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LA VENEDORA DE ROSES 
Hi havia una vegada una noia que vivia a la muntanya i mai de la seva vida 

havia vist cap pantalla d’ordinador, de televisió… Per tant, no sabia res del 

Coronavirus ni del confinament.  

El dia abans de la Diada de Sant Jordi va tallar les roses que tenia.  

L’endemà va baixar al poble i no hi havia ningú que els hi comprés. Van 

anar passant les hores i, al final del dia, estava trista perquè no tenia 

diners.  

Un policia que passava per allà la va sentir plorar al mig de la plaça i li va 

preguntar què li passava i ella va respondre: 

- És que baixava al poble per vendre les roses de Sant Jordi i no n’he 

venut cap! 

I el policia li va dir: 

- És que tothom està confinat! 

La venedora va tornar a preguntar: 

- Què és confinament? 

- El confinament és quedar-se a casa per si un virus com el COVID-19 

o altres virus perillosos s’escapen per tot el món, per ciutats i 

pobles… Ho has entès ara?- Li va explicar el policia. 

I va continuar dient-li:  

- Va, i ara ja ves cap a casa teva que encara t’agafarà el virus.  
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- Ja hi vaig- va respondre la venedora- Ara agafaré la televisió que 

tinc guardada i miraré més les notícies. 

Al cap d’uns dies va anar mirant 

les notícies i ja havia passat el 

confinament. 

Va decidir trucar a tota la gent del 

poble i fer una gran festa amb 

mascaretes, per si de cas. I així, 

mai més, però mai més 

apareixeria aquest virus i altres 

virus. 

Aquesta festa amb mascaretes va 

molar molt, molt, molt i 100 

molts més. I des d’aquell dia ella i 

tothom mirava notícies per estar informat sempre.  

 

 

Àgata - 1r A 
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EL MONSTRE DE LA VINYA 

 

Hi havia una vegada un monstre que vivia a la vinya i que no tenia amics; i 
doncs, un dia va vindre un nen i el monstre el va anar a veure. 

El nen , al veure el monstre va començar a córrer de por i el monstre el 
seguia pensant que era un joc i van estar molta estona així. Al final el 
monstre es va cansar però el nen continuava corrents i es va xocar amb el 
monstre, el nen va començar a caminar enrere espantat. I el monstre li va 
dir: 

 - Vine, vine que no et faré mal. 

I el nen va dir: 

 - No confiaré en tu! 

I llavors el monstre va dir: 

 - No tinc amics, si us plau vols ser el 
meu amic? 

I el nen va estar una estona pensant i al 
final va dir: 

 - Val, serem amics! 

I des d’aquell dia van ser amics per 
sempre. 

Conte contat, ja s'ha acabat! 

 

Fi 

 

 

Gil 1r B 
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SANT JORDI 
 

Hi havia una vegada un drac molt 

dolent que volia emportar-se la 

princesa. 

Però Sant Jordi va clavar una espasa a 

la panxa del drac. 

El drac va sagnar i Sant Jordi el va 

poder 

derrotar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouaman - 2n A 
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Els amics dinosaures 

Aquests amics eren: un tiranosaure molt 

valent, un velociraptor molt ràpid i un 

triceratops molt poruc. 

 

Un dia el triceratops va voler jugar al pilla-pilla i 

els seus amics van decidir que no. Volien jugar 

a fet i amagar. 

 

El triceratops es va amagar tan bé, que es va perdre. 

 

Els altres dos dinosaures el van buscar i tres hores desprès el van 

trobar sol i plorant. Els amics li van fer una abraçada molt forta. 

Des d'aquell dia van decidir els tres, que mai més jugarien a fet i 

amagar, perquè l’important és estar sempre junts. 

 

 

Ferran - 2n B 
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EL CORONAVIRUS,  
AMIC DELS 
ANIMALS 

 

Hi havia una vegada al món dels animals on hi vivia un conill, una tortuga, 

ocells i el rei llop. Allà vivien molt feliços, però el rei deia que vindria un bitxo, i 

els animals deien que estava dient bromes. Un dia, per la nit, el conill, el que 

més es pensava que era una broma, va sentir un soroll estrany i més tard va 

veure un bitxo. Quan es va despertar, li va explicar a tothom i ningú s’ho creia. 

Quan el conill li va explicar al llop,aquest es va quedar parat. El rei llop va 

decidir que tots els animals es quedarien en quarantena. 

 

Tots els animals, menys el conill, no hi estaven d’acord. Més tard, el conill se’n 

va anar a casa a pensar si era un somni. Va pensar i  pensar fins que va tornar, 

es va quedar parat i el bitxo es va apropar, fins que estava al seu costat. 

Llavors, el bitxo va marxar. 

Més tard, el conill es va posar a tossir i tossir més fort, no parava! Quan ja no 

tossia tant, va anar a veure el rei llop. El rei li va dir que l’havia infectat el 

coronavirus. 

- T’hem de portar al metge.  

Quan van arribar al metge, no el podien curar, li van dir que hauria d’anar a 

l’hospital a veure si el curaven. Bona sort! Quan van arribar a l’hospital, li van 

dir que no es podia curar. Van anar cap a casa  i va tornar a aparèixer el bitxo i 

li va dir: 

- Hola sóc el Coronavirus i sóc un bitxo que ningú em pot derrotar, ja,ja, ja!!!! 

Quan van passar un dia, i dos, i tres… el Coronavirus va tornar, però aquell cop 

va anar a parar al jardí. Va veure que  sempre es trobava molt sol i ningú volia 
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ser el seu amic. A la nit, va treure la tos al conill perquè així potser ell voldria 

ser el seu amic. 

Quan es va despertar el conill, va veure que ja no tenia tos, va anar a fora i es 

va trobar el Coronavirus assegut a l’escala de l’entrada i li va dir: 

- Què et passa?  

-  És que ara he vist que cada dia estic sol. Per això t’he tret la tos, per si vols 

ser el meu amic. 

-  D’acord, però amb una condició: que no facis mal a ningú. 

-  Molt bé, això està fet! 

Al dia següent, el conill va dir a tothom: 

-  Hola, tinc un nou amic, sabeu qui és? Es diu Coronavirus. No farà mal a 

ningú, ho hem parlat, oi? Voleu ser el seu amic?  

-  Sí, sí, sí, ens encantaria ser el seu amic! 

I van viure tots feliços i van menjar anissos! 

 
MAR – 3r A 
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El misteri de la lluna 

Era l’any 1883, en una caseta no gaire lluny d’Itàlia hi vivia un nen a qui 

li agradava molt la lluna.  

En aquella època no hi havia televisions, tablets, mòbils o ordinadors. 

Aquest nen cada dia mirava la lluna per la finestra de la seva casa, no tenia 

amics, però la lluna l’acompanyava.  

Cada dia, sense que s’adonessin els seus pares, pujava a la finestra del 

pis de dalt de la seva casa i mirava la lluna. L’endemà li digué al seu pare:  

- Papa! Em podràs comprar el llibre de Sherlock Homes? – ell 

desitjava molt aquest llibre, ja que de gran volia ser detectiu. 

- No! -Li respongué el seu pare. -Valdrà massa diners i no vull llençar-

los per aquesta porqueria.  

Aquella tarda el nen va sortir a passejar i es va topar amb una caixa, va 

mirar dins i hi havia un cadell de gos, un schnauzer nan. Se’l va emportar a 

casa seva. Li digué al seu pare si se’l podia quedar. Aquest cop, el pare sí ho 

va acceptar, però amb una condició: 

- Seràs tu qui cuidarà d’aquest cadell, no rebràs la meva ajuda. 

A aquesta feina se li sumava una altra preocupació, ja que cada dia algú 

li roba els calçotets que ell té preparats per el dia següent.  

Preocupat arribà a la seva habitació i a l’obrir la capsa que portava a 

les mans, la seva cara es va il·luminar ja què una bola peluda es va començar 

a moure per tota l’habitació! 

-Hop!-Hopi! -Feia el cadell.  

Ràpidament pensà el nen : 

- Ja ho sé! -Et diré Hopi.-Hopiii!-  

En aquell moment arribà el pare, que ho va sentir tot. 
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-T’he enganxat! Vols anar sense calçotets! Castigat una setmana 

sencera sense sortir de casa! 

El Ferran no entenia res, no era ell qui volia anar sense calçotets, eren 

els seus calçotets els que desapareixien 

- Hopigrrr...-Hopi estava enfadat i el Ferran també.  

Aquella nit mirà la lluna.  

- Un moment! Què està passant? La lluna està desapareixent! Com 

pot ser?- Cridà el nen.  

En aquell moment va veure una silueta. Va agafar una llanterna, i, es va 

donar compte que era el seu pare! El pare s’espantà i caigué a terra i un gran 

sac que hi havia va caure a sobre d’ell! De dintre del sac van sortir un munt 

de calçotets.  

- Els calçotets robats! – Va exclamar el Ferran – Ets tu qui amagava 

els meus calçotets! No m’ho puc creure. 

- M’has descobert, Ferran! – cridà el pare - I tu també, gos pelut!  

El pare va dir que volia deixar en ridícul al seu fill. Per a robar-li els 

calçotets cada nit feia un gran foc de llenya i palla humida i un pot sencer 

de cacau en pols, que feia un núvol espantosament espès. Realment, el seu 

pare era molt dolent.  

El Ferran va dir-li al cap de policia tot el que havia passat i que volia canviar 

de pare. En Ferran va ser feliç amb els seus pares nous. 

 

David – 3r B 
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UN  GAT AL LAVABO 

 

Un diumenge al matí, la Clàudia, que era una nena que tenia deu anys, va 

entrar al lavabo de casa seva  i  es va trobar un gat assegut a la tassa de vàter. 

La Clàudia li va dir: 

- Però què fas aquí? Que cauràs! – tota sorpresa-. 

El gat després de mirar-se-la va contestar: 

- Miau! No sóc petit jo, sé anar al lavabo com vosaltres!- amb un to indignat-.  

 La Clàudia li va recriminar enfadada: 

- Què? Com que ja en saps! 

El gat, tot estarrufat, li va respondre amb un to tranquil: 

- Ja has vist com he tirat, fins i tot, de la cadena  

Però la Clàudia, que no es volia quedar enrere en la discussió amb el gat, li va 

dir: 

- Però no t’has eixugat. Saps el que significa? –preguntant-li mentre reia per 

sota el nas amb una certa ironia -. 

El gat, en escoltar aquelles paraules, va canviar de cara i de color. Va 

respondre : 

- Oh no, no ho vull! – tot nerviós -. 

La Clàudia li va voler explicar : 

- Per això deia jo que feies pudor – enfadada -. 

El gat va respondre tot cridant: 

-Jo no vull banyar-me amb l’aigua congelada!!! 

La Clàudia va respondre ràpidament: 

- Llavors, t’haguessis netejat!!! - va dir-li cridant- 
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El gat en veure’s perdut va intentar suplicar amb to trist: 

- Ho sento molt, si us plau, no em vull banyar... 

La Clàudia va dir : 

-Calla! Que estic preparant l’aigua!!- amb una veu cridanera- 

El gat seguia suplicant: 

- No, si us plau, no ho vull –cada vegada més trist-. 

La Clàudia va acabar de preparar l’aigua, el sabó i la tovallola. 

- Ja estic. Vine! –exclamà la Clàudia -. 

El gat va respondre: 

-Nooo vull venir!!!!. 

Va fer un bot i va marxar corrent per entremig de les cames de la Clàudia i la 

Clàudia no el va poder agafar.  

El gat va girar-se de cop i volta i mirant a la Clàudia li va dir: 

Als gats no ens agrada gens ni mica l’aigua!!!. 

 

 

Malak 4t A 
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QUIN  Malson!!! 
Hi havia una vegada una família. Eren 3 fills i el més petit era un 

dormilega. I aquí comença el malson!!! 

-Aaah!!!  

Estava a una muntanya russa i al costat hi havia els seus germans 

i els va preguntar:  

-On som? 

-Però no te’n recordes que hem anat a passar el dia al parc 

d’atraccions? 

I va respondre: 

-Clar que ho recordo!!  

Però ell no en sabia res . Van baixar de la muntanya russa i ell 

estava tan marejat que va vomitar. Van anar a dinar, van agafar 

patates i una mica de carbassó per compensar però quan estaven 

pagant va venir un ós rentador i li va agafar les patates.  Quan es 

va girar li va dir : 

-Eeeh!! Les meves patates!!!  

Però l’ós rentador es va escapar i el nen es va quedar amb el 

carbassó a la mà...  

-Ecs! Quin fàstic! He de dinar això ? 

-És clar que sí, germanet.  

I s’ho va menjar a la força. Després van anar a les tasses giratòries 

i:  

- Germanet!! Desperta, desperta que t’has adormit!! 
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-Aaah! On sóc? No, estava al parc d’atraccions? 

-No, estaves aquí al sofà, dormint. 

-I llavors tot era un somni? 

-No sé el que has somiat, però sí. 

-Quin malson que he tingut! 

 

LAIA 4t B 
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M’ENCANTEN ELS LLIBRES 

 

Hola em dic Helena i tinc un 

germà petit que es diu Joel; 

sempre li compren tot el que vol i 

com que jo sóc la gran no em 

compren tot el que vull. 

Un dia vaig tenir una idea: com 

que tots dos volíem una cosa li 

podríem demanar a la mare. Era 

anar al centre comercial. Al Joel li va semblar bé i quan li va 

preguntar ens va dir que sí. Els dos estàvem molt contents, ens 

vam posar la jaqueta i vam anar al cotxe. 

Allà el Joel va comprar 5 llibres i l’Helena es va comprar molta 

roba. 

Al cap d’unes setmanes l’Helena va adonar-se que no era 

important anar guapa només per quedar bé, i va decidir anar a 

comprar llibres per ella i el Joel, i junts jugaven a les històries 

dels llibres. 

 

Abril - 5è A 



#JOEMQUEDOACASA      #TOTANIRÀBÉ     #SANTJORDIONLINE 

SILENCI 

 

El que ara us explicaré 

és quelcom molt real 

que passa actualment (a 

veure, hi ha algun 

trosset inventat).  

Hi havia una vegada una 

nena que estava en 

silenci, però no perquè 

no volgués parlar, sinó perquè no podia. Ho intentava però no 

podia, i a l’escola se’n reien d’ella per no parlar. 

Un dia quan ja estava cansada de tot el que li deien, que era 

molt, va començar a escriure a la pissarra tot el que sentia, i en 

va quedar ben plena.  

D’aquesta manera tothom va comprendre que havia estat un 

error molestar-la d’aquesta manera, així que la van deixar estar.  

El que t’intento dir és que tu no callis!  

 

Ona – 5è B 
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LES APARENCES ENGANYEN 

 

Hi havia una vegada dos nens anomenats Hansel i Gretel. 

Eren dos nens qualsevols que vivien en una casa feta de xocolata. 

En aquella casa també hi vivia una bruixa, però no us penseu que 

era una bruixa molt dolenta, perquè esteu ben equivocats. Era 

una bruixa que amb les herbes feia medicines naturals i curava a 

la gent malalta.  

Ui! Perdoneu... no m'he presentat. Em dic Emma, pels meus 

amics coneguda com a Rínxols d’or. Seguim amb el conte. 

Per allà a prop també hi vivia una amiga que es deia 

caputxeta. La seva àvia estava malalta, la bruixa va decidir 

portar-li medicines, i jo l’Emma, la vaig acompanyar. Quan érem a 
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mig camí, vam escoltar unes veus, i en apropar-nos, vam veure 

unes criatures molt curioses. Eren dos porquets que estaven fent 

una casa ja que la seva se l’havia endut un aiguat. Vam seguir el 

camí cap a casa de l'àvia. Quan hi vam arribar, ens va rebre un 

llop que era qui la cuidava. Era un personatge curiós però molt 

carinyós. 

De tornada cap a casa vam parar a visitar la Blancaneus i 

els 10 nans, i ens van explicar que el príncep Pocatraça 

d’aquesta història havia caigut del cavall. Ja veieu que com que 

de contes n’hi ha milers, aquesta història no s'acabaria mai. 

 

Paula – 6è A 
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ÉS UNA NENA, NO POT! 

 

Hi havia una vegada un nena anomenada Carla que tenia 7 anys. Era divertida, 

juganera i sobretot sempre estava feliç. No parava mai quieta, mai s’enfadava  

amb ningú i trobava solucions per tot. Aquesta tal Carla, li agradava molt jugar a 

futbol: Cada dia després d’arribar de l’escola, feia els deures i en comptes de 

posar-se a mirar la televisió, anava al pati de la casa on vivien i, amb la seva 

pilota, començava a fer xuts d’amagat. Perquè sabia que als pares, que una 

nena jugués a futbol, no ho trobaven bé.  

Un dia, estava tan entusiasmada amb el seu esport favorit que va atrevir-se a 

preguntar als pares si la podien apuntar a futbol com a extraescolar. La reacció 

dels pares, a la Carla, no li va agradar gaire, per no dir gens: 

 -Ets una nena, i les nenes no poden jugar a futbol! Perquè correu molt a poc a 

poc i a la mínima us fan mal; Carla, tu a futbol ni hi aniràs! 

En aquell moment la Carla es va desanimar; ara ja no anava a jugar a futbol a les 

tardes després de l’escola d’amagat al seu pati. Ara, arribava, feia els deures i es 

quedava al llit, a vegades plorant, a vegades enfadada... Ella no sabia el que li 

passava, però sabia que estava estranya, i que no era la de sempre: alegre, 

juganera i divertida.   Llavors, va decidir que volia tornar a ser la d’abans. Va 

agafar la pilota, va anar al pati i va començar a fer xuts. Ara ja no es va amagar 

de res ni de ningú. Quan el pare de la Carla va arribar a casa seva, la va veure 

jugant a futbol i va al·lucinar; no havia vist mai a la seva filla jugant d’aquella 

manera.   

A l’hora de sopar tots estaven en silenci. (La mare encara no hi era, arribava de 

treballar a les onze aproximadament). Quan la Carla va acabar de sopar, va anar 

cap a la seva habitació i, abans que hi pogués arribar, el pare la va cridar:  
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-Carla, allò que ens vas 

dir del futbol, ja ho 

parlarem amb la mare.-  

Llavors, ella va entrar a 

l’habitació i va cridar 

molt fort, també va 

saltar al seu llit, es va 

tirar per terra; estava 

feliç, el seu somni 

s’estava a punt de 

complir! 

Al següent dia, la Carla es va llevar, va esmorzar, va rentar-se les dents i la cara, 

es va vestir i va marxar cap a l’escola. De camí cap a l’escola es va trobar a la 

seva millor amiga i juntes van anar cap a la porta del col·legi. Quan va tornar a 

casa es va trobar una sorpresa: els pares de la Carla estaven a la porta. Ella va 

sospitar alguna cosa i abans d’entrar els pares li van dir: -T’hem apuntat a la 

millor escola de futbol femení que podies anar, et sembla bé?- La Carla va anar 

corrent cap a ells i els va abraçar. Ara sí que ja tornava a ser la de sempre: 

alegre, juganera i divertida. Des d’aquell dia ella va ser la millor de l’escola amb 

el futbol i tothom la volia com a jugadora al seu equip. Era la millor!! I gràcies a 

ella, moltes nenes que els agradava el futbol, però que no ho deien a ningú, s’hi 

van apuntar, i molts pares van canviar la idea que tenien que les nenes no 

podien jugar a futbol.  

FI! 

 

Teresa – 6è B 



#JOEMQUEDOACASA      #TOTANIRÀBÉ     #SANTJORDIONLINE 

 

SOPA DE LLETRES DE SANT JORDI 

Busca en aquesta sopa de lletres les deu paraules relacionades 

amb la llegenda i la diada de Sant Jordi. Els dibuixos et poden 

donar pistes. Les paraules poden estar tant en vertical, com en 

horitzontal i diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#JOEMQUEDOACASA      #TOTANIRÀBÉ     #SANTJORDIONLINE 

 

EL LABERINT 

Ajuda a Sant Jordi a trobar el camí correcte fins al drac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUIX DE SANT JORDI PER PINTAR 
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