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LES AVENTURES DE MAC 
Álex 



Temps era temps que, un elf que es diu Mac té un amic que es diu Fosa. Tots dos tenen 23 anys. Al Mac li 
agrada molt lluitar contra bruixes, monstres, gegants... I al Fosa li agrada més menjar i dormirm però també 
lluitar. L’endemà va venir una bruixa, quan el Mac i el Fosa estaven dinant. De sobte la bruixa va agafar a la 

mare i el pare del Mac. El Mac va tocar a la porta de  l’habitació: toc toc.    



I el Mac no veu a la seva mare i ni al seu pare, i diu: 
- On està el meu pare i mare? - 
I va anar ràpidament al menjador cridant: 
- Fosa, els meu pares no estan  a l’habitació!! M’he trobat un barret de bruixa!!! Una bruixa ha 
segrestat a la meva família . On estan les muntanyes de les bruixes? 
- Jo sé on estan les muntanyes de les bruixes, jo t’ajudaré. – va dir en Fosa. 



Tots dos van anar a les muntanyes de la bruixa, els hi va costar molt perquè aquelles  
muntanyes estan plenes de neu. Un cop arriben, hi ha moltes bruixes. 
- Hem de matar-les! Hi ha moltes bruixes, com trobarem a la que a segrestat a la meva 
família? – va dir en Mac.   



- Tranquil, jo tinc un GPS de bruixes, la trobarem molt ràpid.- va dir en Fosa. 
- És molt complicat caminar amb la neu, què fem? ens parem aquí o en una 
cova? – va preguntar el Mac. - Millor dormim en una cova. 



Finalment, 50 dies buscant on estava la bruixa, la van trobar i va dir la bruixa: 
- Convertiré a la teva família en menjar per a mi! 
- No! Mai et menjaràs a la meva família , moriràs! – va cridar el Mac. 
Tots dos estan lluitant mentre el Fosa està menjant crispetes, però el Fosa es va 
avorrir. 



I va lluitar amb el seu amic Mac.  
Les bruixes són molt fortes. Totes les bruixes que estaven allà van ajudar al Mac i al 
Fosa i va dir la bruixa: 
 - Per què germanes?  He fet una cosa dolenta.  
- Perquè has segrestat a una família!!! 



I el Mac i el Fosa van aconseguir matar a la bruixa i la família torna a casa i 
tots feliços. I vet  aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte ja s’ha acabat. 



 

 

 

  

Esport per animals 
 Andrea   Lozano  Salguero 



 

 

 

  

Un dia de bon matí, a un gos anomenat Coco se li va acudir la idea d’anar a Nova 
York per fer-se tenista professional. Era un gos blanc amb taques negres. 
  
 



 

 

 

  

Amb ell es va emportar al seu amic: en gat Pat. Tots plegats van agafar un avió i 
van marxar cap a Nova York per seguir el seu somni, el de ser tenista professional. 
Un cop allà, el primer que van fer va ser hostejar-se a un hotel per anar a fer les 
proves de tenista. Mentre que el gat Pat es va quedar a l’hotel, el gos Coco se'n va 
anar al metro per arribar el més aviat possible a fer les proves.  
 



 

 

 

  

 
El gos Coco va passar totes les proves, i es va començar a creure que era el 
millor, però això no era així. El seu amic es va començar a cansar d’ell perquè tota 
l’estona li manava dient-li:  
- Vinga, porta’m un got de suc. 
- Vinga, porta’m un paquet de galetes. 
 
 
 
 
  



 

 

 

  

   
I el gat Pat, cada cop es cansava encara més de que li manés. Rumiava:  
- És un pesat!  El que fa és manar-me i no em deixa mai  tranquil. 

Tot enfadat, li va portar les galetes amb el suc i li va dir: 
 
 



 

 

 

  

- Té, aprofita perquè serà l’ultima vegada que t’ho porto. Jo marxo cap a 
Barcelona, ja veuràs com allà ningú em mana. 

El gat Pat va marxar en un avió, de la mateixa manera que va arribar a Nova York. 
En aquells moments, al gos no li va trobar cap tipus d’importància. 

 



 

 

 

  

 El gos es va menjar les galetes, va prendre el suc i va marxar cap a una pista de 
tennis per veure amb qui li tocaria jugar aquest cop. Li va tocar amb una vaca, la 

Paca. Primer la vaca li va fer uns quants punts, però de seguida el Coco va 
remuntar i va guanyar el partit.  



 

 

 

  

El Coco va ser classificat com uns dels millors tenistes, i va jugar amb persones 
molt importants com ara: Rafa Nadal, María Sharàpova... I a tots els va guanyar. 

Després de dos mesos, va anar al veterinari, i en sortir va rebre una trucada molt 
important per a ell: era el presentador de la famosa sèrie “Esport per animals!”.  



 Ell, des de sempre havia volgut sortir a la tele  hi ho va aconseguir. 
  

I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que aquest conte ja s’ha fos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Imatge Portada 

EL MISTERI DE LA CASA ENCANTADA 
ARES CALLEJA  LUQUE 



 

 

 

Imatge 

Vet aquí ara mateix estic amb els meus amics. Ah! no ens hem presentat:  
Aquest és el meu amic  Jan, la meva amiga Carla i jo, en Carles, i soc el més valent. 
-Però què dius ?-Diu la Carla.. 
-Ara que parleu de valents, a que  ningú s’atreveix a anar a la casa encantada? -Diu en Jan. 
-Jo sí .-Diu el  “valent” del Carles -. 



 

 

 

Imatge 

-Recordo que l’any passat va haver un assassinat i ni els policies  van resoldre el cas.-Diu en Jan. 
-Però nosaltres sí que el resoldrem.-Dic jo, amb cara de valent. 
-Però si ja teniu por d’entrar al jardí.- Vaig dir. 
-Home, com que no?-Diuen la Carla i en Carles a la  vegada. 



 

 

 

Imatge 

-Vinga Jan , tu primer.- Diu en Carles. 
-No, no, primer la Carla. -Dic jo. 
-D’acord, tinc una idea. Els tres a la vegada i prou. 
-D’acord!! 
-Tres, dos, un... ja! 
  



 

 

 

Imatge 

-D’acord, ja estem dins el jardí.- Dic jo. 
I de sobte s’escolta una veu molt fluixa que diu: 
- Com no sortiu d’aquí, no sortireu mai. 
I vam sortir esfumats a trucar a la policia. 
-Hola, què voleu?-Diu el policia. 
-Hola veniu a la plaça  Sant  Tomeu. 



 

 

 

Imatge 

 
-Hola ja som aquí , què passa?-Diu el policia. 
-Que hem entrat al  jardí de la casa encantada i hem escoltat una veu que deia: com no sortiu d’aquí no sortireu 
mai. 
-Aquesta és la casa on va ser l'assassinat?-Pregunta el policia. 
-Sí, és aquesta la casa. 
 



 

 

 

Imatge 

I la policia de sobte va tombar la porta de la casa. La casa era molt abandonada. I de sobte, va passar com un 
esperit amb els ulls vermells. 
La policia treu la pistola de la funda, tots quatre estàvem molt espantats. Jo vaig dir: 
- Els fantasmes  no són mig invisibles? 



 

 

 

Imatge 

-Hem de fer una poció per poder veure al fantasma. 
Vam trucar al meu tiet que és un científic i li vam explicar tot el que va passar. 
Al dematí, el meu tiet va acabar la poció. El primer que vam fer va ser beure’ns-la, però la poció només  feia 
efecte una estona.       



 

 

 

Imatge 

-Vinga que se’ns passa l’hora.- va dir la Carla. 
Vam tornar a trucar al policia i li vam deixar una mica de poció. Tornàvem a la casa encantada amb proteccions i 
bastons. El policia tornava a treure la pistola. Hem decidit  anar a la segona planta que era a on va passar 
l’assassinat.  



 

 

 

Imatge 

I vam escoltar una altra veu que deia: 
-Fugiu!, sinó tots quatre morireu. 
No el vam fer ni cas d’això. 



 

 

 

Imatge 

Ja han passat 55 minuts, ens queden 5 minuts -Diu en Carles. 
-I no ens queda més pócima! 
-Què és allò que es veu darrere de la porta? - va dir el policia. 
 



 

 

 

Imatge 

Quan vam obrir la porta vam veure el fantasma amb un stick de hoquei. I el policia el va 
esfondrar. 



 

 

 

Imatge 

-Bé, bé! hem enderrocat el fantasma. Ja sabem qui és el valent ara. 
-Moltes gràcies policia!! -Vaig dir. 
-A vosaltres que sou uns valents. 
I vet aquí uns nens i vet aquí un policia, el fantasma ja s’ha fos. 



Fi 



 

 

 

El misteri del diamant abandonat 
fet per: Biel Cerdan 



 

 

 

En un món molt màgic hi havia un nen de 15 anys que es deia Gerard, que anava amb el seu amic el 
Gabriel.  
 
Un dia, anaven tranquils amb la bicicleta i es van trobar un poble abandonat: 
- Guau! però què és això? - va dir el Gerard. 
- Crec que és un poble, però no hi ha ningú - Va dir el Gerard. 
Poc després, es van trobar una persona que vivia en aquest poble. 



 

 

 

- Esteu buscant el diamant que es troba en aquest poble? - Va dir la persona vivia en aquest poble. 
- Hi ha un diamant? - van dir el Gerard i el Gabriel tot il·lusionats.  
- Sí, però no és tan fàcil. Hi ha un mag molt perillós que protegeix el diamant.– va dir la persona que vivia 
en aquest poble. 
- Però nosaltres podem - va dir el Gerard. 
- Segur? -  Va dir el Gabriel molt espantat. 
- Sí!- va cridar el Gerard. 
 
 Ells, molt espantats van anar en compte i es van trobar amb el perillós mag que els va expulsar del poble. 



 

 

 

La persona misteriosa  que  es van trobar en aquest  poble, donar-li una vareta màgica al Gabriel. Però com li 
donava por aquest mag, se la va donar al Gerard. I van  anar a enfrontant-se a aquest mag.  
 
Quan  van arribar a on estava el mag, en Gerard sense por va dir les paraules màgiques: 
- Amb aquesta vareta màgica donada, jo t'expulsaré d’aquest poble  sense casa! - va dir el  Gerard. 
 
Però al mag no li va afectar i els va expulsar una vegada més. 



 

 

 

-Espera! Tinc una idea: i si passem silenciosament sense que el mag ens escolti? - Va dir el 
Gabriel. 
- Però ho podies haver dit  abans!- Va cridar el Gerard. 
- Ho sento, com tu sempre penses les idees bones... – va dir el Gabriel. 
El Gerard i el Gabriel van anar silenciosament a pel diamant i van  trobar un esclau que estava 
embruixat. 
-Pobre senyor. -Va dir el Gabriel. 



 

 

 

- Ara no tenim temps per això Gabriel, després l’ajudarem–Va dir el Gerard. 
I per fi van trobar el diamant. 
- Per fi! L’hem trobat! -Va dir el Gabriel. 
- No facis tant de soroll, que ens descobrirà el mag. -Va dir el Gerard. 
 I el mag els va descobrir. 



 

 

 

Però el Gabriel va agafar el diamant i el mag va  desaparèixer. 
- Gabriel,  has  salvat  aquest poble i possiblement el món! -Va dir el Gerard. 
-Eh! què ha passat? per què no està el mag? - Va dir el Gabriel. 
- Que has salvat el poble i possiblement el món. - Va dir el Gerard. 
-Què?!-Va cridar el Gabriel. 



 

 

 

Després d’uns mesos, es va sentir a les noticies que hi havia una bruixa destruint un ciutat, però 
no estava abandonada. 
-Preparat per resoldre un altre misteri? -Va dir el Gerard.  
-Clar que sí! –va dir el Gabriel. 
I van anar corrents, perquè el mag els hi va trencar la bicicleta,  a resoldre un altre misteri. 
 



 I vet aquí un mag i vet aquí un diamant, que aquest 

conte s’ha acabat.      

 

 
Gerard                                                                                                                           Gabriel 



 LES AVENTURES D’EN GERÓNIMO I EL GREG 
CLAUDIA BALADON MORALES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tot va començar en una casa molt 

llunyana al poble. Estava al bosc verd. 

En aquella casa hi vivia una família que 

tenia un fill adoptat que es deia 

Gerónimo. En Gerónimo tenia un 

germà que es deia Greg. Els dos 

germans tenien tres coses en comú: 

als dos els agradava l’aventura,   tenien 

18 anys i eren rossos. Els seus pares 

eren malvats i sempre robaven bancs. 



 

 

 

 

 

 

Un dia el Geronimo i el Greg van 

descobrir a la biblioteca que hi havia 

un llibre màgic amagat al bosc verd. 

El Greg li va dir:  

- I si anem a buscar el llibre màgic 

demà? Però primer anem a buscar un 

mapa a la biblioteca. 

Els dos es van posar a buscar un mapa 

fins que...el Gerónimo va dir:  

- N’he trobat un! 

Tots contents van preparar les coses . 



 

 

Imatge 

 

L’endemà van sortir de casa per la nit. Tots 
preparats van anar a buscar aquell llibre màgic. Se’n 
van anar fins que en arribar a un punt  es van 
cansar i es van dormir sota un pi. 

L’endemà al començar a caminar van arribar a una  
porta molt gran i molt pesada. Van intentar obrir la 
porta però no van poder. Darrere seu hi havia un 
gegant i els va dir: 

- Aquesta porta no es pot obrir, solament la puc 
obrir jo. 

El Greg li va dir al gegant: 

- I com podem fer perquè l’obris? 

El Gerónimo va intervenir i li va preguntar al gegant: 

-Tu què fas aquí? 

El gegant li va contestar al Gerónimo: 

- Sóc un obstacle posat pels vostres pares. 

També li va contestar al Greg i li va dir:  

- Solament  podeu passar si endevineu l’endevinalla 
següent: 

- Què val més que un tresor i  no es pot comprar? 

Els dos va pensar en la seva amistat i van dir: 

- Un amic? 

El gegant, decebut va obrir la porta. Els dos 
germans van passar tots contents.                       



 

 

 

 

 

 

 

 

Al caminar van sentir un mal de cap i 
es van desmaiar. Aquest mal de cap els 
hi va provocar la bruixa negra, que 
també era un obstacle que van posar 
els seus pares. 

Al despertar van veure que estaven 
tancats en una cel·la metàl·lica. Les 
claus eren a la porta de l’entrada. 

Però com anaven ben preparats, el 
Greg va agafar una corda de la motxilla 
i van agafar les claus, van sortir 
corrents. 

Mentre caminaven, es va fer de nit i es 
van adormir sota d’un arbre petit però 
ample.  

 



 

 

 

 

L’endemà van seguir caminant i van 
arribar a la casa del llibre. Van entrar i 
el primer que van veure va ser un elf 
que tenia un paperet a la mà. Però de 
seguida van entrar els seus pares i l’elf 
va dir: 
- Si voleu aquest llibre haureu 
d’endevinar una endevinalla.  És la 
següent: 
- Tinc agulles però no sé cosir, tinc 
números però no se llegir.  Què soc? 
 
El Gerónimo va mirar el seu rellotge i 
va dir emocionat: 
- És el rellotge!!! 
L’elf li va donar el llibre màgic.  
 
El primer truc de màgia que fan fer va 
ser  tornar a casa. A casa van fer un 
altre truc de màgia, però era pels seus 
pares. El truc consistia en que els pares 
no seguissin sent malvats i que foren 
bons. Van fer el truc i els seus pares es 
van convertir en uns pares tan bons 
que se’ls va oblidar que eren malvats. 
 
I conte contat, família feliç i... aquest 
conte s’ha acabat aquí! 



JOEL EL MONSTRE 
David Menacho Gil 

 

 



 

 

 

Imatge 

 

 

Ja fa anys, en un poble anomenat 
Vila Camp, hi havien molts 
habitants que només feien cas a 
una persona: al seu príncep. Però 
el que mai s’imaginaven els 
habitants de Vila Camp és que a 
les afores del poble hi havia una 
Vila molt i molt diferent a la seva.  

En aquell poble hi vivien 
monstres! I  d’entre tots aquells 
monstres, hi havia un que era 
molt diferent als altres.  Es deia 
Joel, tenia grans banyes i les dents 
grosses. Malgrat que per fora 
semblava feroç i dolent, per dins 
era molt bon monstre. 

 



 

 

Imatge 

 
Era diferent perquè al seu poble tots eren dolents i es 
dedicaven a espantar a les persones. Però ell no ho feia. 

 

Un dia, el Joel li va dir a tot el poble:  

- Estic fart d’espantar i atemorir a la gent! Jo no vull fer-
ho més!- va dir el Joel. 

-Doncs què vols fer?- va dir vacil·lant un monstre. - Els 
monstres estem per això! 

-Doncs jo no vull fer-ho més!- va dir el Joel. 

-Doncs ves-te’n!- va dir el mateix  monstre. 

-D’acord. - va dir en Joel. 

-Però si ho he dit de broma!- va dir el monstre. - això ho 
tens que parlar amb l’alcalde! 

-On està l’Ajuntament?- va preguntar en Joel. 

-Doncs a la plaça major!- va dir un altre cop el monstre. 

 

En Joel va anar a l’Ajuntament per preguntar-li a 
l’alcalde si es podia anar al poble per viure i fer-se amic 
del humans. 

 



 

 

 

Imatge 

 

 

L’alcalde li va dir: 

-No! 

-Per què?- li va dir en Joel. 

-Perquè els monstres ens dediquem a 
atemorir als humans- va dir l’alcalde. 

-Doncs jo no vull fer-ho més!- va dir en 
Joel. 

-Doncs ves-te’n amb els humans.- va 
dir l’alcalde. 

-Yupiiiiiiii!!!!- va dir en Joel. 

-Però farem un tracte, només tens 
quatre dies per fer-te amic dels 
humans i que confiïn en tu, si no, et 
quedaràs al poble del monstres per 
tota la teva vida- va dir l’alcalde. 

-Està bé.- va dir en Joel. 

 

Després del pacte en Joel va començar 
a  caminar cap a Vila Camp. 



 

 

 

 

 

Mentre que caminava cap a Vila Camp, 
en Joel va escoltar crits, eren d’un nen. 
En Joel, com volia fer-se amic d’un 
humà o com a mínim guanyar-se la 
seva confiança, va anar directament a 
salvar-lo des d’on  venien els crits. 
Quan va arribar, es va donar compte 
que el nen estava a punt de caure d’un 
pou. Llavors en Joel li va donar la mà, 
però al Joel no se’l veia la cara. El nen 
li va donar la mà i va aconseguir sortir 
del pou. El nen li va donar les gràcies: 

-Moltes gràcies - va dir el nen. 

-De res- va dir en Joel. 

Però el nen no li havia vist encara la 
cara, i quan la va veure... Es va 
desmaiar. Quan el nen es va despertar, 
de molt poc que no es va desmaiar un 
altre cop. Es van preguntar moltes 
coses, fins que en Joel li va preguntar: 

-Com et dius? 

-Joan- va dir en nen.  

 



 

 

 
Es van fer molt amics i van anar cap a Vila 
Camp, ja que en Joan era d’allà. Van passar 
dos dies i encara no havien arribat. Però per 
la nit van aconseguir arribar, però van tenir 
que dormir una miqueta lluny del poble per 
tal de que no vegin al Joel. L’endemà, van 
entrar al poble per la tarda, perquè al matí 
passaven moltes persones per les afores. 
Quan van entrar, el nen li va explicar al Joel 
que allà manava el príncep i que era molt 
dolent. Això va fer que el Joan espantés al 
Joel.  

Va arribar l’hora, el Joel estava a punt d’entrar 
al poble i el Joan darrere seu. El Joel va entrar 
al poble i tothom el va veure. Durant uns 
minuts van callar tots els habitants del poble, 
fins que una dona va cridar: 

- Ahhhhhhhhhhhhhh!!!- va dir. 

-Ahhhhhhhhhhhhhh!!- van cridar tots els que 
estaven presents. 



 

 

 

Imatge 

 

 

El príncep va sortir del seu castell i el 
primer que va veure va ser al Joel. Va 
cridar a alguns guàrdies que atrapessin 
al Joel. Llavors el Joel, espantat, se'n  
va anar corrents del poble. Els guàrdies 
van parar per ordre del príncep. En 
Joan els va dir que el Joel era bo i que 
li havia salvat la vida, però ningú el va 
creure: 

-Tenim que desfer-nos d’aquella 
bèstia! – va dir el príncep. 

-Si!- va dir tot el poble. 

-Doncs anem!- va dir el príncep. 

Van veure al Joel en una cova petita i 
van anar a per ell. Quan ja el tenien, 
tot el poble volia matar-lo i el príncep 
es va avançar amb una espassa. El 
pobre Joel, mort de por, va veure que li 
anava a caure una gran pedra a sobre, i 
sense pensar-ho, va anar corrents a 
salvar el príncep, de molt poc la pedra 
aixafa el príncep i al Joel. En Joan, que 
estava present va dir: 

-Mireu, l’ha salvat!- va dir en Joan. 

-No! S’ha llençat sobre mi per menjar-
me!- va dir el príncep- hem de matar-
lo! 

 



 

 

 

Imatge 

El poble, estava d’acord amb en Joan i van dir als soldats que fiquessin al príncep a la presó. Al 
Joel el van nombrar rei de Vila Camp i al Joan el van creure sempre, així que el Joel va poder viure 
amb els humans i vet aquí el Joan i vet aquí el Joel aquest conte ja està fet. 
 

                                                                       FI 



Yo·kai watch 
Dídac 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hi havia una vegada un nen 
de primària que es diu 
Nathan. Havia decidit anar a 
atrapar  insectes.  

 

Quan va anar a la muntanya 
Alborera, va veure una porta 
antiga i de sobte es va obrir, 
va entrar i va escoltar una 
cosa molt estranya. 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

Va veure una màquina de boles i 
una veu li va dir: 

- Posa una moneda. 

 

El Nathan va posar una moneda, va 
tirar de la palanca i va sortir una 
bola. El Nathan va obrir la bola 
pensant que no hi hauria res, però 
va sortir un Yo·kai que es deia  
Wuisper, i li va donar  un rellotge.  

 

Per a què servirà aquest rellotge?  
Continuarà... 

 

 



 

 

 

 

 



La Daniela cantant 
Emma Martin 

 

 

 

 



 

Mostra de talents  
 

Dia: 24 / 5 / 2018             Animat a   

Lloc: L’escola    ensenyar a tothom  

Hora: 5:30               el que saps fer.  

 

 

 

 

 

 

 

Un conte us explicaré, tan bé com jo 
sabré; si l’escolteu el sentireu, qui no 
el sentirà no el sabrà. 

 

La Daniela, una nena de deu anys, 
rossa i alegre i els seus germans, en 
Lucas de dotze anys i en Mario de set 
estan a l’escola. 

 

Avui han vist un cartell on posava que 
hi havia una mostra de talents. 



 

 

 

 

 

 
La Daniela ha dit al seus germans que vol apuntar-se 
a la mostra de talents. Els seus germans li pregunten: 

- Que faràs a la mostra? 

-Dons tocaré una cançó amb l’uquelele.- Respon la 
Daniela.  

En Mario i en Lucas per fer-la rabiar l’han dit: 

-Com cantis allà plourà tant que podrem omplir una 
piscina- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Daniela li va molestar tant que es 
va posar a plorar. 

Ha anat amb la seva amiga Maria, que 
l’ha dit: 

 

-No et creguis el que diuen els teus 
germans, només et volien fer rabiar, a 
més tu cantes com els àngels, vinga 
segueix endavant.-  

 

  



 

 

 

 

 

 

En arribar a casa la Daniela ha dit a la 
mare que vol apuntar-se a la mostra.  

Ara a la tarda està fent els deures 

mentre que els seus germans fan una 
carta i la passen per sota de la porta 
que diu així:  

 

No pensis que t'aplaudiran, sinó que 
ploraran. 

 



 

 

 

Ella no va dubtar un moment i es va dir: 

-Això no em farà plorar ni em farà empipar, si no 
que em dona més força per cantar. La la la la 
laaaaaaaaa!-. 

Ha trucat a la seva amiga Maria perquè li digués si 
canta i sobretot si toca bé l’uquelele. S’han posat i 
han estat tota la tarda practicant. 

 

Han passat tres dies i és la mostra de talents, que 
desprès d'haver practicat tant no li pot sortir 
malament. Però abans de sortir, els seus germans 
tornen per fer-la rabiar, però la Daniela abans de 
que diguessin res diu: 

-De mi no es riuran, sinó de vosaltres que sou uns 
pesats-. 

En Mario i en Lucas s’han quedat parats de cap a 
peus. De sobte s’obre el teló. Tothom riu d’ells. 

   

 



 

 

 

 

 

La   Daniela surt corrents cap a 
l'escenari. Els explica a tots que 
tothom s’equivoca. Tots han callat. La 
Daniela va portant als seus germans 
cap a fora de l'escenari perquè 
continuï l'actuació. 

 

Quan canta la Daniela, el seus germans 
aixequen una pancarta on posa: 

 

 

 

 

 

 

Tots han fet un aplaudiment a la 
Daniela, menys mal que no ha plogut 
sinó s'hagués cancel·lat.    

ANIMS  
DANIELA  

T’ESTIMEM 



 

 

 

 

Finalment, la Daniela s’ha anat amb els seus germans a celebrar-ho i com sempre, no pot faltar la 
seva amiga Maria. 

 
Conta contat conte acabat, si l’has escoltat el sabràs, si no mala sort tindràs. 



EL CASTELL ENCANTAT 
Eric Lobo Garcia 



 

 

 

 

 

Vet aquí que una vegada hi havia 
una colla de nou amics que es 
deien: Hugo, David, Gael, Paula, 
Enric, Claudia, Iker, Joan i Eric. 
Tots ells eren els mes aventurers 
de la ciutat i tots tenien 11 anys. 
A tots els hi agradaven les 
aventures, menys al Joan que no li 
agradaven gens. 

 

Una dia, el Gael va rebre una 
carta estranya, la va obrir i va 
veure un mapa del tresor. Quan el 
Gael es va trobar aquell mapa va 
trucar als seus amics: 

-Amics! Amics! Avui a les 5:30 de 
la tarda ens reunim a casa meva, 
és molt important!! 



 

 

 

 
 

A les 5:30 de la tarda, tots els amics ja 
estaven a casa del Gael. El Gael els hi va 
explicar que a la seva bústia havia trobat un 
mapa del tresor. El Gael li va preguntar a la 
seva mare si podien fer una excursió a un lloc. 
La mare li va preguntar que a on era i ell li va 
dir que ho posava al mapa: 

- Podríem anar per a fer una excursió 
sorpresa - va dir la mare. 

- Ho preguntarem a totes les mares per si 
volen venir. 

 

Totes les mares van dir que sí, inclòs la mare 
del Joan, que no li va preguntar a ell. El Joan 
no volia anar, perquè li agradaven les 
aventures, no ho sabia i no volia anar, però 
per obligació de la seva mare va haver d’anar-
hi. 



 

 

 

 

 

 

 

Primer van anar per la muntanya i la van 
travessar sencera. Seguint el camí van 
arribar fins a un castell. El castell era 
enorme. Quan van arribar, el mapa va 
canviar i els hi va dir unes pistes perquè 
poguessin entrar.  Després de que llegissin 
les pistes, el mapa va tornar a canviar, era 
un mapa on posava el camí per dins del 
castell. Quan van posar-se al davant de la 
porta, van veure una cosa escrita en un 
idioma estrany.  

 

Van seguir endavant i només entrar… 
Fium!!!! De sobte els hi va passar una 
fletxa per davant dels nassos i van decidir 
que abans de que passessin tots, passaria 
un tronc que hi hagués pel bosc. La idea va 
anar molt bé, fins que en un moment 
donat van tirar el tronc i va sonar un soroll 
molt fort: pum! 

- Què és això!?- va dir la Paula. 

- Tinc por!- va dir el David. 

- Anem a veure el què és?- va dir l’Eric.           
- Però t’has tornat boig?!- va cridar la 
Paula- Hem de sortir d’aquí ara mateix. 

 



 

 

 

Després d’haver dit això la Paula, van 
veure una roca esfèrica que venia cap 
a ells.  

- Aaaaaaaahhhhhhhh!!!- van cridar 
tots a la vegada. 

La Paula es va quedar enrere, tothom 
es va pensar que la roca l’havia aixafat, 
però quan van mirar, van veure a la 
Paula, estava bé! Vam pensar que com 
era baixeta i prima doncs no li va 
donar la roca. 

Van intentar entrar entre el forats. Els 
hi va costar una mica, sobretot als 
pares. A mig camí del castell es van 
trobar a dos fantasmes. Van pensar 
que els hi farien alguna cosa dolenta 
però… 

- Hola!- van dir els dos a la vegada. 

Tots es van quedar sorpresos. 

- Què us ha passat?- va preguntar un 
fantasma. 

- Estàvem seguint aquest mapa del 
tresor i ens hem trobat moltes 
trampes aquí al castell.  

- Us ajudarem- van dir els dos a la 
vegada. 

 

Tots els van seguir. 



 

 

- No ho veieu una mica estrany?-  va dir la 
Claudia.  

- Ens estan ajudant un uns fantasmes, quan 
normalment els fantasmes són els dolents. 

Els fantasmes que la van escoltar parlar van dir: 

- Hi ha dos tipus de fantasmes: els bons com 
nosaltres i els dolents-. 

Els fantasmes mentre parlaven, es movien i 
activaven les trampes, entre fletxes, forats... 
Perquè com eren fantasmes ho travessaven tot i 
no queien a cap trampa. 

 

Desprès d’una bona estona, van arribar a la sala 
del tresor. Semblava que estigués totalment 
buida, que només estigues el tresor, però de cop 
i volta va aparèixer un vampir que el custodiava. 
Van intentar  agafar el tresor, però el vampir no 
els va deixar. Va fer encanteris de vent perquè no 
poguessin agafar el tresor. Va haver-hi un 
moment en que el vampir va fer un encanteri  i 
van sortir dos fantasmes, però aquests no eren 
bons, eren dolents! Van estar una bona estrona 
lluitant fins que en un moment donat, sense que 
ningú es donés compte, el David va agafar el 
tresor i s’ho va emportar cap a fora . 



 

 

 

 

Va donar l’avís a tothom. També els va 
dir que a la de tres sortirien corrents 
cap a fora. Van comptar fins a tres i 
van sortir corrents. Van anar cadascú a 
casa seva perquè era molt tard i es van 
posar a dormir. 

L'endemà, tots van anar a casa del 
David per obrir el tresor. Quan el van 
obrir, hi havia una nota en la que 
posava el següent:  

 

 Hola descobridors/es. Si esteu 

llegint això significa que sou 

molt bons aventurers i que no 

teniu por. Desprès d’haver 

derrotat al vampir vau necessitar 

molta nit per dormir, no? Els 

fantasmes que us van ajudar es 

deien Xiu-Xiu i Lluçà. Espero que 

us hagueu divertit amb aquesta 

aventura. 

- Sí... Super bé...- va dir el Joan. 



 

 

 

I conte contat, conte acabat i aixeca la mà si t’ha agradat! 



LA BIBLIOTECA SORPRÈN 
Erik Sierra Beitia 



 

 

 

Fa un dia, al poble Sant Joan 
Despí, va passar una cosa 
molt estranya. La història es 
aquesta: una senyora 
anomenada Mònica volia 
anar amb la seva germana 
Marina a una biblioteca 
abandonada des de fa 200 
anys. La Mònica era rossa i 
valenta, i la Marina tot el 
contrari, té por de tot i és 
prima.  

 



 
 

 

Per anar a la biblioteca, havien de 
passar al costat d’un volcà, però no 
podien tocar la lava perquè sinó 
moririen. Desprès de passar el volcà, 
havien de passar per un bosc, però el 
bosc no era un bosc típic, sinó que dins 
del bosc hi havia un monstre que es 
menjava a les persones. Però la Mònica 
anava preparada: portava una espasa i 
pastilles anti-estrès. 

 



 

 

Com el camí era de dotze 
quilòmetres i tres metres, van 
anar a cavall. Van recórrer sis 
quilòmetres i van parar, perquè 
van veure una mica de lava al 
terra. A la lava també hi havia 
pedres flegmàtiques. Llavors van 
deixar el cavall fora de la lava. Van 
passar la resta del camí sense 
cavall.  

 

Quan havien fet sis quilòmetres i 
tres metres més, van veure al 
monstre i la Mònica va treure 
l’espasa per combatre’l. Després 
de vint-i-tres minuts lluitant, va 
haver-hi una sorpresa: que la 
Mònica va derrotar al monstre. 



 

 

 

 

 

Van aconseguir arribar al 
biblioteca, però  es van donar 
compte que no era una biblioteca 
típica, ja que no hi havia cap 
llibre. Però el que sí que hi havia 
era un helicòpter a la teulada, 
amb el que van tornar a casa. 

El cavall va anar cap a Sant Joan 
Despí corrents i conte contat, 
aquest conte ja s’ha acabat. 



Una princesa fora del normal 
Gael Morales 

 

 

 

Imatge Portada 



 

 

 

Imatge 

 

En aquell temps el meu pare em 
va explicar una història que ara us 
explicaré. 

 

Una princesa que es deia Sandra i  
tenia 12 anys. Era una princesa 
molt activa que sempre  estava 
dient que un dia lluitaria amb un 
drac i el guanyaria. Era  una nena 
morena i amb els ulls verds.  

 

Un dia la princesa Sandra va 
decidir que aniria a la guarida del 
trol de pedra a l’hora del pati. La 
professora Elisenda trucava a les 
tres en punt a un exèrcit sencer 
perquè ningú s'escapés  del 
castell  a l’hora de l’esmorzar. 



 

 

 

 
El seu amic Max era  un noi ros, alt i amb els 
ulls marrons. Era  un noi molt poruc, però 
molt  espavilat, així que quan va veure que la 
Sandra estava trista, va dir:  

- Què et passa Sandra? 

- Que la professora m’ha trobat intentant 
sortir del castell. – va respondre ella. 

- Però has d’entendre que això no és legal. – 
va dir en Max. 

- Ja, però vull que tots sàpiguen  que soc una 
princesa valenta i no com vol que sigui la 
professora Elisenda. – va dir la Sandra. 

 

En Max se’n va anar amb el seu cavall petit. 
L’endemà la Sandra va haver d’estar de peu a 
un racó de la classe per portar-se malament.  
Mentre el Max que estava molt espantat 
perquè estava fent un examen amb l’espasa i 
el va suspendre, després van fer l’examen 
d'història de l'Antiga Roma i el va aprovar. 

 



 

 

 

Imatge 

Quan van sortir de classe la Sandra 
va preguntar-li al Max si es podien 
intercanviar de classe perquè  la 
Sandra mentre estava castigada va 
veure com era l’examen amb 
l’espasa. El Max li va dir que no es 
podia  fer. 

A les dues de la matinada la Sandra 
es va aixecar i va anar a buscar al 
Max. Quan la Sandra li va dir al Max 
que anaven a la cova del drac li va 
dir: 

-Però tu estàs boja!? 

-No cridis que despertaràs a tothom. 

-Corre, hem d’anar ja o sinó la meva 
mare s’adonarà  que no estic. 

El Max des del primer moment que 
va veure que la Sandra estava tan 
entusiasmada sabia que no aniria bé. 
Però quan van arribar, el Max estava 
equivocat perquè el drac els va mirar 
i els va dir amb la seva veu ronca: 

-Què voleu? 



 

 

Imatge 

 
-Vull que lluitis contra mi.- va dir la Sandra. 

-Ja n’estic fart de lluitar, tots ens fem grans 
fins i tot jo. 

 

El Max va raonar amb la Sandra i li va dir al 
drac: 

-Et fem una proposta, si som amics i no ens 
menges li diré a la reina que no enviï cap 
cavaller més.  

 

Així va ser com cada divendres a les dues, el 
Max i la Sandra anaven a visitar al drac.  

  

I CONTE CONTAT, CONTE TREBALLAT! 

 



La princesa rossa 
Iker Obiols 

 

 

 

Imatge Portada 



 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

Vet aquí una vegada, quan els 
ocells tenien dents, hi havia una 
princesa rossa i lletja que estava 
atrapada al seu palau.  

 

Quan s’aixecava sempre feia el 
mateix: esmorzava molt, es 
rentava les dents, anava a l’escola 
de princeses, dinava molt, anava a 
casa, sopava, es rentava les dents 
i dormia.  

 

Un dia  va decidir sortir del palau 
de l’Argentina, perquè estava 
avorrida.  

 

 

 

Imatge 



 

 

Imatge 

       

 

 

 

 

 Per dins es repetia: “sortiré d’aquest palau, 
sortiré d’aquest palau, sortiré d’aquest 
palau...”  

 

Fins que es va vestir d’aventurera per sortir 
del palau sense que ningú la reconegués. El 
seu pare, el rei, no volia que sortís del palau, 
però ella deia que sí i no volia que l’ajudés 
ningú. Tothom deia que no ho fes, perquè si 
no, no tindrien princesa. Però alguns deien 
que sí. La única cosa que la perjudica és que 
és guapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

També tenia por, perquè a les 
afores del palau de l’Argentina hi 
havia el llop més ferotge i gran de 
tot Sud-Amèrica. El llop havia 
matat a 320 animals en 5 anys. La 
princesa, amb molta por, va sortir 
del palau i cada dos per tres 
s’amagava per si sortia el llop. Fins 
que en una cova amb molta llum 
va veure una cosa gran i peluda. 



 

 

Imatge 

 

 

 

Es va apropar a la cova i va veure uns ulls 
gegants i  va marxar al palau. L’endemà va 
tornar al bosc, va anar a la cova per veure a 
aquella cosa peluda per fer-li una foto i va 
tornar al palau.  

 

Per Youtube va mirar un vídeo sobre com 
vèncer al llop sud-americà. El que s’havia de 
fer era posar menjar a la sortida de la cova 
on viu el llop, després atrapar-lo amb una 
caixa de metall amb forats (perquè sinó 
s’ofegaria) i per últim posar-li una xeringa 
tranquil·litzant per portar-lo al Zoològic. 



 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

No ho va aconseguir i el llop li va 
mossegar la cama dreta. El seu 
pare la va castigar sense sortir de 
la seva habitació durant 5 mesos. 

 

Al cap de 5 mesos, quan estava 
recuperada, va tornar al bosc. 
Llavors va decidir anar a la frontera 
que separa Argentina i Brasil, però 
just abans d’escalar la frontera, el 
llop li va mossegar la cama 
esquerra. Llavors el pare la va 
castigar sense sortir del palau 
durant tota la seva vida, però ella 
es va negar. 



 

 

 

 

 

 

 

- He dit que no! – diu el pare empipat. 

- Per què? – diu la princesa. 

- Perquè el llop et mossega sempre. – diu el 
pare. 

- I què? Jo vull marxar – diu la princesa. 

- La teva mare va morir per aquell llop – diu el 
pare molt empipat. 

- Ah d’acord...– diu la princesa. 

 

L’endemà, convençuda pel seu pare, la 
princesa es va quedar al palau sense fer res. 

 

I conte contat, la princesa s’ha curat. 



LES BURLES I EL BANYADOR 
Irene Jiménez Campos 



Temps era temps quan els animals parlaven i les persones callaven, a les afores de Canadà, hi 

havia una ciutat on tots els seus habitants eren animals. Entre els animals, hi havia un gat molt 

prim i poruc i un ratolí molt gras i astut. 



Un bon dia, el gat i el ratolí van decidir que volien anar a nedar a la piscina. Com que no tenien 
banyador, van haver de demanar-ne un per a cadascú a la recepció de la piscina. 
 
Quan van anar al vestuari a emprovar-se el banyador, es van adonar que el banyador que li havien 
donat al gat li anava massa gran i que el banyador del ratolí li anava massa petit, perquè la talla 
del banyador, tan com la dels gats com la dels ratolins, eren talla única. Tot i això, van decidir que 
anirien a nedar amb aquells banyadors.  



Quan van sortir a la piscina, es van adonar que allà també hi havia un grup de gats. Els gats van 
veure al ratolí i al gat i els hi van dir: 
- En aquesta piscina només poden entrar gats forts i valents i no gats prims i porucs com tu. 
El ratolí, en veure que aquells gats no paraven de dir coses lletges sobre el seu amic, va decidir 
intervenir a la conversa i va dir: 
- Aquesta piscina és per a tothom, i dona igual  com siguem físicament. 



 Els gats van començar a riure i un d’ells va dir: 
- Mireu qui parla, però si és el ratolinot, el ratolí que s’ha de demanar la talla més gran perquè no li cap el 
banyador! 
El gat, en veure que no paraven de molestar al seu millor amic, encara que li feia molta por parlar amb aquells 
gats tant dolents, va decidir que havia de fer alguna cosa, i els va dir: 
- Què més dona si ets prim o gras, si ets valent o molt poruc , si ets molt fort o no tens cap força. El més 
important és que siguis amable amb els altres i no fer el que esteu fent amb nosaltres, que és jutjar-nos per la 
nostra aparença, sinó per com som per dins. 



Quan el gat va acabar de parlar, el seu amic ratolí  va dir: 
- Molt ben dit amic meu! 
Els gats, quan van sentir el que aquell gat tan prim i poruc els havia dit, van decidir disculpar-se i 
van sortir de la piscina. 
 
Finalment, el gat i el ratolí van poder nedar tranquil·lament a la piscina sense que ningú els 
molestés.                                                         



 I tot això és tan cert com que si 
no és madur, és verd. 



LA PRINCESA EN 
CONTRA DELS 

ANIMALS 
Ivan Moreno Recasens 



Vet aquí en aquell temps dels 
catorze vents, que set eren 
bons i els altres set dolents. Hi 
havia un llop que es deia Marc, 
que amb el seu amic ós que es 
deia Arnau feien una molt 
bona parella, els dos eren 
simpàtics i carinyosos amb els 
seus coneguts. 



Un dia quan van arribar al bosc, van 
veure que tots els animals estaven 
amagats. Un cérvol estava amagat a 
un tronc buit i li va preguntar: 

- Què ha passat que esteu tots 
amagats? 

- Que ha sonat algun soroll molt fort 
i tenim molta por.- respon el cérvol. 

- Potser han tirat un míssil- diu 
l’Arnau. 

-No crec- diu un esquirol. 



Després de la xerrada van veure 
una espècie de presó amb la 
porta oberta amb menjar per a 
tots. Van anar corrents després 
d’estar molts dies sense menjar. 

Finalent, va ser una trampa per 
portar-los al Castell de la 
princesa (l’arxienemiga d’en 
Marc). 



No era com les demés, era grassa i 
amb els cabells canosos. Al veure el 
Castell es van quedar amb els ulls 
com taronges; era molt gran i amb 
decorats d’or. 

De cop i volta va aparèixer la 
princesa i va dir: 

-Us enfrontareu al meu exèrcit de 
plantes carnívores vivents! 

Els animals es van posar a córrer 
com bojos, al final les plantes 
carnívores els van rodejar i la 
princesa va dir: 

-Os veniu amb mi! 

 



Després d’una bona estona 
caminant van arribar a una sala on 
hi havia una espècie de míssil. 

-Veieu?- Diu l’Arnau. 

-Doncs, tenies raó- Reconeix 
l’esquirol. 

La princesa talla la conversa i diu: 

-D’un en un heu de venir i estirar-
vos al llitet. 

El Marc va dir: 

-Jo el primer. 

Es va estirar al llitat. Semblava que 
tenia un pla. En un instant va picar 
l’ullet i va aparèixer un mussol i li va 
treure la corona. Mentre estava 
distreta preocupada per la corona, 
va treure en Marc del llitet i van 
marxar. El mussol va seguir volant 
fins que va xocar amb una cosa 
invisible. Semblava que era un camp 
de força. La corona va caure i amb 
una catapulta va tornar al cap de la 
princesa. 



-Ara què fareu?- va dir la princesa. 

-Nosaltres? Res -Van dir a l'uníson. 

-Seguim amb el que estàvem fent- va 
dir la princesa. 

En Pedro es va tombar al llitet per 
segona vegada, mentre que la 
princesa estava engegant la màquina, 
no va passar res estrany. Mentre que el 
Marc va dir: 

-Puc anar al lavabo? 

-Sí- diu la princesa. 

Surt del llitet però resulta que no 
anava al lavabo anava a la sala de 
màquines. Tots els animals surten 
corrents menys la llebre, que es queda 
a distreure a la princesa. Quan han 
arribat tots a la sala de màquines es 
troben molts cables de diversos colors. 
Com la guineu és la més astuta diu: 

-Jo crec que és el negre perquè la 
princesa té el vestit negre.  

L’Arnau va agafar unes tenaces i el va 
tallar. 

-Sembla que ja s’ha desconnectat el 
camp de força- diu el Marc. 



-Ara què fem?- diuen tots a la 
vegada. 

-Jo tornaré al llitet- diu el Marc. 

Quan arriben a la sala el Marc es 
tomba al llitet. 

-Prepara’t- Diu la princesa. 

I així que dispara, en el moment 
que està a punt d’impactar el 
Carlos es tira. Es queda uns 
segons sense respirar. I la 
princesa anuncia: 

-Està mort. 

-Per l’Arnau!!- diuen tots els 
animals. 

Es posen a pegar a la princesa i 
intentar treure-li la corona. La 
princesa diu: 

-Plantes carnívores ataqueu! 



En un moment ja estaven totes 
les plantes carnívores en rodona 
per atacar. Per sort per allà va 
passar un eixam d'abelles, les 
plantes carnívores es distreuen i 
deixen als animals en pau. 

 

Finalment després d’una bona 
estona de batalla, els animals li 
aconsegueixen treure la corona 
a la princesa. Tots els animals 
surten pujats en coloms blancs 
en símbol de pau. 

 

Conte contat, conte 
acabat, aquesta tarda 
els coloms han volat! 



ELS PODERS D’UNA PEDRA 
IVAN PARDO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Hola amics! Sóc l’ogre Bernat. Avui 
estic cuidant els meus animals. 

-Espera Bernat ara em toca a mi. Com 
esteu? Jo sóc l’ase d’en Bernat. No s’ha 
presentat oi? Ara us explico com és:  

En Bernat és el millor ogre del món.  Té 
els cabells verds com quasi tots els 
ogres i és molt prim, semblant a un 
espagueti.  No és gens valent, és molt 
poruc. Què m'oblido! També tinc uns 
amics que són la gallina i el porc: 

El porc és molt gandul i la gallina és 
una mica despistada, i jo sóc un 
panxut, per això hem diuen Panxut. 

El Bernat de petit va sofrir la guerra i 
per això va tan armat. El Bernat és un 
rinoceront ogre.  



 

 

 

 

- És el meu torn, fora Panxut. Us diré un secret:  
Vosaltres ja sabeu que heu de fer si us dic un secret, 
oi?  No dir-ho a ningú. Tinc uns poders màgics, però 
una maleïda princesa me'ls va treure amb una pedra 
màgica anomenada pedra clau, la més poderosa de 
l’Univers. Aquesta pedra està a la muntanya més 
perillosa, feta pels mateixos  Déus de les trampes i... 
no m'atreveixo a anar-hi. 

 

L’ endemà els quatre amics es van despertar. 

- On està la gallina!?  - crida en Bernat desesperat. 

- Com que on està?  - diu en Panxut. 

- Però si dormia al meu costat fa un moment. 

- Bernat, la gallina està pujant a la muntanya. 

-Què!? Aquesta gallina està boja. 

- Hem d’anar. Som-hi, que pujo al teu llom. 

- No vull pujar.  Vull dormir. 

-Va!!! espavila que coneixent a la gallina es matarà. 

-No t’adones què és la nostre amiga? - Ha dit el 
Panxut  histèric. 



 

 

- D’acord, d’acord, ja em desperto. 

I va sortir corrents sense vestir-se. 

- Porc ets un babau, aniràs despullat o 
què? - Va cridar en Bernat. 

- És veritat, ara em vesteixo. 

- Corre!!! Que està al túnel més perillós 
de la muntanya! 

- Corre porc, corre!!! 

- Està arribant. 

- D’acord, para. 

- Com que pari, Bernat? 

- Pareu, no arribarem a temps però sí que 
podem desitjar-li bona sort. 

- Si ella ho ha fet nosaltres també podem. 

La van superar i van arribar a estar amb 
ella: 

-  Ara hem de superar unes certes proves - 
va dir el Panxut una vegada al cim de la 
muntanya.  

 

 

 

 

 

Imatge  



 

 

 

 

Les van superar totes, fins que van 
arribar a l’última prova que era passar 
per uns pinxos, i ho van aconseguir. 

Quan van anar a parar on estaven els 
guàrdies de la princesa, uns angelets 
amb un arc amb fletxes del retrocés, el 
Panxut va dir que què eren les fletxes  
del retrocés i el Bernat  va respondre 
que si a algú li donava es tornaria un 
bebè. 

Van pujar la muntanya silenciosament 
sense que ningú s'adonés que estaven 
al castell. Van passar a la prova de la 
vista, que consisteix en esquivar el 
ganivets. Quan anaven per la meitat a 
en Bernat li va passar un ganivet per 
davant i va cridar: estic mort! 

- No estàs mort Bernat, però com no et 
moguis ho estaràs. 

El porc li va amargar la vida a en 
Bernat perquè li va dir que faltaven 
quinze ganivets i el Bernat va cridar:  



 

 

 

- ENCARA!!!??? 

- Però si estàs pujat a sobre meu! Això ho hauria de dir jo. - 
va dir el porc. 

- No cridis.-  va dir el Panxut. - Que els guàrdies estan 
darrere d’aquella columna. 

- Tinc un pla va dir en Bernat. El pla és que, silenciosament, 
llençar-los  on estan els ganivets i els ganivets els tallaran. 

- I com fem perquè vinguin? - va dir la gallina al seu idioma 
(coc coc coc coc coc) 

- Ho farem llençant pedres.. A la de tres: 1,2 i 3. 

- Ja està! 

 

Els van tirar a la trampa dels ganivets.  

-  Ara hem de robar a meva pedra a la princesa. – diu en 
Bernat. 

- Però com ho fem? 

-Tinc un pla. - Va dir en Bernat-. El pla és que el porc anirà 
per la dreta i el Panxut anirà per l’esquerra, la gallina farà 
com que s’ha perdut i jo aniré per dalt. 

Van estar pujant unes escales de cargol fins arribar a la 
porta: 

-Esteu preparats? 

-Clar que estem preparats! vinga gallina entra i distreu-la. 



 

 

 

 

 

- Ara vosaltres! i jo per davant. 

 

Van trigar una estona però ho van 
aconseguir: 

-Tinc la meva pedra!!! -va cridar en 
Bernat. 

 

I van tornar a casa feliços i, per sort no 
van haver de passar per les trampes 
perquè amb els poders de la pedra 
podien volar. 

 

 

 

 I VET AQUÍ UN  

OGRE I VET AQUÍ UN PORUC,  

AQUEST CONTE TÉ UN TRUC. EL SAPS?  

 

 



EL DRAC VALENT 
Lidia Villarreal 

 

 

 

Imatge Portada 

 

 

 

Imatge Portada 



 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, jo sóc en drac però els meus 
amics em diuen Grec. No sé 
perquè, però aquest nom els 
agrada més. Visc en el món dels 
dracs, però hi ha un unicorn negre  
que una vegada a l’any bé al món 
dels dracs i fa encanteris.  



 

 

 
Avui és el dia, i a les dotze en punt vindrà. Li 
estem preparant unes trampes. Una de les 
trampes és un arbust amb roses punxoses. 
Queda una hora perquè vingui. 

 

El drac Grec no sabia que passaria  una cosa 
especial, però especial tirant a malament, 
perquè durant aquests tres cents seixanta sis 
dies l’unicorn havia fet uns cinc robots. 
Vosaltres direu que són molt fluixos, però us 
dic que no, són molt forts. 

 

-Oh no! ja és l’hora. Però... si no ve ningú! - diu 
en Grec mirant cap a un costat i cap a l’altre. 

-Però si no hi ha res! - Diu en Grec. I en mirar 
el cel: 

- Mireu! Aneu en compte! – crida en Grec. 



 

 

 

Imatge 

 

 

L’unicorn està amb el seu 
equipament, ja sabeu, amb els 
seus cinc “amics robots”: 

- Ja ja ja! Hola! Com ja sabeu,  sóc 
l’unicorn més  poderós de tots i  
tinc amics, així que ara aquí  
mano  jo: el menjar a la una, de 
postres un tiramisú i després un 
llit ben encoixinat. Tot això  ara! 
va a què espereu! 

 

El Grec prepara la trampa amb 
l’arbust de roses punxants al llit 
de l’unicorn. Li donen el menjar: 

-Mmm! que bo que està! ARA 
VULL EL MEU TIRAMISÚ! - diu 
l’unicorn. 

-Sí, sí,  ara va. – contesta en Grec.  

Porten el tiramisú de l’unicorn 
amb una pastilla perquè es dormí, 
i de seguida es dorm.       



 

 

 

Imatge 

 

 

 

 

 

 

-Vinga al llit!. - Diu en Grec. 

Mentrestant, els robots de 
l’unicorn estan apagats. 

-Però ràpid! En una estona es 
desperta l’unicorn! - Diu en Grec. 

 –Però... QUE FAIG AQUÍ!? - diu 
l’unicorn sortint del llit. 



 

 

Imatge 

 

 
I corrent cap a tots els dracs crida: 

-Però què m’heu fet!? - Diu l’unicorn. 

-Res, si t’has adormit tu sol!- Diu en Grec.  

-Ah sí? M’he adormit jo sol? Ah... Però, què és 
aquesta rodona vermella del terra? - Diu 
l’unicorn. 

-Millor no entris. - Diu  un amic del Grec que es 
diu Jac. 

- Doncs sí, entraré. – Diu l’unicorn. 

Al entrar, en Grec el posa ràpidament en una 
gàbia i es va quedar per sempre allà. 

-No! Espereu! Deixeu-me en pau! No tornaré a 
fer res. – Crida l’unicorn.  

 

Aquesta gàbia va treure els poders al unicorn. Els 
robots es van trencar i així l’unicorn es va 
convertir en la nostra mascota. 

 

      

 



 

I Vet aquí un drac, vet aquí un unicorn, aquet 
conta s’ha acabat.   



LA PARELLA PERFECTA 
Lucía Sánchez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa molt i molt de temps hi 

havia un nen que es deia Jordi 

que  sempre anava amb la 

seva parella de grup, la 

Cristina. 

Els dos tenien 18 anys i es 

barallaven molt perquè eren 

molt rancuniosos . 



         

 

 

 

 

 

 

 

       Tots dos vivien a la mateixa casa en  

un poble que es deia Marloig. Ells 

volien salvar la humanitat, però no 

trobaven cap problema en aquell 

poble.  

 

 Un dia estaven mirant molt atents la 

televisió a la cadena de les notícies i 

van sentir que havien robat la corona 

del rei. 



 

 

 

 

 

 

 

Tots dos van anar súper ràpid 

cap a la plaça i es van trobar al 

rei. El rei els va explicar tot el 

que va passar.  Es van mirar 

tots dos somrients i li van dir al 

rei que si podien vigilar el 

castell.  El rei va dir: 

- Ha, ha, ha,... però si no teniu 

força ni per obrir un pot de 

vidre. 

Se’n van anar a casa tristos i 

dient: 

- No és just, ni tan sols ha vist 

la força que tenim. 



 

 

 

 

 

 

Quan ja va passar un mes i 
van rescatar la corona i posar 
noves càmeres de vigilància, 
en Jordi i la Cristina van anar 
al castell a vigilar totes les nits, 
encara que el rei digués que 
no, és clar. 

  

1r dia de vigilància: 

-Estem preparats! 

-Estem preparats! 

Al cap d’una hora: 

- Jordi!, que t’has adormit! 

- Què dius, només he tancat 
els ulls, ets tu la que s’ha 
adormit! 

-No, ets tu. 

-No, tu. 

-No, tu. 

I així tota la setmana... 



 

 

 

      En Jordi i la Cristina estaven esgotats 

de tota la setmana que portaven 

vigilant. En Jordi va dir: 

     -No, no podem fer rés més Cristina, el 

rei tenia raó no servim per rés. 

      I la Cristina va dir tota valenta i 

segura: 

      -No, estic segura de ho aconseguirem 

avui, aquesta nit. 

 

      8è dia de vigilància: 

      - Mira, mira Jordi allà està el lladre, 

hem de mantenir-nos en silenci!!! 

      L’exèrcit o vigilants del poble es van 

assabentar de que el lladre estava a 

punt de robar la corona i encara que 

era de nit, la gent es va posar a 

l’entrada de les cases (en aquell 

temps no hi havien edificis). 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

Eren tants vigilants del poble 
corrent que van perdre de vista 
al lladre. Era un moment molt 
intens. En Jordi i la Cristina 
van anar preguntant a tothom: 

- Hola saps cap a on ha anat el 
lladre?  

- Hola, hola, hola? algú sap 
alguna cosa?! 

 

Fins que una persona els va 
dir que havia anat cap al port. 
Els dos van anar corrents cap 
allà. En Jordi sabia una 
drecera més curta. La Cristina 
li va dir a en Jordi: 

- Jordi, és la nostra oportunitat! 

El lladre es va posar darrere 
d’unes mercaderies. La 
Cristina va anar per un costat i  
en  Jordi per un altre i entre 
tots dos van caçar-lo.   



 

 

 

 

Quan van arribar la plaça, tot el poble els va felicitar.  El rei va dir: 

- Felicitats, podeu ser vigilants del poble quan vulgueu. 

En Jordi i la Cristina ho van celebrar a la piscina municipal del poble i van convidar a 

tothom que volgués (menys el lladre, clar) i els dos es van tirar de la mà a la piscina i es 

van donar un petó dins l’aigua. 

I vet aquí en Jordi, vet aquí la Cristina, aquest conte s’ha acabat a la piscina.  



EL TRESOR DE LES PLATGES DE LA CIUTAT 
Mario Bermúdez 



 

 

 

Fa molt i molt temps l’Oliver amb el 
cabell castany i alt i el seu germà Benji 
que és alt i amb el cabell ros, estaven 
veient el diari de la ciutat. Veient el 
diari, el Benji va veure que a les 
platges de la ciutat hi havia un tresor        
amagat.  

 

 



L’Oliver li va dir: 

- Què et sembla si anem amb el vaixell de la mare i el 
pare?- El Benji, pensant-s’ho  va dir:        

- Només hi aniré si la mare o el pare ens porten. 

Li van preguntar i la seva resposta va ser que dins de 
dues setmanes probablement  hi podrien anar.  

 

Arribant al cap de setmana, que la mare i el pare 
podrien portar-los, el Benji  i l’Oliver s’ho van preparar 
tot, van pujar al cotxe i es van anar cap al port marítim. 
Van pujar al vaixell dels pares i es van anar cap a les 
coves  de sota l’aigua on posava el diari. 

 

En arribar a les coves, el Benji i l’Oliver es van posar els 
vestits de submarinisme i van anar nedant fins a les 
coves. Al veure les coves, no sabien la manera d’entrar. 
El Benji va trobar un forat per un costat de la platja on 
hi havia aire, però no hi havia aigua. Van trobar el 
tresor, el van posar en una bossa i es van anar cap el 
vaixell. Resulta que el vaixell no estava i el pare i la 
mare estaven a l’aigua, i cap a la dreta veien el vaixell 
amb un lladre conduint-lo. Havien robat el vaixell!! 

 

Amb ajuda de la corrent i nedant van arribar a una 
illa  amb el tresor. Van intentar fer foc i ho van 
aconseguir.                        



 

Van estar dos dies allà fins que va 
arribar la guàrdia costera i gràcies al 
fum del foc els van veure, els van 
portar al port marítim i allà van veure 
el seu vaixell on estaven les coses de la 
mare i el pare.  

 

El pare i la mare  van agafar  les seves 
coses i li van dir a la guàrdia costera el 
que havia passat. El pare i la mare  van 
preguntar si havien vist a algú 
conduint el seu vaixell i van dir que sí, 
que a aquell noi no tenia permís de 
conduir el vaixell. El van detenir.  

 

Per això, l’Oliver, el Benji el pare i la 
mare  van tornar a casa  amb el tresor 

amb el vaixell bé i tots bé. I fins aquí 
aquesta història. 



NO FA FALTA SER IMPORTANT 
Pablo Godoy Tejero 

 

 



 

 

 

 

Vet aquí un dia una nena que es 
deia Laura. Era molt intel·ligent i 
tenia una amiga que es deia Irene. 
Els amics de l’escola  sempre li 
deien que havia de ser la millor. 

 

Un dia va arribar a casa amb la 
Irene i la Laura li va dir: 

- Estic una mica farta d’aquests 
nois. 

Li va explicar tot el que li deien els 
nens. L'endemà se'ls va trobar 
una altra vegada i un dels xicots li 
va dir: 

- Digues la veritat, ets molt millor 
que la Irene. 

- Em podeu deixar en pau?! - Va 
cridar la Laura. 

 

La Irene la va treure del conflicte.  



 

 

 

La Laura va anar a jugar a bàsquet amb la Irene, i 
la Irene va dir: 

- La primera vegada que et guanyo, la veritat és 
que sí que es difícil guanyar-te. 

- Ja ho sé, però segueixo sent millor que tu- va dir 
la Laura. 

- Què et passa alguna cosa Laura? -va dir la Irene. 

La Laura no li va dir res. 

 

L'endemà, la Laura estava pitjor i es van posar 
a parlar sobre el tema, però la Laura no feia ni 
cas. La Irene es va enfadar molt perquè no 
volia explicar el que li passava.  Finalment es 
va posar a plorar i li va explicar. 

 

La Laura sabia que els nois de classe feien 
coses dolentes i ella no volia ser com ells. Els 
altres nois de la classe feien cas als nois 
dolents, perquè els hi tenien por. La Laura no 
volia ser així,  però sí volia ser important.   



 

La Irene li va aconsellar que, perquè 
la gent t’estimi, no cal subestimar ni 
obligar a fer el que tu vulguis.  

 

Llavors la Laura va començar a 
ajudar a la gent (ajudar a fer els 
deures, ajudar a que juguin en grup 
i a que no es barallin mentre 
juguen) i al final els nois de l’escola 
estimaven a la Laura per les coses 
que feia i per com era com a 
persona.  

 

El grupet dels dolents veien que els 
nois no els hi tenien por, i al final els 
nois dolents feien com la Laura, 
ajudar a la gent que ho necessita. 

 

I vet aquí un gat, vet aquí un gos, 
aquest conte ja s’ha fos. 



SIGUIS COM SIGUIS 
Paula Viorreta 



 

 

 

 

 

 

 

Hi havia una vegada en un 
poble molt llunyà dit Brallenca 
una nena que es deia Júlia. 
Aquesta nena tenia 12 anys i li 
agradava molt el futbol. A més 
es moria de ganes per jugar en 
un equip. La Júlia tenia una 
millor amiga que es deia Nora. 

  



 

 

 
Un dia va anar a buscar a la seva amiga, 
la Nora, que és una nena de la seva edat 
que a més va a la seva classe. Quan va 
arribar a casa de la Nora li va dir que 
havia arribat el moment de que jugués en 
un equip de veritat.  La Nora li va 
preguntar on estava el camp de futbol i la 
Júlia li va dir: 

-Crec que està al costat de l’escola-.  

I totes dues van anar-hi. 

  

 



 

 

 

Quan van arribar al camp de 
futbol es van trobar amb un 
grup de nens,  que eren amics 
entre ells,  més o menys de la 
seva edat entrenant i com la 
Júlia era tant extravertida va 
anar i els va preguntar  si podia 
entrenar amb ells .  Quan els 
nois van escoltar el que deia... 
van començar a riure sense 
parar. 

La Nora i la Júlia es 
preguntaven que feia tanta 
gràcia i quan els nens van 
parar de riure un va dir: 

 - Però si les nenes no juguen a 
futbol! A més jugaries fatal!-. 
Deia encara rient.   

 



 

 

La Júlia i la Nora estaven una 
mica enfadades i  van tornar a 
casa. 

L’endemà van anar un altre 
vegada al camp de futbol i 
aquesta vegada els nois van dir 
que sí  podia jugar  però amb 
una condició: 

- Si guanyes tu podràs jugar a 
l’equip, però si guanyem 
nosaltres tu t’aniràs d’aquí i no 
tornaràs a trepitjar la nostra 
gespa. 

- Accepto el desafiament!-. Va 
dir la Júlia. 

-  Però primer he de formar el 
meu equip -. Va dir.  

Després d’uns minuts, la Júlia va 
arribar amb un equip ple de 
noies de la seva classe. 



 

 
Només arribar els nois van començar a 
jugar amb les noies . 
 
El partit estava molt igualat, però quan  
faltaven 5 minuts del partit la Júlia va 
marcar un GOL i les noies van guanyar! 
Els nois, avergonyits d’haver dit que elles 
perdrien van agafar la pilota i van 
marxar. 
 
La Júlia s’ho havia passat tant bé que ni 
tant sols se'n recordava per què estava 
allà. 
Quan els nens van tornar per felicitar-
les li van donar el paper d’inscripció a la 
Júlia per venir tots els dimarts i divendres 
a entrenar amb ells. 

    



 

 

Passat un temps els nois i la 
nena  es van fer amics malgrat 
que abans estaven molt 
enfadats amb ella i les seves 
amigues perquè havien guanyat, 
però com la Júlia és una bona 
amiga no els hi va tornar a 
recordar. 

Passaven els dies i encara eren 
més amics.  Quedaven per veure 
partits però no tot era de 
futbol.  També quedaven per 
explicar  histories de por.  
Perquè...  



 

 

 

 

És igual el que siguis, nen o nena siguis com siguis, seràs com seràs, sempre has de 
veure a una persona com és per dins  perquè tu ets com vols i has de respectar 
als altres.  
 



La princesa valenta i el cavaller. 
(Rubén Santos) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un poblet, poblat, on ningú tenia 
nas, hi havia una princesa, que no li 
agradava que ningú la salves de 
l’enemic. Hi havia també un cavaller, 
que al seu temps lliure li agradava 
jugar amb les seves  nines. 



 

 

 

 

 
Un dia el rei, el pare de la princesa, va enxampar 
la seva filla  entrenant-se per combatre amb 
algun enemic. 

-Però què fas?! Que estàs boja? no et pots treure 
el vestit de la teva mare! I a sobre t’has 
despentinat! 

El seu pare era molt exigent i, a vegades, dolent. 



 

 

 

 

 

 

 

El cavaller vivia als afores del poble. 

A ell li no li agradava salvar ningú de 
res, ell preferia quedar-se a casa fent 
collarets i polseres o jugar amb les 
seves nines. 

Un dia el cavaller i la princesa es van 
trobar al centre del poble, a un mercat 
i van parlar una mica: 

- Quina sort tens princesa, tu et pots 
quedar al teu castell fent tot tipus de 
coses divertides mentre que jo salvo el 
poble. -Diu el cavaller. 

- Tu si que tens sort! Mentre que tu 
estàs per allà vivint aventures i lluitant, 
jo estic aquí tota sola  a la meva 
habitació. -Comenta la princesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ja ho tinc! I si ens canviem?! -Van 
exclamar els dos a la vegada. 

 

Però resulta que el seu pare havia 
estat espiant la conversa tota l’ estona 
i va tancar la princesa a la seva 
habitació per a tota la seva vida. 

I si ens 
canviem 



 

 

 

 
 

 

 La princesa, molt avorrida, va llegir un 
llibre on posava “PERSEGUEIX I NO PARIS 
DE PERSEGUIR ELS TEUS SOMNIS”. 

 

 Així doncs, que es va preparar, va trencar 
la finestra, va baixar amb compte sense 
que el seu pare la veiés, i va escapar amb 
el cavaller. 



 

 

 

 

 

 

Quan va arribar a la caseta on vivia el 
cavaller va trucar la porta i quan el 
cavaller va veure la princesa amb 
armadura i una espasa a la mà, es va 
quedar amb la boca oberta: 

- A on vas amb aquestes pintes? 

- Tu no preguntis res i entrena’m. - Va 
interrompre’l la princesa. 

- D’acord, però tu m’has d’ensenyar 
bons modals sobre com viure a un 
castell. 

Els dos van fer un tracte i van ajudar-se 
el un a l’altre. 

Entrena’m!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’una setmana, el rei va 
entrar al dormitori i al veure que la 
princesa no estava allà, es va quedar 
pasta de moniato. Va enviar a tots els 
seus guardes a buscar-la. 

Busqueu la 
princesa! 



 

 

 

 

 

Després d’un parell de dies anuncien al 
rei que ja han localitzat la princesa. 

La princesa quan va veure els guardes 
del seu pare, va dir al cavaller que 
podia lluitar contra ells. 

I així va ser. Després d’ un petit 
enfrontament entre la princesa i els 
guardes, el cavaller va dir: 

- Òndia, doncs sí que podies lluitar i a 
més a més guanyar! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Per cert, mira quin collaret he fet 
mentre lluitaves, ho he fet amb la 
tècnica que tu em vas ensenyar. – va 
dir el cavaller. 

- Què bonic, són els meus colors 
preferits: el groc i el verd. – va dir la 
princesa. 

 

Aleshores els dos es van anar cap al 
poblet i van protestar. Hi havia tot 
tipus de cartolines que deien al rei que 
deixés a la seva filla ser el que vulgui i 
fer el que vulgui. El rei tot humiliat pel 
seu poble, va demanar perdó a tots, 
en especial a la seva filla, i la va deixar 
lluitar contra els enemics. I, és clar, al 
cavaller també li va donar temps a fer 
les coses que li agraden. 

ESTA BÉ FILLA A 
PARTIR D’ ARA ET 
DEIXARE LLUITAR. 



Així tot el poble va estar content i feliç per sempre, i conte contat, aquest 
conte ja s’ha acabat. 

OLE!!!  
URRA!!!!!! 



Mina la lluitadora 
Sara Berman 



Fa anys i anys hi havia una nena de 18 anys que es deia Mina, la lluitadora, i la seva amiga Georgina. Ella i la 
seva amiga van pensar si podrien agafar la corona del seu regne, que uns lladres van robar fa 2 anys i mig. 
Aquesta corona encara no s’havia trobat, perquè aquets lladres van viatjar molt sovint (una setmana sí, una 
altre no). 



Van pensar i pensar, i la Mina va avisar al seu pare per si les deixava anar a buscar la corona. El seu pare va dir 
que sí,  perquè quan tenia la seva edat, ell també vivia moltes aventures. Van preparar tot i van donar la volta 
al món. Van investigar i investigar, i van trobar en un museu una corona molt vella i era tal com deia el seu pare 
quan l’explicava la història. Van  anar a preguntar a la senyora que vigilava el museu d’on la van treure i va dir:  
- Això ho va trobar un noi que treballa aquí.- 



-Quants diners li van donar per la corona? – va preguntar la Georgina. 
 -100.000.000€ perquè això era molt antic o ho semblava.- va explicar la dona. 
- Ah, d’acord - respon la Georgina.  
Després van sortir fora i li diu la Mina a la Georgina:  
- Mare meva,  si que val això, hem d’aconseguir els diners per comprar la corona, però no se d’on els traurem! 



-No sé, però li hem de dir al teu pare de seguida. – va dir la Georgina. 
Llavors van anar amb el pare de la Mina i li van explicar i ell va dir: 
- D’acord, però m’heu de retornar els diners en uns anys.  
Amb els diners del pare de la Mina, van anar a comprar la corona i van acabar tots feliços. 
 



Llavors, totes les persones del regne van ser convidades a una festa al castell, perquè gràcies a la Mina i a la 
Georgina, ha tornat la màgia al regne. 
 



Dos mesos desprès, la Mina va morir a causa d’un noi que es deia Pablo. Tot el regne estava molt trist, però 
resulta que el Pablo era el noi que havia trobat la corona i la va portar al museu abans de que elles la trobessin. 
Llavors, el Pablo va veure que l’havien comprat i per això va acabar amb la vida de la Mina. 

 
I conte contat, ja s’ha acabat. 



EL NEN QUE EN QUATRE MESOS ERA TOT UN 
PROFESSIONAL 

Sergio 



 

 

Hi havia una vegada un nen que es 
deia Joan, era bastant alt i morè. El seu 
germà Erik també era bastant alt però 
de pell blanca. L’Erik era molt bo en el 
futbol, el Joan no era tant bo i volia ser 
com l’Erik. Els dos tenien deu anys. 

 

Uns dilluns al matí es van llevar tots 
dos a les set del matí perquè es 
quedaven a l’acollida, ja que la seva 
mare entrava a les vuit del matí. Quan 
van arribar a l’escola els professors els 
van deixar jugar fins a les vuit quaranta 
del matí. L’Erik quan va agafar la pilota 
de futbol li va dir al Joan: 

- Vine Joan que entrenarem junts 
perquè siguis més bo.  

Quan van arribar les vuit quaranta els 
professors van avisar a l’Erik de que 
deixi la pilota, el Joan havia aprés una 
mica més. 



 

 

 Quan ja havien passat les dues hores de classe 
el Joan va agafar la pilota de futbol perquè 
tothom de cinquè jugui a futbol. El Joan va 
sacar, li va passar la pilota a l’Erik, a l’Erik li va la 
pilota, se'n va d’un, d’un altre i el tercer li posa 
el peu al turmell i el Joan es cau, es posa a 
plorar perquè s’havia fet molt de mal i no podia 
caminar.  

 Van trucar a la seva mare, va anar a l’hospital, el 
metge li va dir que s’havia fet un esquinç i que 
no podia jugar a futbol fins que no passés un 
mes.  

 Quan va passar el mes ja podia jugar. Un 
dimecres a la tarda quan va sortir de l’escola, es 
va anar al parc amb l’Erik i tots dos es van passar 
un quart d’hora entrenant. Va passar el quart 
d’hora i el Joan havia aprés una mica més, allà 
durant el partit que van fer també aprenia més. 

 

 



 

 

 

Fins que en un corner, un altre nen 
amb el que estaven jugant li va passar 
la pilota al Joan perquè rematés amb 
el cap, però el porter de l’altre equip 
va sortir i amb els punys li va donar a 
la cara, per sort no va ser gaire greu.  

Els dies anaven passant i el Joan seguia 
entrenant fins que mare li va dir: 

- Si vols ser molt bo al futbol dons 
t’apuntarem - va dir la mare. 

-D’acord, així entreno més del que ja 
entrenava - va contestar el Joan. 

-Però en quin equip? - va preguntar 
l’Erik. 

- Al mateix que al teu. El divendres 
anirem a apuntar-te i així deixem a 
l’Erik - va  dir la mare.  

L’Erik entrenava els dimecres i 
divendres i estava en l’Alevin B.  

 



 

 

 

 

Quan va arribar el va apuntar i li va dir 
que estaria en el Alevin B. Anaven 
passant els mesos i el Joan amb l’ajuda 
de l’Erik i al camp del Sant Joan anava 
millorant.  

Va arribar un dia que en un partit de 
futbol es va lesionar. 

Al final va parlar amb el nen que li feia 
moltes faltes perquè no li fes més 
faltes. Van passar tres mesos i ja era 
molt bo al futbol. 

 

 

 

I VET AQUÍ UN GAT, VET AQUÍ UN GOS, 
AQUEST CONTE JA S’HA FOS. 

 



Les aventures de la nena més llesta sobre les 
endevinalles 

VICTOR MELENDEZ GARCIA 



Hi havia una vegada una nena que era  bastant llesta  amb  les endevinalles. La nena tenia  12 
anys i  li agradaven molt els animals. 



Un dia va  marxar d’excursió a la selva amb la seva família  per conèixer millor els 
animals i descobrir  moltes  espècies noves.  Quan van arribar la  nena  va preguntar 
als seus pares si podia sortir a jugar una estona.  Més tard va cridar als seus pares i no 
contestaven.  La nena tan espantada va anar caminant sola per la selva sense fer soroll  
mentre els  pares agafaven el cotxe sense recordar-se’n de la seva filla .  



La nena va trobar un ocell al arbre i li va dir:  
- Es que  m’he  perdut per la selva. - I li respon l’ocell: 
-  Et diré una  endevinalla  i  si  ho  contestes bé et diré quina és  la teva pròxima parada 
de les endevinalles, perquè al final de les endevinalles trobaràs als teus pares. 
I la nena tan contenta: 
-Ho aconseguiré. 
 La nena li va contestar bé l’endevinalla al ocell i aquest li va dir a la nena: 
- Has d’anar l’arbre dels micos. 



 

 

 

 

 La nena no sabia on estava l’arbre dels micos i l’ocell li va dir: 
- Al costat del riu!  
La nena ho va trobar i el mico va dir: 
- Hola soc el Monti. 
- Ah! Hola Monti, em pots dir l’endevinalla? – va dir la nena que, com era tan llesta en 
les endevinalles, ho va contestar bé i el Monti li va dir la següent parada. 



 

 

 

Era en el riu  la nena va anar i li va preguntar al senyor  cocodril. El cocodril li  va dir 
l’endevinalla i la nena  ho va contestar bé. El cocodril li va dir la  següent parada, que 
era la dels elefants.  La nena va arribar als elefants i un elefant li va dir  l’endevinalla, la 
nena ho  va contestar bé i l’elefant li va dir la següent parada. 



Era a una colla de girafes. La nena  va arribar a les girafes i una girafa li va dir 
l’endevinalla. La nena li va contestar bé i la girafa li va dir la següent parada . 



Era on el rinoceront, va arribar i el rinoceront  li va dir l’endevinalla. La nena li 
va contestar bé, perquè era una experta  en les endevinalles i el  rinoceront li 
va dir la següent parada. Era on la serp, la que costava més de resoldre. 



La nena tan alegre va dir: 
- Visca! ja em falta poc per trobar als meus pares. 
Va arribar on la serp i aquesta va dir: 
- Vinga, que és la teva última endevinalla. 



La serp la va hipnotitzar sense que es donés compte i la nena havia de contestar així. 
La nena va contestar bé, una cosa que mai s’havia vist, i la nena va trobar als seus 
pares. Van decidir fer-se una casa enmig de la selva i van viure feliços.  



ELS DINERS COMPARTITS 
XAVIER CAVALLERO VILLASEÑOR 



 

         REGNE               MARIO 

 

                                                                             

Hi havia una vegada, en un petit 
regne d’Àfrica, un noi que es deia 
Mario i ajudava a la gent pobre del 
poble. El Mario era un noi alt, fort, 
de cabell negre i molt esportista.  

 

Un dia es va trobar a un home en 
mig del carrer amb molt mal 
aspecte. El Mario es va acostar a 
veure que li passava: 

- Què et passa?- Li va preguntar el 
Mario.  

L’home li va dir que no tenia diners i 
que la seva família havia mort en 
una guerra a un altre poble. El 
Mario li va preguntar com es deia, i 
aquest li va respondre que es deia 
Àlex i que feia dies que no menjava 
res. El Mario li va dir: 

-Per què no vens a casa meva i així 
menges alguna cosa? 

L’Àlex va saltar i sense pensar-s’ho 
va dir: 

-Si us plau, s’ho agrairia molt.- 
 

 

 

 

 



 

 

 
I així va ser com el Mario se'n va portar l’Àlex a casa 
seva. L’Àlex va demanar menjar com un gos, es va 
seure a la taula i va començar a menjar una pizza. 

El Mario li va dir que ell s'anava a donar una volta 
pel poble i que podia menjar tot el que volgués. 

                                                                                              
L’Àlex clarament li va dir que es podia anar tranquil, 
que ell estava ben servit. 

 

L’Àlex es va menjar tot el menjar que havia a casa 
del Mario, però per sort el Mario havia comprat 
menjar mentre donava una volta pel poble. 

 

Després el Mario va arribar i va posar la tele, va fer 
el sopar i tots dos es van adormir només acabar-se 
el sopar. 

 

  

 



 

 

 

Quan es va fer de dia, el Mario es va 
aixecar sense fer gota de soroll i es va 
anar a córrer. 

 

Quan l’Àlex es va despertar, va veure 
que el Mario no hi era i se li va ocórrer 
robar tots els diners i tot el menjar que 
tenia el Mario. Va agafar una motxilla i 
es va endur totes les seves coses. 

 

Quan el Mario va arribar a casa seva es 
va sorprendre molt, perquè ell 
confiava plenament amb l’Àlex. 

El Mario va sortir al carrer a buscar-lo 
per parlar amb ell. El va trobar en una 
altra casa que s’havia comprat al 
centre del poble. 

 

El Mario va parlar amb ell i va intentar 
convèncer-lo de que li torni els diners. 

L’Àlex va reflexionar i després de molt 
pensar-s’ho, va accedir a donar-li els 
diners, però compartits. 

 

I així va ser com es van compartir els 
diners entre el Mario i l’Àlex. 

 


