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EL  SECRET  DE  LA  CASA  
 
 

 

 
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 2n Escola Pont de la Cadena, Molins de Rei   (Tutora: Mercè Royo) 

Desenllaç:  Alumnes 1rA Escola Castell Ciuró, Molins de Rei    (Tutora: Eva Mas) 



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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 
2n Escola Pont de la Cadena – Molins de Rei 

 
I aquest secret era que hi havia un tresor. 

 

A la casa on jo vivia, hi havia joies amagades al 
soterrani.  

La clau del soterrani estava a sota d’una roca que 

van trobar uns nens que jugaven per allà, però 

aquesta estava xafada i no es va poder utilitzar.  
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Un dia mentre observava un quadre que estava 

per casa, vaig veure un mapa que potser em 

portaria cap al tresor. 
 

Vaig intentar desxifrar-lo, però el codi era massa 

difícil. 
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Va provar de llegir el mapa del quadre de la 

paret, amb una lupa. 
 

I va descobrir un petit codi a un costat. Gràcies al 
codi va entendre el mapa. 
 

I resulta que havia d’anar a una altra casa tan  

antiga com aquesta, a buscar la còpia de la clau. 
 

Quan va arribar a la segona casa, no sabia ben bé 

on estaria la còpia de la clau. 
 

Es va posar a mirar per tot el jardí de la casa i 
no va trobar cap pedra gran on pogués estar 

amagada. 
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Llavors va pensar que el millor era trucar i 

demanar la clau a la gent que li obrís la porta. 
 

Però no hi havia ningú i va entrar per la 

finestra que estava oberta. 

 
I es va dirigir a l’entrada pensant que trobaria el 

racó de les claus. Però n’hi havia tantes que era 

molt difícil saber quina era la clau del soterrani. 

 
 

 

Va haver de 
tornar a casa 

seva a buscar la 

clau aixafada, 

per poder-la 
comparar amb 

la de la casa 

que havia 

entrat. 
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Un cop trobada la clau, va voler entrar al 

soterrani de casa seva, on potser hi havia un 
tresor amagat. 

 

Quan va obrir la porta, es va sentir un soroll 

esgarrifós.  

 

NYEEEEEC! 

 

Que va fer posar els pèls de punta. 
 

Va estar dos dies remenant tot el soterrani, i fins 

al tercer dia ...  
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... no va tenir la sorpresa de trepitjar una pedra 

que es va enfonsar, i allí sota hi havia un petit 
cofre amb un diamant. 

 

 

 


