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Un microconte o microrelat és un conte molt breu, 
amb una extensió màxima al voltant de 10 línies de 
text. 

Mentre que els contes habituals consten d'una 
narració breu d'un fet o d'una sèrie de fet reals o 
ficticis amb una tendència evident cap a la fantasia i 
cap a l'enginy, el microconte presenta aquestes 
característiques però portades a l'extrem.

El microconte és un text literari narratiu que es 
caracteritza per la brevetat de contingut, és concís i 
d'una gran intensitat expressiva, com un veritable 
extracte que presenta l'essència d'una història. 

Aquest breus relats tenen una enorme capacitat 
suggeridora, textualment diuen poc, però 
narrativament condensen molt.

Bona lectura en pocs minuts!

Aquí hi ha el TÍTOL del relat       
i el nom de l’autor/a 
En aquesta secció us fem una sèrie de 
RECOMANACIONS per tal de poder-vos adentrar 
fàcilment en la lectura, fer una IMMERSIÓ amb 
colors, sabors, detalls de temperatura, on i com 
preparar-vos, etc. per sentir-vos dins la història en un 
tres i no res.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3
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Ooh ooh aah!!! 
En mig del bosc penjada d’un arbre, la Mia 
pensava en el que havia somiat tota la vida: ser 
un mico.  

En una nit freda,  mentre jugava pel bosc, va 
trobar un símbol runic en una pedra, i tota 
encuriosida la va tocar. En aquell moment es 
va fer un forat i va caure rodolant, va anar a 
para a la cabana d’un vell bruixot.  
Després d’un got de llet i unes quantes galetes 
el vell bruixot va dir: 
-Jo et puc convertir en un mico. Al cap d’unes 
hores de preparació ... pataxim pataxam… es 
va fer realitat. 
  
Des d’aquell dia va correr feliç per la selva! 

TÍTOL: LA NENA MICO 
Per: Mar A.
RECOMANACIONS: 
Pots llegir cap per avall, amb roba estiuenca. 
Si estàs a l’aire lliure, entre plantes, millor.
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En Pau i Maria tenen deu anys. Pot ser molt 
divertit passar la nit al bosc. Els seus pares 
també ho creuen perquè en realitat és el jardí de 
casa.


Els hi falta temps per muntar una autèntica 
cabana d’aventurers: amb ferralla, pals i papers 
podran passar la nit, sense por de mullar-se.


Preparen el foc i treuen unes galetes per sopar.


Quan es fa fosc, estirats damunt la roques es 
pregunten quan aniran a dormir les formigues, 
perquè senten pessigolles arreu. 


Un soroll estrany i desconegut els fa parar la 
respiració...


- I si tornem a l’escalfor dels nostres llits? 

L’andemà tornen a la cabana i troben un 
missatge que diu:


“Gràcies per deixar-me totes les formigues  
per mí”  

Signat: L’ós formiguer.

TÍTOL: UNA NIT AL BOSC
Per: Marta B.
RECOMANACIONS: 

Llegiu la història sota una manta. Si la monteu 
en forma de cabana, millor. Música selvàtica de 
fons.
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Un arbre misteriós, una nena i un nen, tots 
dos de diferents dimensions. En la 
dimensió de la nena: un món avançat en 
tecnologia; del nen: tota la terra destruida 
per guerres.
Cada nit els dos s’asseien sota un arbre. 
Però avui, després de 4 anys de no tenir 
lluna plena, han anat a mirar la lluna 
penjats de les branques. La nena va seure 
a la més alta. Ells no teníen amics per 
raons diferents. 
De sobte, els dos senten un soroll, 
s’espanten i cauen. Abans de tocar a 
terra, els dos es troben allà mateix... 
Sembla un teletransporte de Star Wards: 
estan en el mateix lloc, però des d’una 
dimensió diferent.
Parlen, es fan grans amics, es casen i 
tenen fills.

TÍTOL: TAN BÉ QUE ESTEM AQUÍ
Per: Marta, dedicat a l’Orian que està malalt.
RECOMANACIONS: 

Amb una música trista, en un lloc fred i poca 
llum. 
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Estaven en un prat gelat, en ple hivern. 


En Jordi i l’Emma  s’escapaven de casa 
després que els haguessin maltractat 
durant més de dos messos.


Eren allà, en una grua amagats, 
esperant que se n’anés a la ciutat i 
llavors delatar el cas a la policia.


TÍTOL: ESCAPANT-NOS 
Per: Jaume B. 
RECOMANACIONS: 

Has d’estar amb la finestra oberta, notant la 
frescor de l’aire i damunt  d’algún lloc on et 
pengin les cames. 
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Lili es alguien a quien no tenemos que hacer enfadar y Elsa es 
su mejor amiga; dice que sin Lili ella no es nada. 

Un dia Perio, el hermano de Elsa, le dijo a Lili que no le gustaba 
su ropa. Sin decir nada Lili se enfadó. Al día siguiente Perion no 
se encontró bien y no fue a la escuela, y no volvió hasta al cabo 
de 1 mes... Coch, su mejor amigo y también su novio, no 
paraba de decir “ Perio se siente bien y duerme mucho”.  

                            1 mes después... 

El 1 de marzo Elsa dijo a Lili que su sueño era volar durante 
una fiesta, con flores, pajaros y su plato favorito: un PASTEL.

Esto le dió una idea a Lili y le pregunto a Elsa “¿Cual es tu 
animal favorito?” Elsa respondio: “¡El elefante!”.


                       Al cabo de una setmana ... 

En el cumple de Elsa, Lili trajo un pastel a Elsa y le pidió de ir 
con ella. Lili cogió las manos de Elsa y se teletransportaron a 
un sitio vacío. Lili dijo: 

	 ” A la de tres saltas y tu sueño se realizará, con una 
surpresa.” 

Cuando Elsa saltó, un elefante apareció debajo de ella y 
empezó a volar con el fondo de su música favorita, flores y 
pájaros volando con ella.

TÍTOL:  LA FIESTA DE ELSA POR LILI
Per Elisa D. 
RECOMANACIONS: 

 1. Tener unas flores cerca

 2. Poner tu música favorita y

 3. Estar con tu mejor amigo/a 
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Era el dia de reis i en Pep estava sopant a 
l’Argentina. Pensava que els tres reis sempre 
havíen estat nois.

De sobte, una gavina es va posar sobre un 
banc i va començar a parlar:
- Què et preocupa, Pep?
- M’agradaria que els reis fossin noies.
- D’acord- va dir la gavina relaxada. I va 

aixecar el vol.

Quan en Pep va ficar-se a l’aigua per banyar-
se, va veure passar un vaixell amb tres reines 
magues que el saludaven.

TÍTOL: UN NADAL A ARGENTINA 
Per:  Judit G 
RECOMANACIONS: 

Estira’t a la sorra de la platja. Si no pots, 
escolta el soroll de les ones i estira’t en una 
catifa.
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- Fill, pren-te el medicament-  va dir la 
mare de’n Felip 

-  Però, i si també soc al·lèrgic al 
medicament? Ho soc a casi tot!-va afegir 
enfadat.  

- Ho sento molt, però jo no hi puc fer res  

- Jo vull menjar maduixes i “chuches” 
com tots el nens- va interrompre ell.  

- Saps que?- va dir la mare- Demà anirem 
al metge i li preguntar què podem fer, 
ok? Ara ves a dormi que demà sera un 
dia llarg.  

- Bona nit mare i se’n va anar a dormir.  

TÍTOL: LES AL·LÈRGIES 
Per: Guerau G.
RECOMANACIONS:   

Intenta deixar mortes la majoria de les 
articulacions. Intenta tenir rabia continguda. Un dia 
tranquil. 



                                                                                       Microrelats de 6è

Rick i Morty estan fent plans per passar 
les vacances. Potser poden anar a 
Moscú, un lloc més fresc, per veure els 
edificis en forma de mona de Pasqua.

Casualment, per la TV van veure el Sr. 
Putin, el president de Rússia. Feia cara 
de pocs amics. Entre això i que tenia un 
puma al costat, amb cadenes, van 
pensar que seria millor canviar de 
destí...

Anirien a l’Antàrtida! Allà els pingüins 
no van amb cadenes.

TÍTOL: LES VACANCES 
Per: Yuanzhi H. 
RECOMANACIONS: 

Seure en una terrassa calurosa amb 
una beguna refrescant al costat.
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L’Eduard és desordenat, té joguines 
per tota la taula, fins i tot al terra. La 
mare li diu que ho reculli 
inmediatament. 


I l’Eduard comença a ordenar-ho, tot 
en vertical, en horitzontal, en 
paral·lel, segons les categories dels 
objectes.


A tot el que fa li ha de posar un nom, 
i l’Eduard decideix posar-li Knolling.

TÍTOL: ORDRE, ORDRE 
Per: Quim J. 
RECOMANACIONS: 

Olora l’estoig ple de llapis i posa’t sota el 
focus de la làmpada mentre llegeixes.
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La Laia va veure al Joan sol a l’escola.

- Vols venir amb mi al bosc?
- Emm, val.

Es van enfilar damunt d’un arbre i quan ja 
era lluna plena la Laia li va demanar:

- Vols ser el meu amic?

TÍTOL: HOLA
Per: Paula LL. 
RECOMANACIONS: 

Llegeix sota la lluna o les estrelles. Envolta’t de 
natura i sent el soroll de les cigarres. 
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Aquesta és l’Abril, una nena de set anys. 
A ella no li entussiasma la idea d’anar a 
classe.


No treia molt bones notes perquè quan 
feia classe s’imaginava de gran sent una  
ballarina professional. Però un dia tot això 
va canviar perquè la seva mare ho va 
saber i li va dir: 


Si estudies seràs la millor i més llesta 
ballarina del món.

TÍTOL: ABRIL 
Per: Irene 
RECOMANACIONS: 

Posa’t en una habitació càlida i si pot ser amb 
olor a mina de llapis.
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En Ricard Sttrogonov, estava buscant el 
seu smocking pel concert de violí. 
Després del seu relat musical, tenia un 
partit de futbol contra el València.

TÍTOL: EL VIOLÍ I LA PILOTA 
Per Leo 

RECOMANACIONS: 

Estar en una habitació un a mica lluminosa amb 
algún quadre, amb roba d’algún equip de futból  i 
música classica. 
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Des de que va començar la tempesta la 
gent es va quedar sense menjar.


Una àvia va pensar que no hi havia per 
tant i va decidir anar a buscar menjar al 
supermercat. Tot i veure bicicletes 
enterrades a la neu, arbres caiguts i un 
munt de neu, va seguir el seu camí, 
només pensant en el que portaria per 
menjar.


Tots la recorden com una heroina, però 
el cert és que mai va tornar.


TÍTOL: LA TEMPESTA 
Per: Bernat 
RECOMANACIONS: 

Llegir el relat amb les mans damunt el 
carro de la compra.



                                                                                       Microrelats de 6è

Estàvem a mig estiu,feia calor. S’escoltava 
el cant dels ocells. Estàvem ella i jo sols al 
meu jardí sense samarreta . Ella portava 
dues cues i una flor al cabell. Cada cop se 
m’acostava més, fins que se’m va posar a 
uns pocs centímetres de la cara.
 
Seguit d’aixó em va donar un petó. 


Els seus llavis eren fins com la seda i 
dolços com la xocolata. 


Vam estar uns minuts mirant-nos i ens 
vam posar a riure. Alguns cops encara 
penso perquè. 

També m’imagino què passaria si ens 
tornéssim a veure. No ho sé, i mai no ho 
sabré.

TÍTOL:  SITUACIÓ HOT
Per: Lex 
RECOMANACIONS: 

Buscar un lloc assoleiat, calorós i sentir el cant 
dels ocells.
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Skateàvia estava sobrevolant 
els edificis de Barcelona, però 
estava molt avorrida i no sabia 
què fer. 

Llavors va començar la seva 
aventura més boja: va viatjar 
fins a New York i com li va 
agradar tant la ciutat es va 
quedar a viure allà.  

TÍTOL: SKATEÀVIA
Per: Joaquim 
RECOMANACIONS: Estar en un skatepark o 
lloc urbà. Portar un gorro o gorra i una 
samarreta curta.
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Només caure la bomba d’Hiroshima, els 
gens de l’àvia van mutar. 

En 10 díes va començar a desenvolupar una 
pupa. Semblava molt espantada, però 
pensava que era cosa de l’edat.

20 díes després ja era una crisàlida 
completa, i en 30 es va convertir en una 
papallona petita, petita. Es dedicava a 
pentinar els insectes i fer florir les plantes.

Tres anys després, amb el seu eixam 
d’abelles i papallones van dominar el món i 
van esclavitzar els humans.

TÍTOL: MUTACIÓ 
Per: Marc
RECOMANACIONS: 

Seure a la gespa i escoltar els insectes volar.
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Era una tarda d’estiu molt tranquila.
Al Dennys havia anat al parc del seu carrer a 
sentar-se. Estava esperant en una cadira a una 
persona.

Tres dones grans  s’estavan rient del Dennys, 
perquè no portava camisa.

El Dennys es va aixecar i va agafar tres flors ien 
va repartir una a cada àvia.

Les dones és van sorprendre molt i van parar de 
riure. Dennys va seure de nou i va seguir 
esperant.

“Les aparences enganyen” 

TÍTOL:  UN ESTIU TRANQUIL
Per: Valeria
RECOMANACIONS: 

Seu en un parc i posa’t música relaxant. Sent 
l’olor d’una rosa.
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Per la festa de sant Jordi aquesta 
familia preperaven menjar.


Thotom traballaba menys el Gabriel 
que es menjava un taquito.


La mare el va renyar i li va deixar tota 
la cuina per netejar.

TÍTOL: ELS TACOS 
Per: Aleix 

RECOMANACIONS: 

Tenir menjar a prop i llegir el conte a la 
cuina 
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Quan ho van veure van pensar 
que s’alimentava de papallones. 


La mare va dir que no era 
possible allò que veia, i el nen es 
va desmaiar. 


Justament en aquell moment li 
van sortir dues mini ales de 
papallona.

TÍTOL:  PAPILLEN
Per: Sebas 
RECOMANACIONS: 

Recolza’t amb la panxa  a la paret més freda de 
casa.
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En Miquel és un noi desafiant, i ha fet tota 
mena de salts amb la seva bicicleta. Però 
aquest cop és diferent, està al Marroc, 
descubrint el secret d’unes pintures 
rupestres de fa milions d’anys.  

Però no serà tant fàcil. En Murfi, un 
maliciós arqueòleg, persegueix al jove a 
tota velocitat, per descobrir el secret de les 
pintures abans que en Miquel.  

Hi ha hagut un canvi d’ ultima hora. Sense 
saber-ho s’estan adentrant a una ciutat 
secreta, en la qual el terra es converteix en 
foc i hi ha una escassa possibilitat de 
sobreviure. 

TÍTOL: LA BIICICLETA SENSE FRENS 
Per: Emma 

RECOMANACIONS: 

Poseu-vos a una habitació amb una temperatura 
calenta, una sala feta de fusta o amb la qual 
tinguis una sensació que és rural, il·luminada 
per espelmes i amb una porta fosca al davant. 
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En una habitació vivíen dues persones, 
un home i una dona, sempre sols.

Teníen la idea d’entrar a robar en una 
escola.

Aquella nit van anar a secretaria per 
agafar la caixa i ho van trobar tot ple de 
gats. Era una trampa. Els gats els van 
seguir fins casa seva i es van acabar 
quedant amb els gats perquè s´hi van 
encapritxar.

TÍTOL: L’ESCOLA DE GATS 
Per: Grace 
RECOMANACIONS: 

Posar-vos a llegir en una habitació petita, si pot 
ser on no hi hagi finestres.
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En el Raval vivíen dues “millors 
amigues”. Els hi encanava ballar, 
però no teníen prous diners per fer 
classes.
 
Aquest fet no les va aturar i van 
seguir ballant fins apuntar-se a un 
concurs de televisió.Van actuar 
durant dues hores seguides i els 
jutges, sense pensar-s’ho massa, 
les van nomenar campiones. 

Van guanyar 2.000.000E i van viure 
felices pel resta de les seves vides.

TÍTOL: A ballar! 
Per: Ben
RECOMANACIONS: 

Posar-se a llegir en un lloc sorollós, on hi 
hagi xibarri i amb música de carrer tipus 
Hip-hop.
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Era una noia que es deia Laia i vivia en una 
casa amb els seus pares i un gos, el Rocky. 


Un dia el Rocky va marxar de casa com un 

dia normal, sempre tenia molta llibertat, el 
gos no va aparèixer més.


La Laia es va preocupar molt i va decidir 
anar-lo a buscar amb una maleta per posar-
lo dins. Es va fer fosc i la Laia no va saber 
tornar a casa. Estava a la carretera sola 
esperant un cotxe que la portés a casa 
seva…


TÍTOL: PERDUTS
Per: Laura 
RECOMANACIONS: 

Has d’estar sola i en un lloc fosc.

Millor que hi haigui molt silenci o soroll de vent.
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El rostre d’aquella nena resplendia en l’aigua 
i els seus ulls verds clars mirant a l’horitzó 
t’enamoraven. Es deia Blanca. 

Un cop la miraves als ulls, se’t posava la 
ment en blanc, no et podies situar on 
estaves ni què feies. El dia següent, quant 
volies tornar amb ella ja no recordaves on 
era. 

La llegenda dia que els pares d’aquella 
nena, de molt petita, havien mort cremats. 
Per això la Blanca es passava la vida en un 
llac molt fred, només se la podia veure quan 
es ponia el sol. 

El meu germà i jo vam decidir no anar-hi... 
però hi vam tornar!!!

           

TÍTOL: BLANCA
Per: Pol 
RECOMANACIONS: 

Seria bo poder llegir la història des d’una 
piscina o llac a mitja tarda on el sol estigui a 
punt de pondre’s.                                                            
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En el jardí de la Maria,  va aparèixer  un 
ocell. La Maria el va atrapar i el va posar en 
una gàvia.

L’ocell es va posar trist a dormir, i va somiar 
que estava engaviat en els núvols.


De sobte, va poder obrir la gàvia i va sortir 
lliure a volar amb els altres ocells. Ara ja no 
era un somni, sino real.

TÍTOL: PRESONER O NO 
Per: Lotta 
RECOMANACIONS: 

En un moment en que no llegeixis, tanca els 
ulls i imagina que estàs al cel.
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