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Un cofre ple de polseres,  
collarets, arracades, teles...

En obrir aquell tresor, la Paula va obrir 
els ulls com unes taronges i es va quedar 
paralitzada per un instant, però de 
seguida va començar a emprovar-se 
les joies: ara al braç, ara al coll, ara al 
cabell...

—Paula, Marc, vigileu de no perdre res 

que són joies màgiques! —els digué 
l’àvia MariaLa Paula es va aturar de cop, 
va observar les joies, però no va detectar 
cap indici de màgia.

—Àvia, no diguis mentides, això no es fa. 
Sé que sóc petita; però no tant com per 
empassar-me això de la màgia.

—Jo no dic pas mentides. Si voleu, 
us puc explicar el perquè de la màgia 

a Paula i en Marc, com 
cada divendres, van 
anar a passar la tarda 
amb l’àvia. Aquella 

tarda, però, va ser diferent.

Van descobrir que la màgia 
existeix però no sempre se’ns 
presenta tal com ens l’havíem 
imaginat. Sovint la màgia és 
tímida i prefereix amagar-se 
darrere les petites coses, les 
petites històries.

Petites històries que 
s’amaguen en un cofre...



»En un punt d’aquesta terra 
extraordinària va néixer la Indira. 
Un nadó menut, bonic i inquiet. Els 
seus ulls del color de la mel eren 
enormes i el seu somriure era gran 
i transparent. Vivia amb la mare, 
el pare, la seva germana gran i dos 
germanets petits en una petita 
barraca feta de trossos de fusta.

»Aquests tresors provenen d’un país 
moooolt gran, enorme, tan gran com 
un continent sencer. Tan gran que s’hi 
parlen 1.600 idiomes diferents!

»En aquest país tan meravellós les 
vaques passegen per les carreteres, 
entre camps de colors treballats per 
dones amb vestits com l’arc de Sant 
Martí. El sol brilla amb més força i el cel 
és més clar i més net que en cap altre 
lloc del món.



»Passat un temps, tothom deia que 
la seva malaltia no li permetria 
anar a l’escola ni fer cap feina. Tot 
i així, en època de pluges, creava 
escultures de fang que regalava a 
les persones amb un somriure.

»De petita, es va posar molt 
malalta i com que la seva 
família era molt pobra no 
van poder dur-la a l’hospital.

Per això, la Indira va passar moltes setmanes 
a casa amb febre, no menjava, gairebé bevia 
ni tampoc podia prendre cap medicament 
perquè eren molt cars. No es va bellugar de 
sota unes mantes durant un mes sencer.



»Des que va començar a treballar amb 
elles només sentia afalacs per a tot el 
que feia.

Se sentia útil perquè podia ajudar 
la seva família. Mentre treballava, 
imaginava persones comprant les joies 
màgiques que havien canviat la seva 
vida i la de moltes persones com ella, 
amb un somriure d’orella a orella.

—Ja ho entenc! Són màgiques perquè 
han fet felices les persones que les han 
creades! —va dir la Paula.

—Exacte! Perquè la màgia no és només 
fer que surti un conill d’un barret, a més 
d’això, és donar confiança a les persones 
i aconseguir que siguin felices a partir 
del que fan amb les seves pròpies mans.

»Ja de gran, un dia que cosia 
pedaços de roba que la gent 
llençava, una noia la va veure 
i li va dir:

»—És molt bonic, això que fas. Si vols, 
puc parlar amb el teu pare i la teva mare 
perquè puguis treballar amb nosaltres. Al 
taller hi ha altres noies que com tu, creen 
tot tipus d’objectes i petites joies amb 
les mans i diversos materials, com ara la 
closca dels cocos o les fulles de palmera.



Il·lustrem el conte

Temps 1 hora de classe

Edat Alumnat de Cicle Inicial d’Educació Primària (de 6 a 8 anys)

Objectius Fomentar la creativitat i l’expressió plàstica.

 Potenciar la capacitat de selecció del moments més rellevants d’una 
història.

 Endreçar les imatges a partir de les quals s’explica la història.

Descripció Després de la lectura del conte, comentarem a classe els diversos 
moments de la història. 

 Tot seguit, els infants dibuixaran aquella escena que més els hagi 
cridat l’atenció: la Paula i en Marc jugant amb les joies màgiques, l’àvia 
explicant-los d’on venen els tresors del cofre, la Indira creant escultures 
de fang... 

 Finalment, endreçarem les il·lustracions entre tota
 la classe i les penjarem en un mural. 

Material Fulls en blanc, retoladors, ceres o llapis de colors.

Creem les nostres joies màgiques!

Temps 1 hora de classe

Edat Alumnat de Cicle Inicial d’Educació Primària (de 6 a 8 anys)

Objectius Fomentar la creativitat i l’expressió plàstica.

 Experimentar amb nous materials de plàstica.

Descripció Recollirem material de rebuig, com ara taps de suro i cartrons, i d’altres 
objectes com ara macarrons, galets, cordons i botons. 

 Tot seguit decorarem els objectes amb pintura de colors i crearem 
collarets i polseres.

 Finalment, exposarem les creacions per tal de compartir-les amb
 tots els nens i nenes de l’escola.

Material Material de rebuig (taps de suro, cartrons, etc.), macarrons
 o galets, cordons, botons, pintura de colors i pinzells.
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