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CONCURS PERSONATGE MISTERIÓS GENER 

El PERSONATGE MISTERIÓS HA ESTAT LA BRUIXA AVORRIDA
PERSONATGE DE LES TRES BESSONES, IL.LUSTRACIÓ DE ROSER

CAPDEVILA

 

ELS GUANYADORS HAN ESTAT:

NICOLAS WAGNER  del  CEIP PUNTA DE N’AMER DE 3è de primària 
ESPERANÇA MASSANET del   CEIP SANT MIQUEL de 5è de primària
ANTONI FLORENCIO  del CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS de 1è de 
primària

CONTACONTES DE LA PAU:NIHAO I ELS COLORS DE LA PAU

  Aquest mes hem celebrat el DIA DE LA PAU, amb les escoletes del 
municipi.

Sempre és un plaer i un gust que els més petitons visitin les 
biblioteques.A son Carrió va ser el divendres 31(DIA DE LA PAU) i a 
Sant Llorenç i sa Coma el dijous 6, ja que el dijous 30 es va haver de 
suspendre per mal temps. Aquest dia si,  amb un sol radiant, varen 
venir a escoltar el conte "EN NIHAO I ELS COLORS DE LA 
PAU",conte que explica els valors de la pau, de l'amistat, del 
respecte cap als altres,etc, el va contar n'Assumpta, 
magnífica contadora d'històries.



El conte era del drac NIHAO que tenia una coa preciosa, amb tots els 
colors de l'arc de Sant Martí,  que li permetia volar molt ràpid, per 
això mai es deixava agafar per en Toni i na Laia, dos dels seus 
amics ,quan jugaven junts.Però un dia el vent, va fer que la coa 
s'enganxàs a una branca d’un arbre i la pluja li banyàs. L'endemà els 
seus amics quan veguèren que era al lloc de costum, anaren a veure 
si el trobaven, estava banyat i tot sol, molt  trist i plorant, ja no hi 
havia ningú que volgués jugar amb ell ni que es preocupàs per 
ell.Però quan  va haver demanat perdó , el sol de seguida va tornar a 
sortir, i ell,va recuperar els colors de la coa, i també els amics, i a 
partir d'aquell moment, va deixar que elsnins es penjassin a la seva 
coa i volassin. Una vegada acabat el conte els nins varen fer  un taller
d’un colomet amb gomets de colors, per dur a ca seva.
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