
 

CONTES VIATGERS 

 

PEIX PEIXET  

L’Eric estava molt content quan va saber que el peix peixet 

se’n anava de cap de setmana  casa seva. Qui fos peixet? 

Per poder anar al parc, al casament dels tiets, a jugar a casa 

amb tots els animals, de visita al zoo, etc. 

 

BANYETES  

L’Abril estava molt emocionada amb l’idea de que el 

banyetes pogués passar uns dies a casa seva.  El  cap de 

setmana va fer un munt de coses, anar al parc, 

presentació a un amic molt especial, dinar al restaurant i 

fins i tot van anar al teatre a veure titelles!!! 



 

 

PINGüINET 

Aquest cap de setmana el Pingüinet ha anat a casa la 

Vera que feia dies que els esperava. Primer de tot van 

fer ioga i després a sopar s’ha dit, un cus-cus boníssim 

de verduretes. Però l’endemà van començar les 

aventures grans: van anar d’excursió a Sant Pau de 

Pinós fent excursions, i el diumenge a buscar la mona a 

casa el Padrí i es van posar les botes menjant xocolata, 

junt amb el Rai i amb la Marieta que tenia ell. 

Finalment van anar a votar molt contents. 

 

 

 

 



 

 

PEIX PEIXET 

L’Enzo també es va emportar de cap de setmana el peix-

peixet i junts van viatjar fins a “Zaragoza” a casa els iaios!  Allà 

van anar a una festa sorpresa de l’aniversari de la tieta  amb 

tota la família, així que els peixets van estar envoltats de gent i 

distrets de festa en festa, a la tornada, ja molt cansats van 

dormir al cotxe ben abraçadets. 

 

BANYETES  

El banyetes va estar molt ben acompanyat amb el Mic, 

Conillet, Guagua i Tigre  a casa del Gael. Van aprofitar 

per fer moltes coses; mirar contes, cuinar, ballar, anar al 

súper a comprar pernil, dormir junts... i fins i tot va coincidir 

amb altres cargols del Sol Solet al parc...  



 

PINGÜINET 

El Pingüinet s’ho ha passat súper a casa el Leo, 

han anat a una granja i han vist vaques, galls 

d’indis, cabres, ànecs, gallines,... i han pogut 

compartir un súper gelat. 

 

 

 

 

 

 

 


