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LES AVENTURES DEL 

SUPERGALL I LA SUPERFOC  
 

 

 
 

Inici:  Fragment de Matilda de Roald Dahl   

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

 

Nus:  Alumnes 1r Escola El Palau, Molins de Rei   (Tutora: Claudia Flores) 

Desenllaç:  Alumnes 2nB Escola Josep Monmany i Amat, Sant Feliu de Llobregat    
                  (Tutora: Eli Cierco) 
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Com que era molt petita i molt jove,  l’únic poder 

que tenia... 
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... la SUPERFOC era controlar el foc.. 

 
La SUPERFOC és una noia molt guapa i està 

enamorada del SUPERGALL. 

El SUPERGALL és un superheroi molt fort. És un 

noi que es transforma en un gall quan es fa de 

nit. 
 

  
 

 

 



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

 
 

NUS 
1r Escola El Palau  – Molins de Rei 

 
La SUPERFOC vivia en una casa molt gran amb 

el seu enamorat, el SUPERGALL. 

La casa estava en un bosc, ple d'arbres i animals 

com eriçons i papallones. 

 

A la SUPERFOC li agrada molt fer fogueres. Però 

no les encén amb mistos, fa servir les seves mans. 

Posa les seves mans de foc a les fustes perquè  
s'encengui i ja està feta. 

També li agrada pintar dinosaures amb ceres. 



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

 
 

NUS 
1r Escola El Palau  – Molins de Rei 

 
Al SUPERGALL li agrada jugar amb les plomes. 
També li agrada pintar, com a la SUPERFOC, 

però pinta amb les seves plomes. 

 
Una nit, quan estaven al bosc, van tenir un 

problema. Va aparèixer un caçador. El caçador 
que era molt gran i molt alt, ho podia veure tot 

al seu voltant, no se li escapa res. També era molt 

fort. 

El caçador portava un barret perquè no se li veiés 

la cara. 

 
Aquella nit, el SUPERGALL es va tornar a 

convertir, com totes les nits, en un gall. 

El caçador va veure al terra unes petjades de gall 

i unes quantes plomes que li havien caigut al 

SUPERGALL... i les va seguir. 
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Les va seguir fins a trobar-se amb el SUPERGALL. 

Aleshores, el caçador, va agafar la seva escopeta i 

va disparar una bala. 

Per sort, la bala només li va donar a la cresta. 

Però li va començar a sortir sang... 

El caçador el va agafar... i se'l va emportar. 
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El caçador quan va ferir al SUPERGALL, el va 

agafar del coll i va decidir emportar-se´l a casa 

seva per menjar-se´l.  

Sort que el SUPERGALL va deixar un rastre de 

sang i plomes pel camí! 

 

 

 

La SUPERFOC estava fent una volta amb unes 

amigues i quan va tornar a la nit a casa seva va 

trobar a faltar el seu enamorat i en veure que 

trigava tant, va decidir sortir a buscar-lo amb 

una espelma ben gran. 
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Va anar al bosc i de sobte al costat d’un arbre va 

veure unes petjades de sang d’una persona al 

terra i unes plomes de gall. 

Ràpidament la SUPERFOC va pensar que al 

SUPERGALL li havia passat alguna cosa dolenta i 

tot seguit va seguir aquell rastre de sang que la 

portaria fins a una casa molt gran i 

il·luminada enmig del bosc. 

 
Era la casa d’un caçador alt i fort que vivia sol i 

que tenia moltes escopetes per matar i menjar-se 

tots els animals que trobava al bosc. 
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La SUPERFOC va aconseguir entrar a la casa del 

caçador sense fer soroll.  

Ell no la va veure perquè era tard i estava 
dormint al seu llit.  

Així, en silenci, va començar a buscar el 

SUPERGALL per la casa... 
 

 

 

El SUPERGALL ja es trobava preparat en una olla 

ben gran a prop del foc per ser el dinar del dia 

següent d’aquell caçador. 
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La SUPERFOC es va enfilar a l’olla i el va veure 

allà dintre com si estigués mort, es va espantar 

molt i sense adonar-se es va posar a plorar i a 
cridar molt fort. 

 

 

 

El caçador en sentir els crits i el soroll que feia la 

SUPERFOC, es va aixecar i va anar a veure què 

passava. A la cuina es va trobar a la SUPERFOC 
plorant i abraçant al SUPERGALL. 
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El caçador va anar a buscar una escopeta per 

matar-los, però la SUPERFOC es va adonar de que  

l’havia vist i van fugir els dos de la casa 
ràpidament. 

 
A la porta, la SUPERFOC va fer una gran foguera 

perquè el caçador no pogués sortir de casa. 

El caçador va començar a disparar-los, però com 

era de nit no va poder matar-los.  

 
Així, la SUPERFOC va aconseguir alliberar el seu 
enamorat, el SUPERGALL. 
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Quan la SUPERFOC va aconseguir portar-lo a 

casa, va veure que no estava mort, només estava 

ferit una mica a la cresta. 

El SUPERGALL li va donar les gràcies per salvar-

lo d’aquell caçador. 

 
Uns dies més tard, quan el SUPERGALL estava 
millor, van pensar que aquell bosc no era segur 

per viure-hi i formar una família. Així que van 

decidir buscar un altre lloc tan bonic com aquell 

però més tranquil. 

 
Finalment, el SUPERGALL i la SUPERFOC van 

trobar un altre lloc lluny d’allà on es van casar i 

al cap d’uns anys van tenir dos fills; una nena 

que es deia SUPERAIGUA i un nen que es deia 

SUPERSOL. 
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Finalment, el SUPERGALL i la SUPERFOC van 

trobar un altre lloc lluny d’allà on es van casar i 

al cap d’uns anys van tenir dos fills; una nena 
que es deia SUPERAIGUA i un nen que es deia 

SUPERSOL. 

Tots junts van ser molt feliços i... 

 
 

 

Conte contat, 

conte acabat! 


