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UN  SECRET  AMAGAT  
 
 

 

 
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 2nB Escola Pau Vila, El Papiol  (Tutora: Anna Díez) 

Desenllaç:  Alumnes 2nB Escola Josep Monmany i Amat, Sant Feliu de Llobregat       

          (Tutora: Maijo Vizán) 
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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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... un secret que només jo i el meu gos sabíem.  

El meu gos, que es deia Pilot, era molt especial, 

espavilat, intel·ligent... però sobretot màgic!! Per 
què és capaç de trobar coses que a simple vista no 

es veuen, i també sabia parlar català.  

 

Un dia va arribar a la meva habitació amb un 

paper al morrió que semblava un mapa.  

- Pilot, d’ on has tret aquest mapa? – -li vaig 

preguntar. 
 

- De les golfes, estava al costat d’un pot que 

semblava una poció, i he pensat de venir-t’ho 

a ensenyar! – -va dir el gos, el Pilot. 
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Aleshores van pujar a les golfes, i es van trobar 

aquella poció tota escampada pel terra.  

En Pilot la va tastar i va desaparèixer. I jo que no 
em volia separar mai del meu gos també vaig 

tastar-la, i de cop i volta vaig aparèixer al costat 

del Pilot davant d’una porta de fusta molt gran. 

 

Les claus estaven penjades al costat de la porta i 
vam decidir entrar.  

A dins, hi havia una nota que deia: 

 

“ Si heu arribat fins aquí és que teniu molt bon 
cor. Si voleu trobar el gran tresor haureu de: 

 

  Buscar cinc claus que trobareu al 
superar cada una de les proves.  

  Una vegada heu superat la prova, 
trobareu la clau que haureu de fer servir 
per obrir una porta nova que us 
portarà a la següent prova.  
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 Per tant, cinc proves, cinc claus, cinc 
portes.” 
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La primera prova eren tres camins.  

El primer tenia dibuixat un ratpenat, el segon 

un dofí i el tercer una tortuga.  
Havien de trobar el correcte i l'endevinalla era:  

“Un mamífer que neda com una sirena.”  
 

L'Àlex va dir ràpidament:  

- El dofí!  
 

I és que a l'escola havien acabat de fer un projecte 

de dofins i això s'ho sabia molt bé. Llavors van 

seguir el camí i van trobar la clau per obrir la 

següent porta. 
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Quan van obrir la porta van veure un laberint 

molt gran i l'Àlex va pensar que segurament 

tenia moltes trampes i que no sabrien trobar 

mai la sortida, però el Pilot va dir:  

- Recorda que sóc un gos i els gossos tenim molt 

bon olfacte, així que jo puc trobar el camí 

olorant la fusta de la porta següent. 

 

I així, seguint al seu amic, van arribar a la 

porta de la prova tres. 
 

La prova tres era un robot que era el millor 

porter del món i li havien de marcar tres gols. 

L'Àlex era un bon jugador i de seguida va marcar 

un gol, dos gols... el tercer va estar a punt de 

fallar-lo, però en l'últim moment el Pilot va 
tocar la pilota amb el cap i...  

- GOOOOOL!  

 

De sobte, la porteria va desaparèixer i van trobar 

la següent porta amb la clau al pany. 
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L'habitació era plena de rajoles amb números i 

un altaveu va dir:  

- “Ara haureu de trepitjar només les rajoles de 
les taules de multiplicar que jo us digui:  
5 X 3,  
5 X 2,  
3 X 10... “ 
 

L'Àlex i el Pilot se sabien molt bé i molt ràpid les 

taules i van aconseguir passar l'habitació. 

 

 

 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Servei Educatiu Baix Llobregat 1 
Sant Feliu de Llobregat - Molins de Rei - El Papiol 

 
 

DESENLLAÇ 
2rB Escola Josep Monmany i Amat – Sant Feliu de Llobregat 

 
Per fi van arribar a l'última prova. En una 

paret hi havia dues palanques i un altaveu va 

dir:  

- “Ara heu d'escollir. Una palanca us portarà al 
tresor però l'altra us portarà a les golfes i 
tornareu a començar.”  
 

L'Àlex volia una palanca i el Pilot l'altra, però al 
final es van posar d'acord i van pujar la 

mateixa. 
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Llavors va aparèixer un cofre i a dins hi havia 

un pergamí. Posava:  

- "Felicitats. Heu superat totes les proves i el 
tresor és demanar un desig."  

 

I com que l'Àlex i el Pilot s'estimaven tant i 

tenien molt bon cor van demanar estar sempre 

junts i ser els millors amics del món.  
 

 

 

 

I vet aquí un nen i vet aquí un gos, 

aquest conte ja s'ha fos 

i el misteri del tresor 

ja s'ha resolt. 

 
 


