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Parvulari

EL DRAC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL
UNA VEGADA HI HAVIA UN DRAC QUE VIVIA EN UNA COVA.

UN DIA SE’N VA ANAR D’EXCURSIÓ. 

VA ARRIBAR A UNA CIUTAT AMB MOLTA GENT.ESTAVA MOLT ESPANTAT PERQUÈ 

S’HAVIA PERDUT I ESTAVA SOL.

VA COMENÇAR A PLOURE. EL DRAC NO TENIA CASA I NO SABIA TORNAR A LA 

SEVA COVA. ESTAVA MOLT CANSAT I ES VA POSAR A DORMIR SOTA UN ARBRE DEL 

JARDÍ DE LA  NOSTRA ESCOLA.

EL DILLUNS QUAN VAN  OBRIR L’ESCOLA EL DRAC ES VA DESPERTAR QUAN VA 

SENTIR LES NENES I  ELS NENS.

ELS NENS I A LES NENES ENS AGRADAVA MOLT QUE EL DRAC ESTIGUÈS AL 

PATI, PERÒ TENÍEM UN PROBLEMA: 

EL DRAC ERA MOLT GRAN I OCUPAVA TOT EL JARDÍ I NO TENÍEM ESPAI PER 

JUGAR.

VAM TROBAR UNA SOLUCIÓ:

TOTS ELS NENS I LES NENES, LES MARES I ELS PARES I LES MESTRES I ELS 

MESTRES EL VAM ACOMPANYAR AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL.

AL DRAC LI VA AGRADAR TANT QUE VA DECIDIR VIURE PER SEMPRE EN EL 

PARC.

PER A CELEBRAR-HO VAM FER UNA FESTA.

FI

 

Text: Classe de les Orenetes (P-5 a)
Dibuixos: Classe de les Tortugues (P-4 a)
Color: Classe dels Lleons (P-3 a)
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Parvulari

L’ARRACADA PERDUDA
UNA VEGADA HI HAVIA  UN GEGANT QUE ES DEIA XAVA I UNA GEGANTA QUE 

ES DEIA XINXA QUE VIVIEN A UNA CASA MOLT ALTA, BLANCA I VERMELLA, DEL 

BARRI DE SANTS. TREBALLAVEN A UNA FÀBRICA DE FER ROBA QUE ES DEIA “EL 

VAPOR VELL”.

UN DIA LA XINXA ESTAVA TREBALLANT A LA FÀBRICA I VA RELLISCAR AMB UN 

TROS DE ROBA I VA CAURE. ES VA FER UNA MICA DE SANG I VA PERDRE LA SEVA 

ARRACADA FAVORITA. EL XAVA LI VA POSAR UNA TIRETA PERÒ NO VAN TROBAR 

L’ARRACADA.

EL CASTELLERS DE SANTS VAN CONVIDAR A LA XINXA I EL XAVA A UNA FES-

TA QUE FEIEN PER CELEBRAR QUE HAVIEN FET UN CASTELL MOLT GRAN; UNA 

TORRE DE NOU.

LA XINXA ESTAVA MOLT TRISTA PERQUÈ NO ES PODRIA POSAR LES SEVES 

ARRACADES.

L’ENXANETA  DELS CASTELLERS VA TROBAR L’ARRACADA A SOTA DEL TROS DE 

ROBA QUE HAVIA FET CAURE A LA XINXA. 

ELS CASTELLERS VAN FER UN CASTELL MOLT ALT PER A QUE L’ENXANETA LI 

POGUÉS POSAR L’ARRACADA A LA XINXA, QUE VA PLORAR D’ALEGRIA.

I VA COMENÇAR LA FESTA!

CONTE CONTAT, CONTE ACABAT!

Text: Classe de les Gavines (P5-b)
Dibuixos: Classe dels Peixos (P4-b)
Color: Classe dels Elefants (P3-b)
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Primer FOQUES

EL COTXE

Va per la carretera
té quatre rodes i
s’ atura quan el semàfor
es posa vermell.
Què és?

El cotxe

Ariadna Valls
Pseudònim: Lídia

LA RAJOLA

Sóc quadrada,
tots em trepitgen pel carrer
i em queixaré 
si tires un paper
Qui sóc?

La rajola

Judit Camp
Pseudònim: Diamant

L’ESCOLA

Sóc un edifici 
i cada matí
tinc companyia. 
Hi ha moltes classes 
i molts nens i nenes.
Els patis són molt alegres
i sorollosos.
Qui sóc?

L’ escola

Valle Labrador
Pseudònim: Xavi
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Primer PINGÜINS

EL CAMPANAR 
D’ HOSTAFRANCS

Marco les hores
i molt alt sóc;
campanes tinc
a dalt de tot.
Què és?

El campanar d’ Hostafrancs

Laia Gabaldà
Pseudònim: Lluna

NEPTÚ

Està envoltat d’ aigua
i es de ferro rovellat.
Si vas al parc,
veuràs el Rei del Mar.
Què és?

Neptú

Lucas Iriarte
Pseudònim: Invizimals

LA RAJOLA

Mira, sóc dura.
Si em trepitges,
no em fas mal.
Sóc de color grisós
i a vegades em pots trobar
com unes flors.
Què és?

La rajola

Marta Sanz
Pseudònim: Pastís
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Segon BALENES

EL MONSTRE DE LA PLAÇA 
DE SANTS

La plaça de Sants era un lloc on tots 
els nens s’ho passaven molt bé i juga-
ven molt.

Un dia, tots els habitants de la plaça 
de Sants van veure una ombra molt 
grossa i espantosa. Era un gros i mons-
truós monstre de color turquesa amb 
taques liles, punts grocs, ullals punxe-
guts i unes orelles molt llargues. Era es-
pantós i tots corrien molt; era un gran 
problema.

Van passar molts dies fins que va 
venir un senyor anomenat Gustau i va 
preguntar què passava allà i el presi-
dent l’hi va explicar, tot tremolant.  En 
Gustau va dir: “No el puc matar, perquè 
els problemes se solucionen parlant”. 
En Gustau va parlar amb el monstre i es 
va solucionar el problema. 

Arlet Châlons
Pseudònim: Floquet de neu

EL PARC MÀGIC

Fa milers i milers d’anys, al parc de 
l’Espanya Industrial hi vivien uns anima-
lets que mai tenien aigua i van tenir una 
idea: farien unes ales de paper i volarien 
fins als núvols, però no ho van aconse-
guir i van pensar una altra vegada que 
agafarien pólvores màgiques i volarien,  
però no ho van aconseguir.

Al final van tenir una idea genial: amb 
tot el que havien provat, farien una 
màquina i volarien i aquesta vegada van 
aconseguir arribar als núvols.

Els van abraçar i van caure molta ai-
gua i per fi van poder beure.

Zahra Zouane
Pseudònim: Perleta

ELS MISTERIS DELS PANETS

Un dia, a la Plaça de Sants, una nena 
que es deia Mariona venia panets.

Una tarda de primavera, el seu amic 
Marc va anar a preguntar-li si hi havia 
panets per comprar i va mirar sorpresa i 
no va veure res i li va dir que no hi havia 
res de res.

Desesperats, van començar a bus-
car per tota la plaça. Al final, cansats 
de buscar es van quedar en un banc 
que hi havia per allà. La Mariona mirant 
el cel va trobar un niu d’ ocells. Es va 
fixar que el niu tenia sis panets; llavors 
va comprendre que era l’ocell el que li 
prenia els panets. 

Així va ser com aquest misteri es va 
resoldre.

Laura Farrona
Pseudònim: Macedònia 
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Segon DOFINS

EL NEN VIATGER

Hi havia una vegada un nen que es 
deia Jordi que es dedicava a viatjar per 
tot el món amb el seu conill Bolt.

Un dia va viatjar a Roma, en un altre 
viatge va anar fins a l’ illa de Pasqua. 
Allà es va trobar amb un noi que els va 
regalar un ou de Pasqua. Per fi, va aga-
far un vaixell  i va arribar a Barcelona.

Va anar a buscar feina i va trobar un 
lloc al cos de bombers. Un dia, es va 
cremar la Plaça de Sants i els bombers 
van arribar amb el seu camió. En Jordi i 
en Bolt van començar a allargar la mà-
nega, en Jordi la va agafar i va apagar 
el foc.

En Jordi i en Bolt van ser famosos i 
des de llavors van viure feliços al barri 
de Sants.

Max Mallorquí
Pseudònim: Simón

EL DRAC DE L’ESPANYA 
INDUSTRIAL

Hi havia una vegada un nen que es 
va tirar pel drac de l’ Espanya Industrial.
Estava molt a gust i es va quedar fins 
que es va fer de nit.

De sobte, el drac de ferro es va des-
pertar i s’ anava trencant a trossos, fins 
que es va convertir en un drac de ve-
ritat.

La seva pell era de color verd, era 
molt gran i no parava de menjar. Quan 
es va fer de dia, el drac no va tornar a 
ser de ferro i es va quedar quiet com 
una estàtua. 

El drac agradava molt a tots els nens, 
la seva cua era un tobogan i cada dia 
anaven a jugar amb ell.

Iker Troya
Pseudònim: Gomiguex

LA VARETA MÀGICA

Un dia, la Paula va anar al Parc del 
drac. Es va tirar per la cua del drac i al 
costat hi va trobar una vareta màgica.

La Paula va provar amb les paraules 
màgiques:

-Abracadabra, vull un gelat!

De sobte, va aparèixer un gelat de 
maduixa i xocolata.

Al dia següent quant es va despertar 
va dir:

-Abracadabra, vull un esmorzar!

A sobre de la taula, va aparèixer un 
suc i una tassa de llet. La Paula va anar 
un altre cop al parc i allà hi va trobar 
una nena que plorava perquè havia 
perdut la vareta. La Paula l’hi va donar i 
van quedar que es trobarien cada dia al 
costat del drac i demanarien un desig.   

Sasha Montcusí
Pseudònim: Sònia Litvinova
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Tercer ESPÍGOL

LES RAJOLES

Les rajoles de Sants
són amb flors gegants
i amb sis quadradets petits
una rajola gran fem peL carrer.

Mira com parlen, les rajoles de Sants,
es queixen que les trepitgen, les embru-
ten
i que els hi fan mal; però els humans
passen de llarg fent passes de gegants.

Els carrers de Sants
són estrets i gegants
mig marejats 
de tant que els trepitgen
 els humans.

Lluís Ferret
Pseudònim: Estels

ELS PARCS

Un parc amb un drac
el tenim al costat.
És el de l’Espanya Industrial
on anem a jugar i a passejar.

També tenim un altre parc
amb una senyora molt alta que...
té un ocell al cap.
És el de l’Escorxador
on anem a seure al gronxador.

Dijous molts nens van al Drac
 i s’ho passen d’allò més bé.

Espero que el meu poema
us hagi agradat!
Però, hi ha un problema:
que aquest poema
ja s’ha acabat.

Natàlia Ruiz
Pseudònim: Roseta

L’ESCOLA

L’escola és la teva llar
sense dir res estaràs allà.
Tindràs amics que t’ajudaran
i mestres que t’ensenyaran.

A l’escola jugaràs i et divertiràs
t’ensenyaran a compartir,
l’amistat et somriurà
i sempre que vinguis feliç estaràs.

Vine a l’escola i et divertiràs
sumaràs, restaràs i multiplicaràs.
Avui fem els Jocs Florals
Quins nervis!!
No se qui guanyarà!!

Oriol Costa
Pseudònim: Michel Teló
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Tercer MENTA

EL PARC

Al parc més apreciat
la gent passeja amb somriure delicat.
Hi ha un riuet que fa sorollet
que li agrada molt a un ocellet.

Al parc més apreciat
a tothom li agrada anar.
Flors i margarides et pots trobar
i un pom de flors et pots emportar.

Paula Aparici
Pseudònim: Hello Kitty

LA PLAÇA

A la plaça hi ha una taula
feta de pedra del riu.
Quan hi veig a la canalla,
el cor em somriu.

Asseguts al costat de la taula
feta de pedres de riu,
els avis parlaven tranquil·lament
i jo els miro i el cor em somriu.

Jaime Gómez
Pseudònim: Cayetana

LA PLAÇA

Una font grisa i blava
Al mig de la plaça.
Una font empapada
Plena d’aigua gelada.

Una font plena d’aigua
Xorrejava a la plaça.
Una font catalana
Treu aigua que agrada.

Abril Pujol
Pseudònim: Catalana

Tercer MENTA



Fem Pràctiques - Primavera 2012

10

Quart FARIGOLA

EL BARRI DE SANTS

Al carrer de Sants
hi ha molts fanals
per il·luminar els carrers
quan arriben els castellers.

Els castellers faran un 3 de 9
i tu et quedaràs nou.
Els castellers gaudiran
i un nou graller trobaran.

És l’hora dels gegants,
els amos de la festa;
després són els capgrossos,
els que ballen si hi ha gresca.

Sols falta un dia
perquè s’acabi la gresca.
Amb alegria l’acabarem
i fins l’any vinent no tornarem.

Martí Baños
Pseudònim: Doctor Slump

EL MEU BARRI

Oh! Quin goig viure aquí!
Molts somnis pots tenir:
podem volar, cantar, parlar;
pel barri has d’anar.

Per molts carrers he passat
i tots m’han agradat.
Milers de rajoles he vist
i més al carrer on jo visc.

Quan he vist els edificis
m’he quedat bocabadat
al veure el trencadís
d’un terrat.

Amb un fanal he xocat
i un bon cop m’he donat
al quedar tan meravellat
del barri que he visitat.

Joel Bona
Pseudònim: Taio Cruz

LA FESTA

El carrer tallaran
i gresca faran;
la nit lluirà,
i bombetes tiraran.

Llums i petards de tots colors
i boles de diferents olors.
Al barri celebrarem,
i la foguera encendrem.

Les fonts encendran
i guspires de colors hi hauran.
Les botigues de petards,
plenes des del març estan.

Els coets llençaran
i bonics dibuixos al cel hi hauran,
fent gresca i xerinola,
amb festa tota l’hora.

La nit de Sant Joan
és la més curta de l’any.
Els fanals s’apagaran,
i els petards es lluiran.

Georgina Orero
Pseudònim: Perry
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Quart ROMANÍ

EL BARRI DE SANTS

El barri de Sants
té grans cantants.
També hi són els Castellers de Sants
amb un concurs per endavant.

Els bastoners tenen un gran nivell
amb bastons i cascavells.
Montjuïc té una font de colors
i a dalt de tot un castell meravellós.

Els diables de Sants surten pels camins
amb forques i llumins.
Hi ha l’orfeó de Sants
amb un teatre impressionant.

La plaça de Sants sembla un gran festival
quan es guarneix per carnaval.
També és preciós per Nadal
quan tot està molt il·luminat.

Hi ha a la meva escola Pràctiques 2
un pati preciós.
Tenim uns mestres encantadors
que ens ensenyen el millor de tot.

Martina Rabassa
Pseudònim: Dosos

EL BARRI DE SANTS

Pels carrers de Sants passejo
i de moltes coses gaudeixo.
El castell de Montjuïc és per admirar
i amb tota la família hi pots caminar.

Cases i terrats
formen aquest bonic barri de Sants.
Amb aquesta gran resplendor
fa d’aquest barri el millor.

El millor de Barcelona aquí trobaràs
i amb els castellers et fixaràs.
Si d’aquest barri vols gaudir,
a la Festa Major has de venir!!!

Si per carnestoltes et vols disfressar
a la rua de Sants t’has d’apuntar.
I per viure l’esperit de Nadal
l’esperit de Sants és colossal.

Juanjo Mendoza
Pseudònim: Mark Evans

EL MEU BARRI

El meu barri m’encanta
perquè la gent balla i canta.
S’anomena barri de Sants
perquè abans hi havia molts Sants.

Montjuïc m’agrada perquè és genial,
té una muntanya colossal
i si la vols contemplar al telefèric has de 
pujar.

La pedra del castell de Montjuïc és marró
perquè es va construir amb dolçor.

El carrer de Sants és gran,
per allà passen els gegants
i a la Festa Major van molt elegants.

Abdelalim Ritoune
Pseudònim: Iron Kid
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Cinquè A

EL PARC DEL MEU BARRI

Quan era petita anava al parc,
i baixava pel tobogan;
tenia molta por,
però em feia molta il·lusió.

Ara el vent bufa fort,
comença a ploure.
Estic trista, estic sola,
dintre meu hi ha tristor.

Ve el meu amic, és un nen.
És amable i està content.
Té una veu suau i agradable,
té els ulls blaus com el cel.

Sempre porta un somriure,
dolç com un caramel.
Al seu costat em sento lliure,
que contenta, estar amb ell!

Lucía Wang
Pseudònim: Kirari

AQUEST BARRI
Aquest barri està content
perquè hi viu molta gent.
Tot és molt acollidor,
tots pensem que és un bon lloc.

El carrer em parlava
quan jo caminava,
l’arbre es pentinava
amb l’aire que bufava.

Pel barri passejava
mentre pensava:
quin barri més bonic!
Tinc sort de viure aquí!

Quan vaig a l’escola
em  sento molt bé,
caminant pel carrer
tothom em saluda.

Per la nit tot és fosc
amb la lluna es veu poc,
però il·luminant-ho tot
hi ha fanalets en els racons.

Doncs, crec que ja ho saps tot
sobre aquest barri,
espero que t’agradi
i que vinguis algun cop!

Nerea García
Pseudònim: Genial

EL MEU BARRI

Jo visc a Barcelona,
al barri de Sants.
Quan surto de l’escola
amb els nens estic parlant.

Als carrers de Sants
molta gent hi ha,
joves i adults
pels carrers alegres van.

Oh, com m’estimo aquest barri,
m’hi sento alegre, m’hi sento bé,
passejant pels carrers,
dels nens escoltant el xivarri.

La festa major de Sants
és més alegre amb els gegants,
i observant-los bé
pugen els castellers.

El temps s’ha acabat
i adéu us he de dir,
ens hem d’acomiadar,
del poema ha estat la fi.

Marc Lapaz
Pseudònim: Fennec
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Cinquè B

EL MILLOR AMIC

No puc dir qui és,
però sí que era del barri,
era un amic de veritat.

Però un dia se’n va anar,
era divendres
i el barri i jo 
vam quedar molt tristos.

Des d’aquell dia,
no el vaig tornar a veure 
perquè se’n va anar,
de mi i de Sants.

M’agradaria que tornés,
perquè era el meu millor amic 
i l’estimo de veritat.

Yeferson Grageda
Pseudònim: Acobo

EL MEU BARRI

Jo visc al barri de Sants,
hi ha cases, edificis i altres coses més 
grans.

Carrers i carrerons,
ens envolten amb racons.

Places grans, places petites
i algunes fetes a miques. 

Quan algú surt a passejar,
molta gent es pot trobar.

Jo visc a Josep Tarradellas,
i hi ha moltes cases velles.

Quan jo era encara petita
no vivia al barri de Sants.
Ara que ja em començo a fer gran
m’adono de perquè ens vam canviar

Tot i que hi ha una mica de contaminació
a mi m’agrada Sants,
pel seu color.

Tinc amics que hi viuen per allà,
el meu barri ningú me’l pot canviar.

Laia Soteras
Pseudònim: Pas Zebra

EL COTXE DE SANTS

Aquesta és la llegenda d’un cotxe que volia viat-

jar per conèixer els senyals.

Vet aquí una vegada a un indret del món, on els 

objectes tenien vida i els humans no existien. Una 

família de cotxes formada pel pare, la mare i en 

Tondo (el protagonista).

El pare treballava tot el dia i en Tondo el veia 

molt poc.

La mare sortia de casa molt poc i cada nit expli-

cava un conte al seu fill.

Una nit la mare va preguntar:

-Saps què són els senyals?

-No. - va respondre en Tondo.

-Doncs t’explicaré una història – va dir la mare.

Així doncs, la mare va acabar d’explicar la his-

tòria i en Tondo se’n va anar a dormir. Al dia se-

güent, en Tondo va sortir de viatge per Sants i va 

conèixer tot tipus de senyals com: prohibit passar, 

stop, prohibit... i es va fer amic del semàfor. Quan 

va arribar a casa, va trucar al semàfor i li va pre-

guntar:

-A quina escola vas?

-A l’escola Pràctiques II- Va respondre el se-

màfor.

Va penjar ràpidament i va cridar als pares i els 

va dir:

- Vull anar a l’escola Pràctiques II.

La mare va dir:

-Ara truco perque demà hi vagis.

Al dia següent, va anar a l’escola i el semàfor 

es va quedar meravellat, perquè el seu millor amic 

anava amb ell a l’escola. 

I així va ser com en Tondo va conèixer els senyals 

i el seu amic el semàfor.

Aida Gimeno
Pseudònim: La Nena de Sants



Fem Pràctiques - Primavera 2012

14

Sisè A

EL MEU BARRI

M’agrada el meu barri,
el barri de Sants.
Hi ha molt xivarri
i gent al·lucinant.

Els botiguers són amables,
els parcs són acollidors,
els estudiants impecables
i els mestres encisadors.

El barri no és gaire gran
i quan surto a passejar,
m’agrada molt observar
com la gent es para a xerrar.

Encara que jo visc a l’Eixample,
sempre, m’ha agradat Sants
i encara que marxi de viatge,
sempre recordaré aquest barri tant es-
pecial.

Marta Mira
Pseudònim: Semàfor

UN BARRI ANOMENAT SANTS

Per la Festa major, surten els gegants,
que tots són de diferents tamanys.
També surten els capgrossos
i, al final del carrer, trobaràs tocant els 
Gossos.

I no ens podem oblidar dels castellers
com borinots els coneixem.
De vegades fan patir
i moltes altres fan gaudir.

L’estació de Sants
és molt coneguda,
per això allà dins
hi ha molta moguda.

També hi ha una escola
amb alumnes, professors i llibres.
Allà és on aprenc coses,
allà és on faig vida.

Raúl Delgado
Pseudònim: Retallades

SANTS

El meu barri, el meu esperit,
el meu barri, el món infinit.
La lluna l’il·lumina per la nit
i tots els grills fan “cric-cric”.

Els ocells han cantat
i la festa han animat.
Amb cants i violes
i músiques bones.

Sant Jordi està a punt de començar
i amb llibres i roses l’hem d’esperar.
Gegants ballant per Sants,
capgrossos cantant i la festa animant.

Ara tothom se’n va a dormir,
amb un bon record de Sants s’han que-
dat
per tenir un món tot il·luminat.

Lídia Giner
Pseudònim: Leire
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Sisè B

EL MEU BARRI

Jo tinc un barri,
el barri de Sants.

Jo tinc una bici,

per Sants la faig rodar.

Jo tinc una casa,

una casa a Sants.

M’agrada tant...

però la voldria més gran.

La meva escola és...

normal, per mi molt especial

on petits i grans

es diverteixen jugant.

A Sants hi ha molts edificis,

als edificis vivendes,

a les vivendes persones,

persones molt generoses.

És el drac,

el drac de l’Espanya industrial.

Gran, divertit i gris

entreté grans i petits.

M’agrada tant...

-Em fas riure molt!

Ets el drac de Sants.

Quina alegria!

Per fi he acabat la poesia.

Quina alegria!

Fer-ne una altra m’agradaria.

Laia Vera
Pseudònim: Mimi

SANTS...

Sants no és petit,
és gran i bonic.

És molt divers

i també dispers.

Al mercat de Sants

hi van petits i grans,

hi van a comprar

per estar més sans.

La plaça Espanya

té forma d’aranya.

I el carrer Tarragona

la travessa com una ona.

El carrer de Sants

és un eix comercial

amb botigues molt interessants

i un ambient multinacional.

L’Espanya Industrial

és molt especial.

Té un llac extens

que brilla durant el temps.

Els castellers de Sants

que són tots companys,

pugen amunt, amunt

fins on hi arriba el fum.

La Font Màgica de Montjuïc

s’il·lumina per la nit.

Llums i colors

emocionen tots els cors.

Laia Blay
Pseudònim: Nula

SANTS

Sants és petit,
però molt bonic.

Sants té l’Espanya Industrial

on van molts nens a jugar.

També l’escola Pràctiques II

on hi ha molts lectors.

Sants és petit,

però molt bonic.

Pel carrer de Sants

hi passen petits i grans,

és un carrer comercial

a prop de l’Espanya Industrial.

Sants és petit,

però molt bonic.

Els castellers de Sants

sempre saludant,

molt amunt van pujant

folre, manilles i puntals.

Sants és petit,

però molt bonic.

Sants ja sabeu com és,

espero que ho passeu bé.

Pel barri veniu a passejar

que hi ha moltes botigues per comprar.

Josefina Suárez
Pseudònim: Cuqui
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Divendres, 20 d’ abril. Falten tres dies per a la 

diada de Sant Jordi; és a dir, per a la celebració 

dels Jocs Florals. 

L’ equip directiu, la Laura, la Montse i en Mi-

quel estan molt animats preparant tot el material 

que es necessita per a aquest acte tan important. 

Només s’ ha de mirar que la biblioteca estigui ben 

endreçada per a aquell dia. La Gemma en té mol-

ta cura i sempre està molt bé, però vindran visites 

molt importants i cal que tot estigui en ordre.

Surten del despatx, baixen per l’ escala i,  quan 

hi arriben, truquen per veure si hi ha algú i no 

destorbar-ne la lectura. Però a aquelles hores 

ja no hi ha ningú. Són les 16h. Obren la porta 

i...queden amb la boca ben oberta quan veuen 

que...TOTS ELS PRESTATGES SÓN BUITS!!! 

La Montse mira els seus companys des de dalt 

estant i amb cara d’ espantada. Els altres dos, la 

Laura i en Miquel, se la miren des d’ avall amb el 

rostre ple de preocupació i tots tres criden alhora: 

ON SÓN ELS LLIBRES!!!???

Damunt de la taula de la Gemma, troben una 

nota que diu:

HEM DECIDIT QUE JA ESTEM CANSATS

DE PASSAR LA VIDA AQUÍ  TANCATS.

SI ENS VOLEU RECUPERAR,

PEL BARRI ENS HAUREU DE BUSCAR.

Un equip directiu desesperat busca solucions 

com sigui. Una escola sense llibres, on s’ és vist!!! 

I quan falten tres dies per Sant Jordi, amb el cap 

de setmana pel mig!!!

-Ja ho tinc!.- diu la Laura, que sempre troba 

solucions per tot- 

Hem de demanar ajut a tots els nens i nenes 

de l’ escola 

i que surtin a buscar-los més ràpid que un 

mosquit com vola!

Doncs ja podem córrer perquè estan a punt 

de sortir

i, si no ens afanyem, ja no els ho podrem dir!!! 

–diu la Montse que sempre és molt eficaç.

En Miquel, tot tremolant, afegeix:

Els hem de trobar, els hem de trobar,

Amb aquest desastre jo, de director, no em puc 

acomiadar!

Així que, sense pensar-ho ni dos segons, van a 

veure tots els nois i noies de l’ escola per dema-

nar-los que els ajudin a trobar els llibres que han 

tocat el dos.

Els Lleons amb la Bego

I la Sílvia amb els Elefants

Que són molt bon jans

Se’n van a la Plaça de Sants.

Peixos i Tortugues,  en un tres i no res,

Ja són al carrer Moianès 

Amb la Dolors i la Pilar

Que no es fan de pregar!

Orenetes i Gavines en un sospir

Arriben al carrer Vallespir

Per ajudar-los, la Mª Jesús i la Marta,

Porten una gran pancarta!

Foques i Pingüins s’ enfilen a una ambulància

Que la Inma i la Pili condueixen amb elegància

I, en un temps rècord, ja són al carrer Numància.

Balenes i Dofins enfilats en una nau

Arriben, amb la Mª Lluïsa i la Mª Àngeles,  a Mel-

cior de Palau

Gairebé sense fer sarau!

Espígol i Menta, Lourdes i Pilar

No tenen ni temps de discutir

Que ja són al carrer  Puiggarí

Farigola i Romaní, Blanca i Teresa, 

Sense fer ni un xic de fressa,

Ràpidament se’n van a peu 

I arriben al carrer Galileu.

Nois i noies de cinquè, amb en Josep i la Pilar

Decideixen esbrinar si són al carrer Guitard.

I  els de sisè? Que no han de fer re

 Amb la Mª Pau i en Xavier, 

Com que de l’ escola són els més grans

Decideixen buscar a la Plaça del Països Catalans

]Mentre, a l’ escola, l’ equip directiu 

De tants nervis,  ja no viu

Si aquest greu problema no es pot solucionar

Sant Jordi no es podrà celebrar

Doncs en una data tan especial

La biblioteca ha d’ estar com cal!!!

Però, com que a l’ escola, tenim uns grans in-

vestigadors

Que, a més a més, són uns fantàstics  lectors,

A les dotze de la nit i sense ni un crit, 

Apareixen tots ben carregats 

Amb els llibres ordenats

I, en un tres i no res i sense dir ni piu

Organitzen una biblioteca amb molt de caliu.

I l’ equip directiu i la Gemma estan tan contents

Que fan una gran abraçada a tots aquests valents

I vet aquí un gat, vet aquí un gos

Aquest conte ja s’ ha fos.

ELS LLIBRES HAN TOCAT EL DOS!


