
Dimecres 18 de Febrer del 2015 

Avui hem començat els tallers de creativitat amb la Mandy. La Mandy ha 

vingut i ens ha explicat un problema que tenia. Havia perdut el Ubu Silana. 

Hem estat ajudant a buscar-lo per tota l’escola i finalment l’hem trobat dintre 

d’una capseta al costat de la peixera. Allí l’hem tret de la caixa i ens l’hem 

anat passant els uns als altres. Costa de veure’l perquè és molt petit , però de 

mica en mica, l’hem anat veient tots. Alguna mestra no el veia però ja se sap, 

als grans, a vegades, els hi costa veure aquestes coses!  

La Mandy ens ha explicat la seva història: 

Quan ella era petita un dia va sentir una veueta que li parlava. Primer no el 

veia però finalment va veure el Ubu Silana, era molt petit i li va explicar que 

venia del planeta de Geolia. En aquest planeta tenien un problema; sempre 



era de dia i no existia la nit, per dormir tenien que anar a una cova perquè 

sinó no podien dormir i sempre estaven cansats i de mal humor. Els més grans 

explicaven que no es podia mirar el sol perquè era molt perillós. Un dia el Ubu 

Silana no va fer cas i el va mirar, i de sobte, el sol va desaparèixer i el cel es va 

convertir de color negre i es va omplir d’estrelles. Aquella nit tothom va poder 

dormir al ras tot mirant els estels, i l’endemà al matí es van despertar de bon 

humor. Durant molts dies el Ubu Silana va estar fent de nit al planeta Geolia. 

Finalment va decidir que volia viatjar i fer que hi hagués nits a tot arreu i 

aleshores va anar a casa de la Mandy.  

Tots hem estat molt atents escoltant la història. La Mandy ens ha dit que 

havia vingut amb altres Ubusilanis i ens ha preguntat si teníem caixes de 

llumins buides per endur-los cap a casa nostra. Tots hem dit que sí, i hem anat 

a buscar les nostres caixes. La Mandy un per un, ens ha posat a cada caixa un 



Ubusilani. N’hi havia que eren moguts, somiadors, que tenien ulls grossos, 

que eren jardiners, que estaven a la platja... Però clar no sabiem si els pares i 

les mares els podrien veure així que hem decidit dibuixar-los per facilitar la 

feina. Aleshores tots hem anat a dibuixar el nostre Ubusilani i han quedat 

xulíssims!!! 

Ha sigut increïble com tots han viscut la història és evident que el Ubu Silana 

és un personatge imaginari, però la màgia que s’ha creat ha sigut increïble.  La 

idea és que vosaltres, les famílies continueu amb la història i si us “esforceu”, 

fins i tot, el podreu veure. Necessitem la vostra complicitat. 

 

Dema, qui vulgui pintarà la caixa del seu Ubu Silana, per tant, torneu-les a 

dur. 



 



 



 



 

         



 


