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LA LAURA I EL SEU PODER  
 
 

 
Inici:  Fragment de Matilda de Roald Dahl   

 (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 2nB Escola Verge de la Salut, Sant Feliu de Llobregat    

(Tutora: Matilde Rodríguez) 
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Com que era molt petita i molt jove,  l’únic poder 
que tenia... 
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… era ser invisible. 

 
Un dia la petita Laura va anar al bosc amb la 

seva mare i de cop i volta va desaparèixer. La 

seva mare va començar a buscar-la i cridava: 

- On estàs Laura? 

 
- Ajuda!!! Sóc aquí!   -va dir la Laura. 

 
La mare la sentia, però no la veia. 
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De sobte la mare va veure que estava envoltada de 

serps i estava molt espantada. La Laura va 

començar a estirar les serps per la cua i les va 
llençar al riu que estava a prop. Les serps es van 

ofegar totes i no les van tornar a veure. 
 

 

La mare estava molt contenta perquè la Laura 

amb el seu poder la va salvar.  

I van tornar a casa. 
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A l’escola, quan la professora posava feinetes, la 

Laura es tornava 

invisible i ajudava 
els nens que ho 

necessitaven, però 

a l’hora del pati 

feia les feines dels 

altres nens. 

 
 
 
 
Un dia la mestra se’n va adonar i va parlar amb 

ella.  

Li va explicar que podia ajudar els companys 

sense tornar-se invisible, que cada nen havia de 

fer les seves feines per aprendre i que l'hora del 

pati era per jugar i descansar. 
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També li va dir: 

- Tens un poder molt especial i segur que 
aprens a fer-lo servir quan calgui. 
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Un dia, mentre jugava amb uns amics al jardí 

de casa seva, la pilota va anar a parar a la casa 

del costat, just davant d'un enorme gos 
mal educat que mossegava tot el que veia. 
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El gos va agafar la pilota i va intentar mossegar-

la, però la pilota era molt dura i no la va 

esclafar.  

Això sí, la va amagar a la seva caseta.  

 

La Laura i els seus amics van esperar que el gos 

s’adormís per poder agafar la pilota. Van parlar 

entre ells i van decidir que la Laura l’aniria a 
buscar. 

- Mira, Laura, ja s’ha adormit, ja hi pots anar! 

 

- D’acord, entraré de puntetes perquè no es 

desperti el gos.   –-va explicar la Laura.   

 
- I si es desperta quan tu entris? 

 

- Doncs si es desperta, em faré invisible i sortiré 
corrents.   –-va contestar la nena.   

 

I així va passar: quan va agafar la pilota, el gos 

es va despertar.  

Va començar a bordar i a córrer darrere d’ella.  
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Immediatament la Laura es va fer invisible, 

però es veia una pilota corrents per l’aire i el gos 

perseguia la pilota. 
 

 
La Laura va llençar la pilota al seu jardí, però el 

gos tenia un bon olfacte, la va olorar i seguia 

perseguint la Laura.  

Ella va obrir la porta de la tanca, però amb les 

presses no va tancar-la i el gos va entrar al jardí.  
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El gos es va ficar en un bassal d’aigua i va 

esquitxar la Laura i aleshores va deixar de ser  

invisible.  
 

 

Els amics van anar a buscar alguna cosa de 

menjar pel gos i li van donar unes galetes.  
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El gos l’únic que volia era tenir amics i la Laura 

es va apropar per preguntar-li: 

- Vols jugar amb nosaltres i ser el nostre amic? 
 

 

 
El gos va bordar movent la cua alegrement i des 

de llavors van ser amics per sempre. 

 

Conte contat,  

conte acabat. 
 


