


MANATRUM
Natalia I Maria

És una criatura poderosa amb cap gran de camaleó d'un gran colorit i llengua 
enganxosa. El cos és el  d'una gran àguila gegant amb plomes daurades. La part infe-
rior és la d'una girafa de musculoses potes de color groc amb taques marrons. És una 
criatura amable, un ésser poderós, savi i de bon cor que fa conjurs per detectar 
mentides i als que menteixen els toca amb la llengua enganxosa i els deixa muts.
Fa molt de temps el Manatrum va ser el protagonista d'una història ben peculiar. En 
Manatrum va conèixer un pagès que no li va voler donar menjar. La criatura es va 
enfadar, ja que tenia molta gana i veia unes carabasses darrere del pagès. Així doncs, 
quanva veure que el pagès li metia, va tocar-li la cara amb la seva llengua 
enganxifosa i el pagès es va tornar mut per sempre.



DRAC B3 

 

Fa un temps enrere, a la ciutat de Barcelona, uns alumnes de la classe de català de B3, van decidir 

fer un experiment per crear una nova fórmula per lluitar contra una crisi anomenada COVID. 

L’experiment consistia en barrejar elements d’un animal i combinar-los per obtenir-ne un antídot. 

 

La combinació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat no va sortir bé i un monstre va ser creat. 

 

El resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monstre es diu DRAC  B3. 

El monstre té cap de drac 

Extremitats de foca 

Cos de tortuga 

 

La seva pell i la closca són de color verd. 

Mesura més que la Sagrada Família. 

Té els ulls vermells com el foc. 

I els narius molt grossos. 

No té ales. Va per terra i de vegades neda al mar. 

Pel que fa a la seva personalitat diríem que: 

És un monstre agradable. 

És sociable amb els humans i no és gens perillós. Això sí, aneu amb compte perquè és molt xerraire. 

Li agrada l’estiu i menjar donuts. 

 

 

Presentat per: 

Mariana Ugalde Calix 

Jeffrey Blandin Andino 



Bàsic 3 – Catalá

Mònica Yuliana Pérez Muñoz
Mohammad Arshad

L`Hipopotugamano, és un monstre que té la capacitat de ser semiaquàtic, pel seu gran cos
d'hipopòtam i  les seves potes de tortuga.  Compta amb molta agilitat  per  moure’s  dins de
l'aigua; viu en un llac als Pirineus Catalans, pot racionar com els humans, és gran i sembla molt
enfadat, però en realitat és molt gentil, només que la seva aparença física és molt brusca i les
persones el rebutgen quan el veuen, s'espanten i li llancen pedres per espantar-lo; quan això
passa li surten barbes llargues a la cara. No obstant això, explica la llegenda, que tot aquell que
va a visitar-lo amb amor, respecte i empatia i que té algun desig al cor, quan li explica la seva
història, el monstre li concedeix un desig. La condició que col·loca és que no parlin d'ell, ja que
espera que la gent aprengui a veure les persones pel que són i no pel que aparenten ser.



PETY

 Pety és un monstre molt molt gran. Tothom l’ha vist però no del tot. Aquest és el seu poder 
maligne.

Se l’ha vist des de les muntanyes del Tibidabo fins a les platges de la Marbella i a les ribes del 
Llobregat i del Besòs. També l’han vist algunes vegades als parcs i a la Rambla de Barcelona.
És un monstre que té las cames llargues de lleó , el cap d’ hipopòtam i el cos de cuc, la seva boca 
gran fa pudor d’ou podrit i el seu cos de cuc està cobert de vegades de plàstic i d’altres de bolquers 
de nen usats. 

Algunes vegades és d’un color i d’altres d'un altre color. Canvia molt de vermell a blau o negre.
És un monstre malvat i lleig amb molt mala educació.
Vomita i escup plàstic PET de  bosses i llaunes grans i petites de qualsevol cosa, aliments, cervesa, 
dolços i, de vegades, fins i tot calçotets i mitjons bruts!!
Les seves dents són llaunes i les escup per aquí i per allà.
Als llocs per on passa, hi deixa la seva marca.
Molta gent la veu, però no el veu!!!
Els porcs senglars, les persones, els conills,els ratpenats, els peixos i tots els animals petits de la 
regió li tenen por i estan molt tristos per culpa d’aquest monstre invasor.
Alguns turistes l’han vist nedant molt content al mar, mentre tira la seva bava de paper de vàter 
usat a les aigües del Mediterrani.



 Una bruixa ha escrit en una roca de Montjuïc el secret per poder lliurar-se del monstre i Sant Jordi 
el porta a la seva espasa poderosa!
 El secret és...
 No embrutis ni deixis escombraries!! Només els valents i els intel·ligents ho poden fer!!!



 

 

TIGRAFANTRAT 

 

És un monstre amb cap d'elefant i potes de rata cangur i tigre per darrere. La seva composició 

física li permet córrer a gran velocitat i també fer salts com un cangur. Es diu que viu en les 

selves de l’ Índia i que passeja a primera hora del matí buscant menjar. Hi ha algunes persones 

que diuen haver-lo vist, però moltes altres asseguren que es tracta d'una llegenda. El 

Tigrefantrat es va convertir en una figura protectora de la selva i del seu ecosistema. Tots als 

anys cents de persones es reuneixen per fer-li ofrenes i agrair-li per cuidar del seu hàbitat 

natural. 

 

Rosalia Zanon Seijo 


