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“Hi havia una vegada...” 
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EL VIATGE DE LA  

KIKA VOLADORA 
 
 

 
Inici:  Fragment de Matilda de Roald Dahl   

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

 

Nus:  Alumnes 2n Escola Vicente Ferrer, Sant Boi de Llobregat    

          (Tutor: Albert López González) 

Desenllaç:  Alumnes 1r Escola Estel, Molins de Rei    

(Tutora: Montserrat Capdevila) 
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Com que era molt petita i molt jove,  l’únic poder 

que tenia... 
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… era volar. 

 
Quan s’apropava l’estiu, li agradava acompanyar 

les gavines per veure el món.  

Es deia KiKa i tenia 5 anys. La KiKa era una nena 

simpàtica, guapa i tenia el cabell llarg i ros. 

 

 

 

 

 

 

 
Tenia  tres germans: un més petit que es deia 

Èric, la Camila que era igual que ella i el Nil, 

més gran que ella. Tots quatre van néixer a 

Hawaii. 
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En arribar la calor, els va acomiadar per 

començar un nou viatge. 

Durant aquell estiu, va iniciar un nou viatge 
amb les seves amigues oques. Volien arribar a 

Austràlia, ja que mai hi havien estat.   

 
Però quan estaven volant sobre el gran Oceà 

Pacífic, la KiKa es va adonar que hi havia algú a 

sobre d’una àguila.  
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A l’apropar-se, va veure el seu germà petit Èric!  

L’Èric l’estava buscant perquè els seus germans 

s’estaven barallant un altre cop.   

 
Aleshores, la KiKa va agafar el seu germà petit i 

van tornar cap a la seva petita illa.  

Pel camí, l’Èric estava sorprès  de tots els animals 

que saltaven sobre el mar.   
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Quan van arribar a la petita illa de Hawaii, la 

KiKa i l’Èric es van adonar que el seu germà Nil 

no hi era.  

La Camila estava plorant perquè el Nil havia 

marxat de casa enfadat. Tots tres van començar a 

pensar un pla per trobar-lo el més aviat possible. 

 
Llavors es van trobar amb una fada.  

La KiKa li va preguntar a la fada si podria 

ajudar-la perquè els seus germans Camila i Èric 

no es barallessin més.    
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La KiKa, la Camila i l’Èric surten de casa i van a 

buscar el Nil, que estava assegut sota el tronc d’un 

arbre del bosc.  

Els germans fan les paus i se’n tornen cap a casa 

a dinar i a jugar.  

 
A l’hora de sopar pensen que tots quatre podrien 

viatjar a Austràlia i decideixen planificar el 

viatge: hi aniran amb submarí i convidaran la 
seva amiga àguila i dues oques. 
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Quan ho tenen tot a punt, el submarí es  

submergeix al mar i comencen l’aventura. 

 
Sota el mar, veuen: estrelles i cavallets de mar,  

corall, un peix espasa, taurons, peixos pallasso, 

meduses, un peix globus, un peix manta...  

Tots els nens i els animals de dins el submarí 
estan bocabadats  per les meravelles del fons del 

mar. 
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Al cap d’uns dies de viatge, arriben a Austràlia. 

Tenen moltes ganes de sortir del submarí, veure  

el país i descobrir tots els seus animals. 

El Nil, la KiKa, la Camila, l’Èric, l’àguila i les dues 

oques posen els peus al terra.  

 
Els germans pugen a sobre de les aus i tots quatre 
comencen a volar. Veuen uns animals molt 

especials que en comptes de caminar, salten. Els 

germans en saben el nom, són els cangurs. 
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Sobre unes roques, mirant la posta del sol, veuen 

un dingo. Al bosc de la vora veuen una família 

de coales i una mica més lluny, un grup d’emús 
picotegen el terra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Els quatre germans aventurers i les aus estan 

impressionats, tan emocionats que fins i tot 

ploren d’alegria. Tota la família està contenta 

perquè està junta i perquè gaudeixen plegats 
d’aquesta meravella de la natura. 

 
Decideixen endur-se un record d’Austràlia: faran 

fotografies i dibuixos dels animals i també 
recolliran algunes plomes del terra. 
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El Nil, la KiKa, la Camila, l’Èric, l’àguila i les dues 

oques pugen al submarí, ja que ha arribat  el dia 

de retornar a casa.  

 
Abans de marxar, però, veuen un ornitorinc 

que no para de nedar.  

 
Adéu Austràlia!  

El submarí es torna a submergir, comença el 

viatge de retorn a casa, a Hawaii. 

 
 

 

 

I vet aquí un gat,  
vet aquí un gos 

que aquest conte ja s’ha fos. 
 


