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EL RATOLÍ PEREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Ratolí Perez 
 
Hi havia una vegada un ratolí que va nàixer a l’hivern. El 

ratolí era simpàtic i alegre, s’anomenava Pepet.  

 

Van passar uns anys i el ratolí estudiava per a ser el Ratolí 

Perez. Tenia una companya, una serp anomenada Marieta i 

volia el mateix treball que el ratolí.  

 

Tenien un control final per a decidir qui era el millor per el 

treball. La serp era vaga i es tombà al sofà jugant als videojocs. 

El ratolí s’esforçava més que la serp, agafà el llibre i es posà a 

estudiar per a aprendre-ho tot. 

 

Arribà el dia del control i el ratolí ho havia contestat tot bé i 

la serp va fallar dos preguntes. Els professors ja sabien a qui 

elegir per al treball de Ratolí Perez. La serp estava molt 

nerviosa perquè havia suspès l’examen.  

 

Finalment, els professors pensaven que el millor per el 

treball era el ratolí. La serp no sabia perquè el ratolí tenia 

tan bona nota i li preguntà com ho havia fet. El ratolí li 

contestà que havia estudiat tots els dies. 

 

Els professors decidiren fer una festa en el col·legi per l’esforç 

del ratolí i per celebrar que havia aconseguit el treball. A la 



festa tots estaven invitats, els amics del ratolí, la família, la 

serp i els professors. La festa tenia formatge i aigua, era molt 

divertida i tots se ho pasaren molt bé. Els professors li van fer 

un regal al ratolí,era una planteta i li va agradar molt.  

 

Arribà el primer dia de treball i el ratolí tenia por, però hi 

havia un gat molt simpàtic i es van fer amics. El segon dia va 

trobar una ciutat anomenada Ratonia i va trobar al seu 

germà, que vivia allí. El tercer dia va trobar... un gat! Era 

perillós però... estava dormit!  

 

Sempre es trobava alguna sorpresa i cada dia era una nova 

aventura!   

 


