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que 
la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. 

Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de 
reglament! Les germanes estaven com boges de contentes, no podien pensar en res més que no fos 
en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. 

Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quant abans millor per aprofitar al màxim la llum 
del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més 
ràpid per tots era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i concentrada com mai, va 
aconseguir acabar les seves tasques gairebé alhora que la seva germana. 

La Martina ha fet els deures! Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa, per fi 
ningú la renyava, no acabava plorant i el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. 

Des de llavors la nena va comprendre que hi ha temps per a tot si se sap aprofitar i que de res li 
servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar als seus pares i 
quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó. 
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Els contes de l’àvia és un recopilació de contes que l’Observatori de la Infància i l’Adolescència 

FAROS ofereix a la seva plataforma digital (http://faros.hsjdbcn.org/) per fomentar la lectura i 

difondre valors i hàbits saludables en la població infantil.   

 

FAROS és un projecte impulsat per l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu de promoure la 

salut infantil i difondre coneixements de qualitat i d’actualitat en aquest àmbit. 

La guia de la salut i el 
benestar per als teus fills 

http://faros.hsjdbcn.org/
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