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“Hi havia una vegada...” 
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EL  TRESOR  DE  LA  FELICITAT  
 
 

 
 

Inici:  Fragment de El Petit Princep d’Antoine de Saint-Exupéry   

 (Seminari Dinamització Biblioteques Escolars -CRP Baix Llobregat I. Sant Feliu de Llobregat) 

 

Nus:  Alumnes 2nA Escola Josep Monmany i Amat, Sant Feliu de Llobregat  

          (Tutora: Núria Buesa) 

Desenllaç:  Alumnes 1r Escola Pont de la Cadena, Molins de Rei        

          (Tutora: Yolanda Sánchez) 
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Quan jo era petit vivia en una casa antiga, i la 

llegenda deia que hi havia un tresor enterrat.  

 

Naturalment no el va descobrir mai ningú, ni 

potser ningú no l’havia buscat.  

 

Però la casa on jo vivia amagava un secret .  .  .  
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NUS 
2nA Escola Josep Monmany i Amat – Sant Feliu de Llobregat 

 
Un dia pujant per les escales de la casa, vaig 

entrebancar-me amb un esglaó. De cop i volta 
un tros de la paret de l’escala es va obrir com si fos 

una porta secreta. 

 

Poc a poc vaig entrar a l’habitació i sobre una 

taula havia un llibre obert per la pàgina cent 
cinquanta-cinc. Em vaig quedar quiet mirant el 

llibre, quan vaig veure que hi havia un mapa 

que assenyalava un tresor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A mi em costava molt entendre els mapes i vaig 

demanar ajuda als meus amics Pau i Joana. 

- Em podeu ajudar a trobar el tresor?  -els vaig 
dir. 
 

- Sí   -van contestar. 
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NUS 
2nA Escola Josep Monmany i Amat – Sant Feliu de Llobregat 

 
Al matí següent ens vam trobar al jardí de casa i 

vam seguir les instruccions del mapa. 

 

Després de caminar una estona vam trobar unes 

serps que les vam saltar amb unes lianes.  
Una mica més endavant el mugir d’unes vaques 

ens va espantar. 
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NUS 
2nA Escola Josep Monmany i Amat – Sant Feliu de Llobregat 

 
Quan vam arribar al lloc assenyalat estàvem a la 

porta d’un cementiri. Tots tres vam començar a 

tremolar i ens preguntàvem: 

- Aquí dins estarà el tresor? 
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DESENLLAÇ 
1r Escola Pont de la Cadena – Molins de Rei 

 
Ens vam trobar un fantasma que ens va 

preguntar: 

- Què esteu fent? 
 

- Estem buscant un tresor. Tu saps on és?  -el 

vam respondre. 
 

- Sí.  -va contestar. 

 

El fantasma ens va acompanyar. Vam caminar 

una bona estona  fins que vam trobar unes 

tombes que indicava el mapa.   

Sort que el fantasma es coneixia el cementiri. 
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DESENLLAÇ 
1r Escola Pont de la Cadena – Molins de Rei 

 
En obrir una de les tombes ...   

- EL  TRESOR!!!  -vam exclamar tots alhora. 

 
Vam voler obrir-lo, però no teníem les tres claus 

del cofre. Així que vam començar a buscar.  

 

Una estava en una liana, una altra sota una 

pedra i l’última sota terra.  
 

Quan el vam obrir, a dins hi havia... un 

missatge!!!  

- ENHORABONA!!! 


