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Un any més, us presentem el recull de textos que, d’entre tots els 
presentats pels nens i nenes de primer a sisè, han obtingut un 
reconeixement o flor literària del jurat. També incorporem una mostra 
gràfica dels treballs que els alumnes de P3, P4 i P5 han realitzat al 
voltant de la festa de Sant Jordi. Abans de tot, volem felicitar tots els 
alumnes de l’Escola per la seva dedicació i esforç a escriure i produir 
textos literaris de molt bona qualitat, no només en aquestes dates 
sinó durant tot el curs.

Enguany, la festa de Sant Jordi va començar amb la celebració de 
la Setmana de la Il·lustració. Al llarg de les darreres setmanes, els 
nostres alumnes, des de P3 fins a 6è, han pogut iniciar-se en aquesta 
modalitat artística fent d’il·lustradors del conte Els set ratolins cecs, a 
partir de diferents tècniques i materials. En el transcurs de la setmana 
de Sant Jordi, van poder conèixer dues il·lustradores que els van 
explicar coses de la seva professió, i van poder entrar en contacte 
amb diferents estils i tendències a partir de l’exposició organitzada a 
la biblioteca, de la qual tots plegats  vam poder gaudir. 

Entre totes les activitats organitzades al voltant del llibre i la lectura, 
un any més vam comptar amb la col·laboració de mares i pares 
d’Educació Infantil, que durant una tarda van fer de narradors de 
contes fent gaudir els infants d’una divertida i entranyable estona. 
Com a novetat, aquest any la participació es va ampliar a famílies de 
1r, 2n i 3r, que també es van oferir per narrar contes a les classes dels 
seus fills i filles. Des d’aquí, volem agrair a tothom la seva aportació 
en l’organització d’activitats al voltant d’aquesta diada.

I per acabar, volem agrair la col·laboració d’en Jordi Díaz (pare de la 
Berta de P4), d’en Ramon Naya (pare d’en Martí de 1r i d’en Pau de 
4t), de l’Anna i en Manel (en representació de l’equip de mestres) i de 
la Bea, la nostra bibliotecària, per la seva participació com a jurat del 
certamen literari d’enguany.

Esperem que gaudiu de la seva lectura!

EDITORIAL
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Classe Sols P3
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Sant Jordi ja arriba 
com un cavaller,
amb la seva llança travessa el carrer.
Ja veu la princesa, 
Que el drac es vol menjar!
sinó es dóna pressa, ella morirà.
Li clava una llança,
cau escalabrat
la pobra princesa, visca s’ha salvat!!!
La rosa creixia 
Sant Jordi l’ha agafat 
i a la princesa ja li ha regalat.
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Classe Astronautes P4
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Temps era temps, hi havia un poble i un castell 
dalt d’una muntanya, on vivia el rei i la seva filla, 
la princesa
La princesa se sentia molt sola i s’avorria molt en 
el castell. De vegades deia: 
Princesa: - Ai, que trista que estic!
A prop del poble hi havia un drac verd i molt 
dolent i ferotge. Sabeu que deia: 
Drac: - Ui, quina gana que tinc!
El drac matava i s’empassava tot el que trobava 
davant seu: ovelles, bous, cavalls…
Arribà el dia que no quedava cap ànima i la gent 
del poble decidí que abans que matés a tothom, 
cada dia farien un sorteig i li tocaria a una 
persona. 
La gent del poble tenia molta por i no sabien com 
defensar-se del drac i li deien:
Poble: - Ves te’n, drac dolent, que fas por a tota la 
gent!!!
Un dia li va tocar en el sorteig a la princesa i el rei 
va dir:
Rei: - No, a la meva filla, no!!!
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Quan eren a la cova, el drac deia a la princesa, 
Drac: - Ara et menjaré!!!
De sobte va aparèixer un cavaller a dalt d’un cavall 
blanc i amb una llança va matar el drac.
Princesa: - Ets molt valent, cavaller!!! va dir la 
princesa a Sant Jordi.
De la sang del drac, va néixer una rosa de color 
vermell i Sant Jordi la donà a la princesa, en senyal 
d’amor. 
Sant Jordi: - Té princesa, aquesta rosa és per tu. 
I tothom cridà, visca Sant Jordi!!! i cantaven la 
cançó…
Poble: Aquest drac 
no em fa por, 
pam i pipa,
pam i pipa. 
Aquest drac 
no em fa por
perquè ja és mort de debò...
i això és una llegenda. Les llegendes no cal que 
siguin veritat, n’hi n’ha prou que siguin boniques.
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Classe Estrelles P5

Pol, Bruna, Jan Mirosa, Dani M., Dani B., Berta, Gal·la, Julia, Aaron, Jan Grau, Ainhoa

EL DINOSAURE NO TENIA MÉS REMEI QUE
TORNAR ENRERE I TROBAR EL CAMÍ.
CORRECTE

DESPRÉS DE CAMINAR UNA ESTONA VA
VEURE QUE EL CAMÍ ESTAVA TALLAT PER
UN TRONC I NO PODIA PASSAR.

EL DINOSAURE NO ES VA ADONAR I ES VA
EQUIVOCAR DE CAMÍ.

DE SOBTE VA TROBAR UN PONI:
-“DISCULPA PONI, SAPS ANAR AL VOLCÀ?”
-“SÍ. PER LA DRETA!”

HAVIA UNA VEGADA UNDINOSAURE QUE ES
VA PERDRE PEL BOSC I BUSCAVA UN VOLCÀ
ON ESTAVA LA SEVA FAMÍLIA.

IMPROVISTAT VA TROBAR UNES PAPALLONES QUE
VOLAVEN PEL BOSC I ELS VA PREGUNTAR :
-ESCOLTEU : VOSALTRES SABEU ARRIBAR AL VOLCÀ?
-ÉS MOLT FÀCIL, PROVEU PER UN CAMÍ ON HI HA UN
PONT”.
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Pol, Bruna, Jan Mirosa, Dani M., Dani B., Berta, Gal·la, Julia, Aaron, Jan Grau, Ainhoa

El dinosaure perdut

TOTS TRES ARRIBAREN AL VOLCÀ FELIÇOS I
CONTENTS.

I AIXÍ DONCS, PER ARRIBAR MÉS RÀPID VAN
DECIDIR PUJAR AL LLOM DEL DINOSAURE.

EL DINOSAURE ES VA TROBAR AMB DUES
TORTUGUES LLESTES I SIMPÀTIQUES.
-“SABEU ON ESTÀ EL VOLCÀ?“
-“NOSALTRES TAMBÉ HI ANEM!”

EL DINOSAURE VA CREUAR EL RIU NEDANT.EL PONT ERA TAN PETIT, TAN PETIT QUE
EL DINOSAURE NO CABIA.
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La Història del monstre i la princesa

Neus, Jennifer, Eric, Jan López, Roger, Georgina, Lucía, Aina, Lily, Adriana, Lucas

LA CABRETA, QUE TENIA MOLT BON 
OLFACTE, LI VA DIR A LA PRINCESA :

-“HA SIGUT UN MONSTRE , HA SIGUT UN MONSTRE!”

L´ENDEMÀ AL MATÍ, QUAN LA PRINCESA 
ES VA DESPERTAR VA VEURE QUE 
LA CORONA NO ESTAVA I ES VA ESPANTAR.

UN DIA LA PRINCESA VA ANAR A DORMIR
MOLT AVIAT PERQUÈ ESTAVA MOLT
CANSADA.

AL CASTELL VIVIA UNA CABRETA, QUE ERA
LA MILLOR AMIGA DE LA PRINCESA.

HI HAVIA UNA VEGADA UNA PRINCESA EN UN
BONIC CASTELL.

DE SEGUIDA TOTES VAN AGAFAR L’AVIÓ 
PER ANR A BUSCAR EL MONSTRE 
QUE HAVIA TRET LA CORONA.
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Neus, Jennifer, Eric, Jan López, Roger, Georgina, Lucía, Aina, Lily, Adriana, Lucas

La Història del monstre i la princesa

TOTS TRES ARRIBAREN AL VOLCÀ FELIÇOS I
CONTENTS.

PER NO DESPERTAR SOSPITA, LA PRINCESA
I LA CABRETA ES VAN DISFRESSAR DE
MONSTRES.

GRÀCIES A L’AJUDA DE LA CABRETA LA
PRINCESA VA ARRIBAR AL CASTELL DEL
REI DELS MONSTRES.

PER NO DESPERTAR SOSPITA, LA 
PRINCESA I LA CABRETA ES VAN 
DISFRESSAR DE MONSTRES.

DESPRÉS DE MOLTES HORES VAN 
ARRIBAR AL PAÍS DELS MONSTRES.
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 Classe Escorpí 1r
PERQUÈ ÉS UN ACRÒSTIC MOLT RODÓ

L’ACRÒSTIC DEL GEL  de BIEL MUÑOZ ESCOBEDO 

L`acròstic del gel

Blocs de neu vaig veure 

I un iglú vaig construir

Em vaig posar molt content

L´iglú ja estava fet!

PER LA SEVA ORIGINALITAT SENSE COMPLEXOS
LA CACA  de FERRAN BENAVENTE MARCO

LA CACA

Hi havia una vegada una caca pudent i molt rodoneta. 
La caca vivia en una cova rodoneta i fosca. A la caca li 
agradaven els lavabos nets.

Un dia la caca es va tirar un pet i de tanta pudor que 
feia van tirar la cadena i va anar a parar al mar. Al mar 
va veure un tauró que se la volia menjar. La caca va 
tirar-se un altre pet i el tauró va marxar de la pudor 
que feia el pet. I la caca va viure al mar per sempre 
més!
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PEL SEU VALOR NARRATIU
EL MENJAR DE LES FORMIGUES de ROQUE ESCUDERO MARTÍNEZ

El menjar de les formigues

Hi havia una vegada unes formigues que no tenien 
menjar perquè les aranyes, que eren molt dolentes, 
s´ho havien menjat tot. 

Per sort hi havien unes formigues que eren espies al 
formiguer i la lluita es va anunciar per tot arreu: “Les 
formigues contra les aranyes”. Aquella lluita va durar 
59 minuts. Al final l’equip enorme de les formigues 
van aconseguir guanyar les aranyes. Les aranyes es 
van empipar i van marxar.

Ara totes les formigues del món ja no s’han de 
preocupar mai més per el seu menjar i viuen 
tranquil·les per sempre més.
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PER  SABER DONAR VALOR A L’AMISTAT
EL CAVALL I EL FOLLET de IRATI ARANBURU SOLER

El cavall i el follet

Hi havia una vegada un cavall que era blanc i tenia el 
cabell llarg. Vivia a un prat que era ple de flors blaves 
i vermelles.

Li agradava molt córrer i jugar. També li agradava 
investigar pels boscos de Manresa.

Un dia estava corrents pel bosc i es va trobar un follet 
i es va espantar. El cavall va córrer cap al riu i es va 
mullar tot. Va començar a nedar pel riu perquè tenia 
por del follet. 

El follet el va veure i el va ajudar a sortir de l’aigua. El 
cavall va donar les gràcies al follet, es van fer amics 
per sempre i van viure feliços al prat de flors blaves i 
vermelles.
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 Classe Ossa Major 2n

PEL POEMA QUE MÉS BRILLA I MÉS AFINA
LA GELATINA TINA de EMMA FERNÁNDEZ LÓPEZ 

LA GELATINA TINA

La gelatina Tina, 

és una ballarina.

La gelatina Tina,

 menja i menja,

i al final regalima.

La gelatina Tina, 

Quan ve l’hivern,

Patina. 
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PER LA SEVA TENDRESA
LA NENA I EL PERIQUITO de CLARA NUBIOLA GIMÉNEZ

LA  NENA  I  EL  PERIQUITO

Un dia una nena que es deia Marina estava jugant 
amb un Periquito i es va fer mal. El va portar a casa, el 
va curar i el va tapar amb una manta. Al dia següent 
es va fer una mica més gran. Al final va estar amb ella 
durant una setmana, el va deixar marxar i va trobar 
la seva família i van ser feliços.

PERQUÈ BRILLEN LES ESPURNES DE LA IMAGINACIÓ
LES AVENTURES DEL CONILL de ELIN MATSSON 

LES AVENTURES DEL CONILL

Hi havia una vegada un conill que vivia en una granja. 
Un dia es va escapar i el granger el volia agafar. El conill 
va córrer i saltant va trigar dues hores en arribar al 
mar. Va veure unes espurnes que estaven al mar. Es va 
ficar a l’ aigua i va veure que les espurnes venien cap 
a ell i eren un... peix màgic! Li va donar una espurna 
d’aquelles i van anar a casa de la mare del peix i van 
viure feliços i contents.
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PEL SEU ESFORÇ I IMAGINACIÓ
UN VIOLÍ I UN BITLLET  de SAKYA TASHI GUTIERREZ

UN VIOLÍ I UN BITLLET

Hi havia una vegada un violí que era pobre i que 
no tenia menjar. Un dia al carrer es va trobar uns 
bitllets, un de cent i un de cinc-cents. Després 
va anar a una orquestra i un senyor que era de 
l’orquestra que no tenia instrument i que tenia 
un minut per comprar-se un violí es va trobar 
el violí que era ric. Li va preguntar si volia tocar 
a l’orquestra, i ell li va dir que sí i va tocar a 
l’orquestra. El violí i el senyor es van fer amics. Van 
tocar i tocar fins que va acabar l’orquestra i després 
van fer una festa i van anar tots a casa.
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 Classe Pegàs 3r

PER L’ESFORÇ DE SUPERACIÓ
EL FANTASMA I LA NENA de DANIELA JARAMILLO 

EL FANTASMA I LA NENA

Hi havia una vegada una nena que es deia Maria i li feia molta 
por dormir sola perquè deia que per la nit sortien fantasmes . 

Una nit va acabar de sopar macarrons. La seva mare li va dir 
que mirés una estona la tele i que desprès anés a dormir. La 
seva mare li va explicar un conte que es deia “La nena cagueta”. 
Va acabar d’explicar el conte i la Maria se’n va anar a dormir.

Com feia molt vent hi havien arbres que feien la figura d’un 
fantasmes i la nena no podia dormir. Va anar al llit dels seus 
pares a dormir. Va obrir la porta molt poquet a poquet, va 
entrar a dormir, es va fer de dia i va anar a l’escola.

Amb molta por dels fantasmes va arribar tremolant i els seus 
companys li preguntaven que per què estava tremolant tant. 
Va tenir de dir una excusa i va dir que tenia molt fred. La seva 
professora li va dir que no pot ser perquè era estiu. Va trucar 
a la seva mare perquè se l’emportés a casa. La seva mare li 
preguntava que per què estava tremolant i li va dir que era 
perquè veia fantasmes per la nit. I li va dir la seva mare que 
només eren contes i la Maria li va donar les gràcies a la mare 
i es va quedar molt feliç.
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PERQUÈ ÉS UN POEMA BESTIAL
BRILLO de BIEL STRINGER RIGAL

BRILLO

Brillo al cel, brillo al mar

I estic feliç com un calamar.

El dofí, la tortuga i el tauró,

la sardina, la tonyina i el pop

no em poden agafar.

Groc com el plàtan

Urpes afilades tinc

Em trobo a la sabana

Peso entre 40 o 50 kg

Animal carnívor sóc

Ràpid com un llampec

Dormo unes dotze hores.
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PER UN BON ÚS DE LES PARAULES I PER LA SEVA TENDRESA
EM RECULLS ? de SARA PIÑERA FONTANALS

EM RECULLS?

Fa pocs dies, uns dos o tres en una gossera d´Irlanda va 
néixer un petit gos, que es deia Fozzi.

Un senyor de la gossera va agafar en Fozzi i el va posar dins 
una capsa perquè era l’aniversari d’en Tom, un nen que 
feia 8 anys. El senyor va tancar la capsa i la va embolicar 
amb paper de regal blau, la va posar al cotxe de la mare 
d'en Tom i se'n va anar a treballar.

Quan la mare d’en Tom va arribar a casa li va dir a en Tom :

Felicitats Tom! Mira,et porto un regalet.

Moltíssimes gràcies mama, dóna’m el regal que l’obriré.

La mare li va donar el regal, i el Tom el va obrir. Dins estava 
en Fozzi atemoritzat.

En Tom no se'l va quedar perquè tenia por que es morís, i 
com la gent dolenta, el van abandonar al carrer.

Va passar el temps i en Fozzi va anar creixent , ja tenia 2 
anys i mig. Sempre que passava algú pel seu costat en Fozzi 
bordava dues vegades i volia dir:

- Em reculls?
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Després la gent el mirava i res més. Però un dia unes 
germanes el van veure, i els va fer molta pena i se'l van 
emportar a casa seva.

Quan van arribar la seva mare va dir:

Heu portat un gos del carrer?

Ho sentim moltíssim mama però és que ens va fer molta 
pena.

I aleshores la mare va dir:

Estàbé, ens el quedarem però no us acostumeu a això, que 
us conec.

Conte contat,conte acabat.
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PER LA SEVA INVENTIVA
EL GENI DESPISTAT de LAIA RIVAS BEUMALA

EL GENI DESPISTAT
Fa molt i molts anys, un geni anomenat Gamauocho li 
agradava molt descobrir coses noves i per això feia més de 
20 invents en un sol dia!
Aquest geni vivia en una casa molt llunyana de Barcelona. 
Tenia de tot aquella casa: cuina, menjador, cinc dormitoris, 
jardí, rebost i fins i tot una habitació per a la rentadora.
El geni tenia poquets amics perquè no tenia temps de sortir 
a passejar ni de conèixer persones. Ell era bastant feliç.
També era molt despistat i força invents no li funcionaven.
Els invents que li funcionaven els guardava en una sala molt 
protegida perquè ningú els trenqués ni els robés.
Normalment feia invents que servien per mirar l'espai.
Un d'ells era un telescopi. El podies fer petit i podies apropar 
la imatge i allunyar-la.
El geni era conegut a tot el món. Fins i tot el coneixien a 
Finlàndia!
Finalment va fer un invent que va agradar a tot el món. Era 
una mena d'ordinador però amb el que veies el que passaria 
en el futur.
Aquell geni es va fer superfamós a tot el món.
El van nomenar el geni més savi de tot el món!
I aquí s'acaba la història del geni més savi, el geni Gamauocho.
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 Classe Smart-1 4t
PERQUÈ ÉS UN BON QUADERN DE VIATGE
MARRAQUEIX de PAU MARTÍNEZ FRANCH

MARRAQUEIX

És insuportable, vaig haver d'agafar cinc avions. Si cinc 
avions dos d'anada i dos de tornada.

Quan vam arribar no enteníem els taxis de l'aeroport, perquè 
no duien taxímetre, a sobre, pagàvem el doble quan era de 
nit. De dia 150 dh, de nit 250 dh, per saber quants dírhams 
són tants euros s'ha de dividir per deu: 250 dh, 25 euros.

L'endemà vam voler anar a la plaça Jaama l'fna. I ens vam 
perdre, amb molts esforços vam trobar la plaça. Jo crec que 
fins i tot vam sortir als afores de Marraqueix.

Vam dinar en un bar supercutre, però tot era boníssim vam 
menjar: tagine, brotxetes de pollastre, un pa rodó molt bo, 
i salsa molt picant.

Més tard vam parar en un bar panoràmic a la plaça i vam 
agafar un taxi.

Dimarts vam anar a la vall de l'Ourika, amb un pont al estil 
Indiana Jones, i restaurants amb sofàs de colors.

Vam parar amb el Thor i la seva dona, dos jubilats de Noruega 
a un restaurant. Després ens va ploure a cabassos i no vam 
poder anar amb camell, l’endemà sí vam poder muntar a 
camell.



Dijous vam anar a Essaouira un poble a la costa. Vam fer 
moltes fotos del mar, les gavines i vaig menjar pizza. A la 
tornada jo jugava al mòbil però el conductor no es trobava 
bé i va parar a veure dos cafès, per sort vam tornar bé.

Divendres teníem una excursió però no ens van venir a 
buscar, així doncs vam anar al plat d’Oukiki i ens ho vam 
passar molt bé.

PEL SEU ENGINY
LA CAPUTXETA DE COLORS de PEDRO MARTINEZ GIL

LA CAPUTXETA DE COLORS

Un dia la Capuxeta de colors va sortir a passejar per l'espai, 
amb un coet de la seva granja.

La Capuxeta va anar a un planeta, amb tres anelles, liles 
grogues i verdes, el planeta era de color verd fluix, verd fort 
i blau transparent, i remolins de color platejat i d'or.

La Capuxeta va voler aterrar a aquell planeta en un lloc amb 
arbres verds, alts amb moltes fulles daurades, també unes 
cordes que queien de molt a dalt, que eren arrels flotants.

La mare de la Capuxeta li va dir que havien vingut perquè el 
seu avi estava malalt, i la mare li va donar un formatge fresc 
i un got de llet calenta.
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La Capuxeta anava passejant pel bosc, cantant una cançó, 
de sobte es va trobar amb un animal molt estrany, tenia un 
cos de lleopard, cames de tigre, cua de cocodril i cara de 
llop, aquell animal li va preguntar on anava, i la Caputxeta 
va rumiar...

A on vaig? Després d'un estona va dir: 

Vaig a un altre planeta!

Quan se'n va anar sola es va confondre de planeta i se'n va 
anar a una altra galàxia.

Després de tres mesos, la Caputxeta va trobar el seu destí, 
la casa del el seu avi.

Ella el va mirar i li va dir:

Avi, ho sento, he tingut un petit retard!!!  

L'avi va dir que si sabès quantes Caputxetes havia tingut en 
el temps de l’espai s’adonaria que aquest problema no era 
res.
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PERQUÈ ÉS UNA NARRACIÓ MOLT ENTRETINGUDA I IMAGINATIVALA
EL TRESOR PERDUT DE L’ESCOLA BALOO de MAEL OLIVÉ CARDÓS

EL TRESOR PERDUT DE L’ESCOLA BALOO

Un dia que plovia a l’Escola Baloo, els professors estaven 
fent classes, quedava un minut per anar al pati, tots estàvem 
nerviosos, quan va sonar el timbre vam anar al pati, tots els 
nens, el Mateu i jo vam anar al bosquet, sort que va parar 
de ploure.

Al bosquet els professors sempre estaven rars i aquell dia 
amb el meu amic Mateu vam veure que hi havia una creu, 
el Manel sempre que anàvem al bosquet estava a sobre, 
fins que li vam preguntar:

- Que és aquesta creu?

El Manel va respondre:

Quina creu?

La que tens als peus!

Ah, aquesta l’hauran fet els nens petits! 

Jo li vaig dir que s’apartés, i just quan va sonar el timbre ens 
en vam anar a classe, va tocar el llibre avorrit de sempre, 
va venir la Tere com cada dijous, va arribar l’hora d’anar al 
pati.

El Mateu i jo vam tornar al bosquet i ja no estava el Manel, 
vam cavar una miqueta i vam trobar unes escales, vam 
baixar-les i hi havia una cova, anàvem caminant a poc a poc 
de sobte es va apagar el llum i vaig tocar alguna cosa... 
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es va encendre el llum i era el Xavier, ens va dir:

- Que feu aquí? I ràpidament ens vam amagar.

El Xavier ens va buscar molt però no ens va trobar, quan es 
va allunyar vam seguir el camí.

Vam estar caminant i caminant fins que vam trobar el tresor 
però en realitat era el mapa del tresor de veritat. Vam decidir 
que el seguiríem buscant i així va ser.

Quan va acabar l’escola vam anar a Collserola a buscar el 
tresor. Vam buscar i buscar i al final vam trobar-ho però 
quan estàvem cavant, va aparèixer un ós gegant, vam fugir 
super ràpid i ens en vam anar d’aquell lloc, després vam 
veure una font i vam anar cap a allà, quan estava bevent 
em va caure el mapa i va quedar destrossat. Ja no sabíem 
què fer, volíem tornar a casa… quan de sobte vaig veure 
una ombra que ens va indicar amb el dit cap a una cabana, 
nosaltres no sabíem si entrar, però com que teníem fred 
ens vam arriscar i quan vam entrar la casa no estava tan 
malament . I ens vam adormir.

Al dia següent, ja no volíem buscar el tresor, volíem anar cap 
a casa, l'ombra va aparèixer un altre cop. Li vam preguntar si 
ens podia portar a casa i de sobte de l’ombra va sortir l'Anna, 
ens va dir que ens portaria a casa, però amb la promesa  
que ens portaríem bé a l’escola.

Vam tornar cap a casa i llavors em vaig despertar i em vaig 
dir que era un somni, la meva mare va cridar:

- Leam, que arribes tard al cole!!!

Em vaig preparar i vaig anar al cole i allà.... vaig veure una 
creu.
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UNA FLOR DE BENVINGUDA AL TEXT CATALÀ
JULIETA DESPERTA de PAZ SUAZO REBOLLEDO

JULIETA DESPERTA!

Hi havia una vegada una nena anomenada Julieta amb ells 
cabells negres i un vestit morat . Ella tenia un germà que es 
diu Robert i també tenia una gateta que es diu Pupy. Ah! i 
gairebé me n’oblidava de la seva mare la senyora Camil·la i 
el seu pare Antonio.

De sobte Julieta va tenir un somni on es va trobar amb un 
follet i una fada, però el dolent és que només podia despertar 
amb una substància molt difícil de trobar.

Julieta va seguir un camí i en el camí es va trobar amb un 
follet que li va dir: hola, com et dius?

Julieta li va dir:

• Hola! Jo em dic Julieta i tu com et dius?

• Jo em dic Mentirosín, però no dic mentides, ah! I on vas?

Julieta li va dir:

• Vaig a buscar la poció anomenada desperta... i per 
casualitat saps on queda?

• Sí, mira, segueix dret i arribaràs molt ràpid, però en realitat 
ella anava al bosc, Julieta tenia molta por i fred.

Després de tot arriba una fada i va dir:

• Hola! Que et passa?



Certamen literari 2016  //  Pàgina 31    

• Vull tornar a casa.

• I perquè no em vas avisar abans?

I la fada la va tocar amb la seva vareta i pum! va veure que tot 
era un somni, des d’allà mai li va fer cas a algun desconegut.

UNA FLOR DE BENVINGUDA AL TEXT CATALÀ
NENS COM JO de KIM RUBIN

NENS COM JO

El Kang Yong Koo i el Kang Ji Koo són germans. Viuen a Seül, 
capital de Corea de Sud .

Tenen una germana gran, una àvia, el pare i la mare. La 
germana de Kang Yong Koo i el Kang Ji Koo es diu Kang Mi 
Wha, l’àvia es diu Lee son ye, el pare es diu Kang Chu Cheol 
i la mare es diu Kim Min Sook.

L’escola dels bessons es diu d´Ensenyament Primari i 
estudien geografia, ciència i matemàtica. El menjar preferit 
de Kang Yong Kfoo és Tang Su Yuk que és pollastre fregit 
amb salsa.

La joguina preferida dels bessons és un robot. En Kang Yong 
Koo no es cansa mai de desmuntar-lo i tornar-lo a muntar. 
Ell quan sigui gran vol ser advocat o metge i el Kang Ji Koo 
vol anar a l’espai per veure si hi ha extraterrestres.
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 Classe Gal·lileu 5è
PER LA SEVA CAPACITAT PER FER-NOS VOLAR LA IMAGINACIÓ

VOLANT LA IMAGINACIÓ de JAN BAUTISTA RODRÍGUEZ

VOLANT LA IMAGINACIÓ

Ales de ferro,

acer que vola.

Ocells gegants

a la meva imaginació.

S’enlairen i aterren,

creuen els cels

com si fossin estels.

 

Surten dels núvols,

quan menys t‘ho esperes

ràpids com fletxes.I jo bocabadat,

per un instant,

me’ls quedo mirant.
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Et canvien de lloc,

et porten a d’altres continents

on havies somniat estar.

 

Els meus somnis de núvols,

amb ells es fan realitat.

PERQUÈ ÉS UN POEMA RODÓ, AMB RITME I DIVERTIT
LA NIT DEL POLL d’AINA CASALS HERRERO

 LA NIT DEL POLL

Tinc un poll al cap

i no sé com s'hi ha posat!

 

Són insectes de coll allargat,

i aplanats com teclats!

 

 Quin pal em fa.

Estaré uns dies

sense jugar!



Pàgina 34  //  Certamen literari 2016

Em pica molt el cap!

La pinta m'hauré de passar

i la mare rondinarà!

 El poll ja s'ha atipat.

I com un lladre,

s'ha escapat!

PEL SEU SENTIT DE L’HUMOR
DIARI D’UNA GORRA de VÍCTOR RUEDA SAUSOR

 DIARI D’UNA GORRA

Aquell dia en Joan s’havia aixecat amb el peu esquerre. Em 
va agafar de mala gana i va anar a esmorzar.

La mare ens va dir que érem oficialment a l'estiu (era una 
maniàtica d'aquesta estació i havia estat esperant molt de 
temps aquest moment). En Xavi, el seu germà, que també 
s'havia llevat de mala lluna va començar a esmorzar sense 
obrir la boca. En Joan va fer una queixalada tan forta tan 
forta que gairebé caic.“Vinga nois que arribareu tard al 
col·le”, va dir la mare.

En Joan i en Xavi anaven a buscar l'autobús de l'escola quan 
en Joan va caure de morros. Mai havia menjat tanta terra! 
(i això és còmic perquè no tinc boca). Com veieu, explicar 
acudits no és el meu fort, així que seguim amb la història...
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Ens vam fotre una bona patacada i vam perdre l'autobús, 
així que vam caminar fins a l'escola que era a 2 quilòmetres, 
vam arribar deu minuts tard i en Joan va haver de fer una 
còpia com a càstig.

A l'hora del pati en Joan va jugar a futbol i va fer un gol tan 
bo que tots els companys se li van tirar a sobre per celebrar-
ho. Jo vaig menjar terra per segona vegada consecutiva i 
vaig quedar abandonada en un racó de la porteria. Em va 
recollir l'Iván, el millor amic d'en Joan.

L'Ivan té uns cabells suaus i recargolats que m'encanten, 
però tot i així no són millors que els d'en Joan: llisos, suaus, 
i sobretot fins.

Vam arribar a casa rebentats perquè a més havíem fet 
extraescolars. Jo estava content de tornar a casa perquè en 
Joan no s'havia desfet de mi en tot el dia i la suor i jo no som 
massa amics.

En Joan va encendre la tele per veure la final de la copa del 
rei. Jugaven el Barça i el Madrid. El Barça va guanyar 5 a 0. 
Així, com us podeu imaginar, en Joan es va emocionar i jo 
vaig volar pels aires cinc vegades, tot un rècord!

Després vam sopar arròs amb tomàquet i de segon rap, de 
postre maduixes amb xocolata. I després vam anar a dormir. 
Per fi, ja era hora...!
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PERQUÈ ÉS UNA DESCRIPCIÓ MOLT POÈTICA
EL MEU DICCIONARI d’ÈLIA MARCÓ SELIGRAT

EL MEU DICCIONARI

El diccionari diu de mi: ”L’aigua és un líquid que no té gust 
ni fa olor, formada d’oxigen i...”.

Però a mi, no m’agrada aquesta definició i us vaig a explicar 
com sóc jo realment.

Corro i no tinc cames, però també m’agrada estar tranquil·la.

La calor em torna boja. Si en fa molta, volo. Si en fa poca, 
m’enfado com una fresca i em poso dura com una pedra.

Puc ser dolça, puc ser freda, clara, blava...

Sóc al ... -moll, al ... -rras i al ... -plast.

Quan plou m’agrada passejar. Des de la muntanya baixant 
per la rambla, fins a la vora del mar.

Sóc color del gos quan fuig o bé del color de qui se’m posa 
al darrere.

Em volen controlar, tot i que de vegades em deixo, mai no 
ho aconseguiran.

Si arribo com caiguda del cel, el pagès es posa a cantar, i la 
gent fuig corrents cap a casa o cap al bar.
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PEL SEU PROGRÉS EN L’APRENENTATGE DEL CATALÀ
EL DIARI DEL GRAN MIRALL d’ASHLY IZAGUIRRE CARRANZA

EL DIARI DEL GRAN MIRALL

Avui al matí el Lluís com sempre es posa un munt de laca 
i un munt de coses per al cabell, i això és perquè les noies 
de l’institut li facin cas. Després ve l’Ana, s’està una hora 
veient-se en mí. Ella creu que és molt maca, però en realitat 
per a mi no ho és tant...

Jo he de suportar-ho tot, així que m’encanta quan tots se’n 
vagin de vacances i així em quedi sol. Puc descansar perquè 
gairebé tota la família Gómez és insuportable.

A la nit tampoc puc descansar perquè el Daniel no para de 
roncar. Un dia el Daniel i la Carmen estaven parlant d’un 
viatge a València de dues setmanes. Jo no podia estar més 
content. Quan va arribar el dia del viatge em vaig despenjar 
d’aquesta incòmoda paret.

Vaig posar música de la Tailor Swift i del Justin Bieber i em 
vaig posar a ballar. Quan van tornar, va tornar la tristesa per 
mi de tots els dies.

Però un dia va ser diferent perquè en Lluís es va quedar 
adormit i em va fer molta gràcia. Aquesta vegada no es va 
arreglar el cabell, semblava un boig. A la tarda va portar 
una nota a l’agenda per haver arribat tard.

A la nit la Carmen va fer peix, l’Ana odia el peix, però al final 
ella va menjar macarrons.

Després l’Ana i en Lluís van jugar a les pistoles, es van ficar 
al lavabo i l’Ana, sense voler, em va apuntar... i aquest va ser 
la meva fi! 
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 Classe Sputnik 6è

PERQUÈ ÉS UNA BONA DECLARACIÓ D’AMOR
T’ESTIMO  de JOEL DEL PINO MENDOZA

T’ESTIMO

Quan estic a prop d’ella estic content,

Quan estic assegut al seu costat,

estic encara més enamorat.

 

M’entrebanco en parlar

i em costa raonar.

 

M’agradaria estar amb ella

els caps de setmana

i dies de festa.



Certamen literari 2016  //  Pàgina 39    

                No en tinc prou amb els dies d’escola,        

la necessito cada hora.

 

M’agradaria cuidar-la

i protegir-la.

I així t’ho dic.

 

T’ho escric,

ho dedico a tu.
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PERQUÈ ÉS UN JOC DIVERTIT DE PARAULES
LA RIMA de PAU DELGADO MONTCUSI

LA RIMA

Un dia a una abella

 no molt bella,

ni vella

que tampoc veia.

 

 Li va caure una gota,

 que era com una bóta,

una gota que no bota,

en forma de pilota.

Així, va arribar a...

la tintoreria,

 la ferreteria,

 la carnisseria
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PER LA SEVA SOLIDARITAT
LA REALITAT D’AVUI d’ ÁLVARO SEBASTIÁN GONZÁLEZ

LA REALITAT D’AVUI

Els nens pobres,

se’n van dels seus pobles.

Deixen enrere la seva casa,

la família, els amics i la seva raça.

Tenen fred, tenen gana, tenen por,

però per sort hi ha un acollidor.

M’agradaria tant ajudar,

i un somriure donar.

 Seria fabulós,

i em sentiria orgullós.

 I també a la mineria

que no és cap moneria,

 ni ximpleria

sinó una veritable loteria.
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PEL SEU MISSATGE DE PAU
PAU AL MÓN  d’ÀLEX IZQUIERDO VILLANUEVA

LA REALITAT D’AVUI 

Sóc en Marcos i tinc 12 anys. Jo vivia a Iraq amb el meu 
pare, la meva mare i la meva germana, però com que el 
meu país està en guerra vaig haver de fugir del meu país, 
sóc un refugiat.

Cada dia camino més de 30 quilòmetres per arribar a 
la frontera, el menjar el porten ONGs d’altres països. 
Normalment són entrepans i aigua, almenys tinc la sort que 
puc menjar. A la nit casi no puc dormir per moltes raons: 
perquè tinc fred, perquè està plovent i em mullo, perquè 
dormir en tendes de campanya amb tota la família és molt 
incòmode o senzillament perquè en tinc por.

Al meu país la vida és molt dura. Falta molt de menjar, inclús 
una vegada vaig estar sense menjar set dies. A vegades, sona 
una alarma, això significa que vindrà un bombardeig i ens 
em d’amagar en els nostres refugis. Jo era afortunat perquè 
podia anar a l’escola que estava en un altre lloc. M’agradava 
molt, encara que em tenia de llevar a les tres de la matinada 
perquè trigava tres hores i mitja en arribar a l’escola. El 
viatge era llarg i cansat, a més tenia de portar a la meva 
germaneta i creuar la frontera. Travessàvem la sabana, i 
alguna vegada vam tindre algun ensurt amb elefants, girafes 
i altres animals. A l’escola tenia molts amics. La meva mare 
no tenia feina i el meu pare treballava 12 hores diàries de 
miner, només cobrava 90 euros al mes, per això quasi no 
teníem diners per menjar.
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La meva ciutat era com un castell en ruïnes, les cases estaven 
destruïdes per els bombardejos, hi havia gent atrapada en 
les ruïnes de la seva casa. El que més s’escoltava a la ciutat 
eren les ambulàncies que s’emportaven els ferits i morts. 
Però el que més ràbia em fa és que quasi ningú fa res per 
ajudar la gent que ho passa malament a causa de les guerres.

Això és un missatge de pau que envio al govern o a algú 
que m’entengui i em pugui ajudar per parar les guerres i 
deixar que els refugiats tinguin una bona casa per dormir. I 
jo penso i penso, per què ara no feu res? Si qualsevol dia et 
passés a tu, què faries?                              
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