
TÍTOL: ????? 

Hi havia una vegada un colom que es deia Pau. El 

colom Pau vivia en una caseta d’ocell, a la pineda de 

l’escola Rosa Sensat. Cada trenta de gener sortia a  

celebrar  la pau amb tots els nens i nenes de l’escola . 

D’aquesta manera s’assegurava de que sempre hi 

hagués pau a aquella escola. 

En Pau feia que cada nen se sentís especial . Quan 

algun nen estava sol , en Pau l’ ajudava tot cantant 

una cançó  alegre ,així  els altres nens se 

n’adonaven i anaven a buscar-lo per jugar amb ells. 

Els acompanyava amb els jocs i era un membre més 

de l’ escola. Els nens se l’ estimaven molt ja que 

gràcies a ell s’ havien acabat les baralles i tothom  

estava content. 

Un dia d’hivern fred i ventós al mati els nens en 

arribar a l’escola van veure que la caseta d’en Pau 

estava al terra trencada. Ràpidament van avisar a 

les mestres i tothom va començar a buscar-lo. 

Un grup de nens de 3r i 4t el van trobar arraulit al 

peu de l’olivera tremolant i piulant de fred. 



Una nena el va agafar molt suaument amb les 

mans i el va pujar a la classe per a que entrés en 

calor. 

Com la caseta del Pau estava trencada, van decidir 

arreglar-la i fer-hi més pels altres ocellets. 

Tot seguit els nens i nenes de segon van començar a 

pensar com tornar  a fer una caseta  més resistent. 

A la classe tenien taulers de fusta, llana, silicona, 

serra de marqueteria, pintura verda, pinzells i  

vernís.  

Aleshores, tots els nens i nenes de l’escola van 

esforçar-se a fer la caseta  a l’hora del pati. Cinquè i 

sisè van  pensar  com posar les fustes i  les van tallar. 

Tercer i quart van  enganxar-les . Primer i segon 

van pintar la caseta ben bonica. I P3, P4 i P5 la van 

vernissar i van posar-hi llums. 

La caseta va quedar arreglada i molt maca. El colom 

Pau s’hi trobava molt feliç i molt calentet en el seu 

llit. Però el que més li va agradar al colom Pau, va 

ser que l’ajudessin a fer la caseta  entre  tots. 

I conte contat... ja s’ha acabat i molt ens ha agradat! 


