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ELS CREADORS DE TRANSPORTS 

 

Hi havia una vegada un concurs on els nens havien de crear transports 

terrestres, podien ser cotxes, motos, quads, etc. El concurs constava de 

diferents proves on els jutges haurien de votar els treballs dels concursants. 

Els concursants d’aquest any són: Geri, Jose, Joel, Marc i Lluís. 

Els nens tenen cinc mesos per crear tots els transports. Aquest concurs es fa 

una vegada cada dos anys i consta de dues proves. 

En Geri té molta experiència en això, ja ha guanyat set concursos, en canvi, en 

Lluís debutarà aquest any. 

La setmana vinent començaran les proves, ja queda poc i els concursants 

treballen sense parar. 

En Geri està creant un cotxe amb superturbos i portarà rodes Mercedes. El 

Jose està creant un quad amb molta protecció i es pot conduir pel gel. La 

locomotora que està creant el Joel és elèctrica i pot travessar les parets. En 

Marc està pensant crear una moto futurista que arribarà a molta velocitat sense 

tocar el terra. I en Lluís com que és el primer any en el concurs diu que farà un 

trineu que podrà transportar a les persones d’un lloc a un altre, vol sorprendre a 

tothom. 

Després d’una setmana els concursants ja estan preparats per mostrar les 

seves creacions. Ha arribat la data del concurs! Els jutges votaran les idees 

dels concursants per donar la millor nota al projecte.  

Els jutges han donat la millor nota a la idea del Joel! Amb això es dóna per 

acabada la primera prova.  

Ara, comença la segona prova, els jutges provaran els vehicles i comprovaran 

com funcionen.  

 



El transport del Marc al principi anava bé, però en agafar molta velocitat tocava 

el terra. El cotxe d’en Geri finalment no ha pogut aconseguir les rodes 

Mercedes i per això no va agafar la velocitat que ell esperava. El Joel va 

aconseguir tot el que volia i va anar tot genial. I la creació d’en Lluís, encara ser 

el seu primer any, ha sigut tot un èxit. 

I la millor nota és per en Lluís i el Joel, que han quedat empatats!  

La segona prova finalitza amb empat. 

Ara, els jutges diuen que han de fer un altre transport cadascun d’ells pel 

desempat. Els deixaran un mes per poder-ho fer. 

En Lluís inventa una scooter ultrasònic que pot aixecar-se del terra i el Joel 

crea un tanc que pot desactivar un explosiu. 

Els jutges, després de molt temps pensant, van decidir una gran resposta: 

El guanyador és el Joel! 

El Joel guanya la copa del concurs! 

L’esforç que han fet els participants ha estat increïble. La competició no podia 

ser més interessant. I ara el guanyador s’en va amb el premi i una gran ilusió.  

I això és tan veritat com que el conte s’ha acabat. 

 


