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“Hi havia una vegada...” 
 

...CONTES ENCETATS, 
CONTES CONTATS!!! 
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LES FANTÀSTIQUES  
AVENTURES DE LA SÚPER  
MARTA, ELS ZOMBIS I ELS  

LLADRES DE NENS  
 
 
 

Inici:  Fragment de Matilda de Roald Dahl   

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

 

Nus:  Alumnes 1rA Escola Pau Vila, el Papiol    
          (Tutora: Dolors Oliva) 

Desenllaç:  Alumnes 2n Escola El Palau, Molins de Rei    

          (Tutora: Rosa M. Cortadella Morral) 
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Com que era molt petita i molt jove,  l’únic poder 
que tenia... 
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NUS 
1rA Escola Pau Vila  – El Papiol    

    
... la Marta 
Súper 
Fantàstica és 
que podia 
moure coses 
amb la 
ment i 
canviar els sentiments. 

 
Un dia uns lladres dolents volien segrestar tots els 
nens i nenes d’un poble. 

Mentre dormien entraven a l’habitació per la 
finestra, els agafaven i els portaven a una casa 
encantada on els transformaven en zombis. 
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DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
Els pares estaven molt tristos perquè s’estaven 
quedant sense fills 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Van anar a 
demanar ajuda  
a la Marta Súper 
Fantàstica. 
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DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
La Marta sabia que hi havia un riu màgic. 

L'aigua d'aquell riu transformava els zombis en 
nens.  

 
La Marta va anar fins al riu, va omplir moltes 
garrafes i, amb el poder de la seva ment, va 
transportar les garrafes plenes des del riu fins a 
la casa encantada. 

 
Volia que tots els zombis beguessin aquella aigua i 
tornessin a ser nens.  

Però els zombis no confiaven en la Marta i no 
volien beure.  
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DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
La nostra protagonista, que era molt llesta, va 
tirar colorant verd a l'aigua perquè els zombis es 
pensessin que era l'aigua podrida que tant els 
agradava.  

Així va aconseguir que beguessin i tornessin a ser 
nens. 

 
Aleshores ràpidament, abans que els homes 
dolents la descobrissin, amb el poder de la seva 
ment, va transportar, volant pel cel, els nens des 
de la casa encantada fins a casa seva, amb els seus 
pares. 

 
Els pares es van posar molt contents perquè els 
seus fills ja estaven a casa.  
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DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
Li van dir moltes gràcies a la Marta i van fer 
una gran festa amb regals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Marta també volia saber perquè aquells homes 
dolents eren tan cruels.  

 
Amb el poder que tenia de canviar els 
sentiments,  volia provar d'ajudar-los  a canviar, 
i va anar a parlar amb ells. 
 



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

DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
Els homes li van explicar que estaven molt 
enfadats perquè quan ells eren petits els seus 
pares no els deixaven fer res.  

No podien anar a jugar al parc, ni anar 
d'excursió, ni llegir històries divertides, ni tenir 
mascotes, ni anar al cinema, ni mirar la tele, 
ni anar a casa dels seus amics, ni anar a 
l'escola!!...  

I per això volien fer que tots els pares estiguessin 
sempre tristos. 

 
La Marta els va explicar que fer coses dolentes no 
canvia res. 

Els va dir que podien començar de nou. Podien 
anar al cinema, podien sortir amb els amics, fer 
un viatge, anar a la biblioteca, comprar-se  una 
mascota, buscar una novia...  

 
La Marta els va explicar que el que ens fa més 
feliços és que ens estimin. 
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DESENLLAÇ 
2n Escola El Palau – Molins de Rei 

 
Aquells homes dolents van descobrir que podien 
canviar i fer coses molt divertides. 

 
Van tornar a ser bons i van posar en pràctica tot 
el que els havia dit la Marta. 

 
Al final tothom els estimava. 
 
 
 
 
 

I tots van ser feliçosI tots van ser feliçosI tots van ser feliçosI tots van ser feliços    
i van menjar pastissos.i van menjar pastissos.i van menjar pastissos.i van menjar pastissos.    

    
    
    

I conte contatI conte contatI conte contatI conte contat    
sinó és mentida és veritat.sinó és mentida és veritat.sinó és mentida és veritat.sinó és mentida és veritat.  

 


