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UNA CLASSE DIFERENT 

 
Aquesta història és de veritat, no com altres. I això us pot passar a vosaltres. 
 
Vaig començar a ser mestre l’any passat, va ser una mica complicat per mi ja que va 
ser el meu primer any com a professora. Vaig començar a treballar el 5 de setembre. 
 
Estava molt contenta, a més els nens em van acceptar molt bé. Seguidament, vaig 
arribar a classe a les vuit ,però començava a les nou. Molt emocionada vaig col·locar 
totes les meves coses. 
Després vaig escriure a la pissarra tot el que faríem. Una estona més tard vaig anar a 
conèixer tots els professors. Ràpidament vaig anar a la classe perquè vaig escoltar un 
so molt fort. Quan vaig arribar totes les lletres de la pissarra s’havien mogut. Em vaig 
quedar en blanc, no sabia que fer. Per si un cas em vaig pessigar, per si era un 
somni.  
Després d’una estona van venir els nens. A mi se’m va passar, així que vam començar 
a fer classes. Les dues primeres hores van anar molt bé.  
 
Aleshores van anar al pati, mentre jo estava ordenant la classe. Vaig posar música i 
vaig cantar una estona. De sobte vaig escoltar cantar a una altre persona. Després, 
vaig veure que cantava un estoig color xocolata, es que no m’ho creia! Cóm podria ser 
això possible?, Fins i tot tenia cara.  Quan el vaig mirar em va dir:  

 Tu què mires! 
I va seguir cantant. Per tant, com no podia fer res vaig seguir treballant. 
Unes hores més tard, va arribar l’hora d’anar-me’n a casa. Estava pensant què podia 
haver passat. Seguia recollint, però quan vaig anar a la porta algú em va dir que no 
sortís. Totes les cadires, taules, estoigs i llibretes es van apropar a mi. Una cadira em 
va dir: 

  Escolta, estic cansada que us seieu al damunt meu, que em feu mal! 
Jo no sabia què dir. Abans que pogués dir paraula va parlar una goma i va dir: 

 A veure cadira, no et queixis tant, que jo cada vegada sóc més petita.  
Aleshores va parlar un llapis: 

 Feu silenci, sé que tothom té queixes però anem a fer el que hem de fer.  
Un llibre va dir: 

 Com ets la nova mestra, et volem explicar un secret. Com has pogut veure, 
totes les coses d’aquesta classe tenen vida. Volem ajudar-te a que puguis fer 
millor les classes.   

Jo pensava que estava en un somni, però alhora volia fer el que em deien. Així que 
vaig escoltar les seves queixes.  
La taula va dir: 

 A mi no m’agrada gens que em fiqueu tant de pes perquè no el puc aguantar. 
La paperera va dir: 

 A mi no m’agrada que llenceu el paper fora, és que no costa res. 
El llapis va dir: 

 Jo visc amb la por de que em fiqueu a la maquineta, no he fet res perquè em 
talleu la pell. 

La pissarra va dir: 
 A mi no m’agrada que em pinteu tot el meu cos, però m'encanten les 

pessigolles que em feu al escriure.  
Tots van dir la seva opinió. Jo no m’ho creia així que vaig dir: 

 Segur que això és un somni així que faré com que no ha passat res perquè 
això és impossible. 



Tots els objectes es van sentir ofesos. Jo només vaig dir el que pensava igual que ells! 
De sobte va parlar una motxilla: 

 D’acord, si vols que sigui així et farem les classes impossibles. 
Tots els objectes van dir que farien això. Sincerament, em vaig quedar una estona 
pensant. Potser no era un somni? Al dia següent vaig començar a fer classe. Estava 
molt espantada del que podia passar .Els nens van seure, fins el moment no havia 
passat res. Quan  va passar un temps les cadires amb els nens al damunt es van 
començar a moure. Tots els nens estaven flipant. 
 
Vaig fer com que no sabia res, vaig tranquil·litzar-los. Les cadires es van deixar de 
moure. Després vaig seguir fent classe, evitant parlar del que havia passat. Una mica 
més tard vaig dir: 
 

 Acabo de posar rodes a les cadires i per això es mouen però ara les trec. 
Tots s’ho van creure. Per la tarda estava més contenta. No havia passat res més. 
Quan estava fent un dictat i tots els nens estaven escrivint ,tots els llapis es van 
començar a moure sols. 
Escrivien “la profe té un secret”. Per sort els nens només es van quedar en que tenia 
un secret i no amb l’altre missatge. Vaig dir: 
 

 El meu secret és que la meva classe preferida sou vosaltres, és aquest 
el gran secret. 

 
Una altra vegada es van oblidar així que vaig seguir el dictat. 
 
Va acabar el dia. Abans de marxar vaig parlar amb els objectes i no estaven molt 
contents. Durant una estona vam estar xerrant i em van dir que era una mentidera i 
que no els podria evitar per sempre. També van dir-me que no canviaran i que 
continuarien molestant. 
 
Estava preocupada perquè no volia que tornés a passar el mateix. Vaig arribar a 
classe abans per pujar les cadires, taules, mobles…Estava preparada, havia preparat 
activitats fora de classe perquè així segur no passaria res. Quan van arribar els nens 
va anar molt bé i van fer activitats al pati. Mentre estaven jugant vaig escoltar un so 
molt fort de gent cridant i en el pitjor moment va venir la directora. 
 
Estava molt nerviosa, però vaig fer com que no havia escoltat res. La directora va 
començar a parlar amb mi de com manava. De sobte un so més fort ens va tallar la 
conversa. Els nens no ho van escoltar i van seguir jugant però la directora si ho va 
escoltar i va anar corrents a veure què era. 
 
Ella va veure tots el objectes i es va embogir. Pensava que jo era la culpable 
que  tinguessin vida i vam tenir una conversa molt seriosa. 
Em va dir que no li agradava això. Jo em vaig intentar defensar però no em  creia. Al 
final, com estava tan enfadada em va fer fora de l’escola. En aquell moment em vaig 
posar a plorar mentre recollia. En el moment que els objectes em van veure plorar van 
venir tots a parlar amb mi. Un compàs em va dir: 

 Hem escoltat el que ha passat, no era la nostra intenció. Perdó. 
 

Jo no vaig dir res perquè estava molt enfadada, així que vaig quedar-me callada 
escoltant-los. 
 
Unes tisores van dir: 



 No volem que estiguis així. A més, no només et tracta així per dir-nos això. 
També perquè a l’antiga professora  la van fer fora pel mateix que tu i estàvem 
molt emprenyats. Ens agrada perquè ens  tracta genial. 
 

Després d’això vaig pensar que potser no era un somni i que estaria bé  tractar-los 
millor. Va haver uns segons de silenci i vaig veure com els objectes també 
estaven tristos. Vaig decidir parlar i vaig dir: 

 No sabia que us havia passat això, ho sento per no pensar abans en vosaltres. 
Podem fer les paus i intentar que vosaltres estigueu més còmodes i que jo torni 
a tenir  el treball. Vull solucionar-ho ,no vull continuar amb aquesta baralla. Què 
em dieu? 

 
Van estar una estona parlant entre ells. Després un bolígraf va dir: 
 

 Hem decidit que ens agrada el teu tracte i que nosaltres tampoc volem 
continuar amb aquesta baralla. Això si, amb una condició; ens agradaria veure 
món. Sembla una mica estrany però pensa que nosaltres mai hem sortit 
d’aquesta classe. 

A mi em va semblar una mica estrany però vaig acceptar, ja que pensava que era el 
millor. 
Per acabar de solucionar-ho ens vam donar una forta abraçada, mai em vaig sentir tan 
bé. 
Ens vam esperar a que arribés el cap de setmana per fer el tracte. 
El dissabte em vaig colar a l’escola, tots els objectes estaven molt contents. Per sort 
no hi havia ningú a l'escola així que van sortir tots el objectes amb mi. A fora hi havia 
un camió de mudances i es van ficar tots dins. Vaig portar el camió a un camp de blat 
on no hi havia ningú. Allà tots van sortir corrents i molt entusiasmats. Abans que 
marxessin vaig dir: 
 

 Espero que us vagi molt bé i que pugueu veure món, si necessiteu alguna cosa 
ja sabeu on trobar-me. 

 
Tots els objectes em van donar una abraçada molt forta i van anar tots corrents i molt 
alegres. Estava molt contenta del que havia fet.Com van desaparèixer totes les coses 
a l'escola, la directora em va trucar i em va dir que necessitava més professors perquè 
necessitaven ajuda perquè no trobaven a una altra professora. 
 
Vaig accedir molt ràpidament i la directora estava molt contenta de tornar-me a veure. 
Des d’aquell moment vaig continuar fent la vida normal, sempre penso en els objectes 
i com estarien .Segur que estarien molt bé. 
 
Des d’aquell moment vaig ser molt feliç pel que havia fet. Finalment vaig aprendre que 
havia de tractar a tothom com m'agradaria que em tractessin a mi.  
 
Aquí s'acaba la meva història, però no la oblideu, que us pot passar a vosaltres també. 
 


