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Estimades famílies... 

Enguany hem celebrat el cinquè certamen literari dels Jocs Florals. 

Tothom, mestres i alumnes han treballat amb il·lusió i entusiasme: Han 

imaginat històries, les han escrites, les han reescrites fins arribar al text 

o al poema definitiu. Escriure és una feina engrescadora i plena 

d’emocions!. 

Volem felicitar a tots els i les alumnes per la feina feta i us animem a 

llegir i escriure al llarg de la vostra vida. 

El jurat del concurs, format per pares i mares de l’escola, ex-alumnes i 

mestres de l’escola, ha estat els encarregats de valorar  i seleccionar les 

narracions i poemes guanyadors. 

Cada any hem publicat una revista amb els textos i poemes guanyadors i 

finalistes de cada classe. Aquest curs, ho fem en format digital. 

A l’entrada de l’escola trobareu exposats els textos de tots els nens i 

nenes de l’escola. 

 

 

Per l'abril, 

 si cada gota en val mil, 
 cada rosa en val deu mil  

cada llibre cent mil.  

 
Amb pluja, roses i llibres  

celebrem la festa gran,  
que ningú en quedi fora,  

ni els d'ara ni els qui vindran...  

Miquel Martí i Pol 

 

 

Bona Diada de Sant Jordi! 

  



 



 

 

A Ramón Llull, a Miguel de Cervantes i a William Shakespeare... 

Mentre buscava a qui dedicar, enguany, la revista dels Jocs florals, em va 

sorprendre la coincidència que el 2016 és l’any Llull, l’any Cervantes i 

l’any Shakespeare, ja que de tots tres es commemora, amb números 

rodons,  els anys de la seva mort. 

Tots tres són escriptors memorables, un referent en la literatura, amb la 

seva obra han ajudat a  estendre la cultura en cada una de les seves 

llengües. Els seus llibres han estat traduïts a molts idiomes. 

Són un referent de les tres llengües que parlem i estudiem a l’escola: el 

català, el castellà i l'anglès. 

D’en Ramón Llull (Palma 1232 - Tunis 1316), nom que rep una escola 

del nostre barri, es commemora el 700 aniversari de la seva mort. Era un 

escriptor, filòsof, teòleg i professor que va viure a l’edat mitjana. Va 

escriure molts llibres en català, llatí, àrab...És considerat el primer 

escriptor rellevant en llengua catalana. 

D’en Miguel de Cervantes (Alcalà de Henares 1547 –22 d’abril de 

Madrid 1616), nom que rep una escola  del barri de Ciutat Vella, es 

commemora el 400 aniversari de la seva mort. Era un escriptor espanyol, 

conegut sobretot per la seva novel·la Don Quixot. És considerat un dels 

autors més influents en la literatura en llengua castellana, i les seves 

obres han inspirat adaptacions al cinema. Amb ell va canviar la manera 

d’entendre com s’havia d’escriure una novel·la. La seva obra ha sigut tan 

rellevant que en homenatge van encunyar el seu rostre en les monedes 

de 10, 20 i 50 cèntims d’euro. 

En William Shakespeare (Anglaterra 1564 – 23 d’ abril de 1616), 

contemporani de Miguel de Cervantes, van morir el mateix any amb un 

dia de diferència, també fa 400 anys. Era un dramaturg, poeta i actor 

anglès, considerat un dels autors més importants en llengua anglesa. 

Les seves obres, es representen més vegades i en major nombre de 

països que qualsevol altre escriptor. Han estat traduïdes a les principals 

llengües, les seves obres dramàtiques continuen representant-se per tot 

el món i  moltes s’han portat al cinema, com Romeu y Julieta, Somni 

d’una nit d’estiu... 

Aquesta coincidència fa pensar que el més important és sumar 

coneixements i llengües, i mai hem d’excloure, i que mai hem de restar, 

tot suma, cap llengua es més important que una altra. 

  



OBRES PREMIADES 
 

1r de primària 

1r A “L’aventura dels 
mussols” 

Conte Col·lectiu 

1r B “El drac i els seus 
amics” 

Conte Col·lectiu 

 

2n de primària 

2n A Guanyador “El peix”  “Nina” 

Elia Borrell Cruselles 

2nA Finalista “El conill” “Fulla” 

Olivia Reig Zuazu 

2n B Guanyador “La recepta” “Pipola” 

Martina Gotanegra Alonso 

2nB Finalista “En Miró i el 
camaleó” 

“Nassat” 

Pau Pons Borrallo  

 

3r de primària 

3r A Guanyador “La granota màgica” “Ballarina” 

Xènia Conde Abellò  

3r A Finalista “La primavera 
màgica” 

“Tigre” 

Claudia Palou Linares 

3r B Guanyador “Els 4 amics” “L’amistat” 

Irianna Bafalluy Perez 

3r B Finalista “Les aventures dels 

4 amics” 

“La mano negra y el gorro 

rojo” 

Biel Sánchez Tubella 

 



4rt de primària 

4t A Guanyador “Més enllà del nostre 
planeta” 

“Iron Man” 

Ariel Truco Felipe 

4t A Finalista “L’arròs” “Llum” 

Rita Casacuberta i Rovira 

4t B Guanyador “Miró” “Menorca” 

Clara Borràs Novella 

4t B Finalista “Vull ser mariner” “Don Capitán” 

Marc Nadal Sastre-Marquès 

  

5è de primària 

5è A Guanyador “De colònies a 

l’espai” 

“El savi despistat” 

Oscar Brieba Ventura 

5è A Finalista “Un imperi entre 
temps” 

“Estampat” 

Mathis Munné Mongiovi 

5è B Guanyador “La gota d’aigua” 

 

“M.m.a” 

Martí Mont Arrufat 

5è B Finalista “L’inventor” “Ou fregit” 

Oriol Badia Cedó 

   

6è de primària 

6è A Guanyador “Els noms” “Djjunior” 

Nil Abbas Rovira 

6è A Finalista “Trencar un paper” “Goride” 

Ismael Boukhari Alonso 

6è B Guanyador “Fent Camí” “Pingu” 

Carlos Rodriguez 

Quintanilla 

6è B Finalista “Desig de llibertat”   “Dreancer” 

Vittoria Mayorga Fontana 

6è C Guanyador “Més enllà de la 

tristor” 

“Allegro spiritoso” 

Laia Miró Riera 

6è C Finalista “La meteorologia 
m’encanta” 

“Tro fort” 

Gerard Salvó Belmonte 

Accèssit 
extraordinari 

“Qui hagués dit 
àvia...” 

“Dori” 

Lua Amat Fernández 

 



 





 



 











LA GRANOTA MÀGICA 

Hi havia una vegada un nen que es deia Joan. En Joan  un dia li va 

preguntar al seu pare si podia anar al bosc i  el seu pare va dir-li  que si.  

El Joan va anar-se’n i es va trobar una granota que li va preguntar :  

-  Que fas  aquí Joan?  

  En Joan li va dir:  

- Estic fent un passeig.  

La granota que era màgica i podia veure el que passaria al futur, el va 

advertir que el bosc estava ple de perills, però en Joan no li va fer cas i  se´n 

va  anar bosc endins, va fer un llarg camí i de sobte  es va trobar un drac que 

va començar a treure  foc per la boca  i es va espantar moltíssim. En Joan va 

cridar:  

_ Cames ajudeu-me!!! I va deixar el bosc enrere.  

Quan va arribar a casa va prometre al seu pare que mai més aniria sol al 

bosc.  

I vet aquí un gos i vet aquí un gat aquest conte s’ha acabat.  

                                        BALLARINA  

 

3r A Guanyador 

 

 



LA PRIMAVERA MÀGICA 

Vet aquí una vegada en 

aquell temps que les 

bèsties parlaven i les 

persones callaven, un dia 

d’hivern, com tots els dies 

normals de l’hivern, 

aquest se’n va anar i la 

primavera va tornar. 

En un barri petit hi 

havia una casa molt 

pobra on hi vivia un 

nen que es deia Joan, no 

tenia ni joguines ni res. 

Però la primavera no 

podia soportar veure el 

nen trist i sol, aleshores 

va pensar i pensar i va 

dir: ja ho tinc! El portaré 

al mon màgic! I així va 

ser. Mai més va tornar a 

estar sol ni va patir fam i 

des d’aquell moment la 

primavera va passar a 

dir-se:”La primavera 

màgica”. 

Això és veritat com si res 

mai ha passat. 

Tigre  

                                    3r A Finalista 

 

 

 

 



ELS       4      AMICS 

Un dia de bon matí hi havia quatre amics que es deien 

Carla, Irene, Biel i Alex. Els nens van anar de colònies al 

bosc. Llavors els van dir que les colònies s’acabaven 

dilluns, o sigui, vint dies i dinou nits.  

La Irene va tenir una idea i va dir: –Nois, i si a mitja  nit 

anem a explorar?  

La Carla va contestar: -No tenies por a la foscor? Ara ja 

no, ja l’he superat. Després quan tothom es va adormir i el 

rellotge de l’Alex marcava les dotze, a poc a poc, se’n van 

anar. Mentre caminaven, el Biel va dir: Em sembla que ens 

hem perdut! El Biel tenia raó però els quatre van 

sobreviure els set dies que faltaven. 

Els professors els van trobar i la cara que van posar al 

veure els seus pares va ser tot un poema.  

Conte  contat, conte acabat.   

 

L’amistat 

3r B Guanyador 

   



 

 LES AVENTURES DELS QUATRE AMICS 
 

Temps era temps, hi havia uns amics que es deien Pau, 

Marc, Marta i, per últim, una nena que es deia Marina. 

S’ho passaven molt i molt bé però hi havia un petit 

problema, hi havia un lladre que era el més buscat del 

món. Una vegada van arribar els rumors de que el lladre 

estava al poble i que havia agafat la corona de 

l’Emperador. Els amics van córrer darrere del lladre per 

tal d’agafar-lo. Van trobar una persona que portava una 

bola de cristall i era màgica. Amb aquesta bola van poder 

veure on era el lladre i van agafar-lo. Aquest va tornar la 

corona a l’Emperador i el poble va tornar a estar tranquil. 

Conte contat s’ha acabat.  

 

La mano negra y el gorro rojo 

3r B Finalista 

 



 

És perfectament probable, 

que no estiguem sols a l’univers. 

Potser hi ha altres personatges i pobles 

en aquest món tan divers. 

 

A  l‘espai hi ha varies constel·lacions, 

que són perfectes per fer observacions. 

També hi ha satèl·lits surant, 

que semblen anèl·lids flotant. 

 

Aquest món tan misteriós, 

m’agradaria investigar. 

A aquest món extern i fabulós 

                un dia, m’agradaria arribar! 

                     Iron Man      
                      4t A Guanyador 

                                                                                      
Participarà als Jocs Florals del districte    

  

                                                         



 

L’arròs, és blanquinós 

i    molt deliciós. 

És un granet petit 

però molt eixerit. 

 

L’arròs, és un cereal 

de tots el més real. 

Dins de l’aigua creix 

com un nen que neix. 

 

L’arròs es molt saludable 

i menjar-ne és molt agradable. 

Quan la panxa fa mal 

et fas una sopa com cal! 

 

                                         LLUM 

4t A Finalista 



MIRÓ 
Miró es un senyor molt important 

que sempre està pintant. 

Les seves idees són rares 

però a tothom els agrada. 

 

Les constel·lacions , les  llunes i les estrelles, 

per ell són meravelles. 

Li agraden tant 

que tot el dia les està dibuixant. 

 

Aquest any, nosaltres l’estem estudiant, 

i difícil ens ho està posant. 

Eh! no ens queixem tant !  

Que molt bé ens està quedant ! 

 

       

 

          MENORCA 

                                                      4t B Guanyadora 

 



 VULL SER MARINER 

 

Jo vull ser mariner 

i viatjar en un gran veler! 

 

Pels 7 mars navegaré 

i el gran botí jo m’emportaré! 

 

Molts pirates amb la meva  

espasa venceré,  

i el capità jo en seré! 

 

Contra monstres terribles lluitaré, 

i entre tempestes combatré, 

esquena contra esquena, guanyaré! 

Això, si aconsegueixo ser mariner!!! 

 

                                  Don Capitán 

4t B Finalista                                                                               
 



DE COLÒNIES A L’ESPAI 

Hola,em dic Oscar i m’agrada molt viatjar .Jo volia anar a l’espai a 

visitar un planeta que es diu “Roca” .L’antepenúltim dia d’escola ho 

vaig comentar a la classe i vam decidir anar tots al planeta Roca. 

Vam llogar un coet molt gran .Tenia tres propulsors i vint -i- cinc 

finestres .Per dintre,als meus companys i a mi ens va impressionar 

molt perquè hi havia un cotxe aparcat . Els seients del coet eren 

molt còmodes . En Teo, el Sam, la Norma, la Jovita, el Dani i jo ens 

vam seure  junts . 

Al cap de cinc minuts el pilot va cridar: 

-5,4,3,2,1... ens enlairem!!! 

El coet es va enlairar i el pilot ens va posar una pel·lícula a una 

televisió en 3D . Quan vam arribar vam veure un Water World, un 

parc d’atraccions i un hotel de cinc estrelles . 

Primer vam anar al parc d’atraccions tretze nens . Hi havia una 

muntanya russa, sabates voladores i autos de xoc damunt d’ una 

pista de gel .  

Després vam anar a l’hotel a dinar . Hi havia buffet lliure! 

- El menjar és molt bo – diu en Tom. 

- Sí, tens raó – diuen el Sam i la Norma. 

- Mira Teo! Hi ha menjar per celíacs – vaig dir jo. 

Al dia següent, vaig ser el primer en despertar-me i vaig 

preguntar: 

- Heu dormit bé? El Dani, el Teo i el Tom van dir: 

- Sí, molt bé. 



Ens vam vestir ràpid i al sortir de l’hotel ens vam trobar uns 

extraterrestres molt divertits. 

Sense voler ens van contaminar i tots ens vam posar malalts, menys 

el Tom i la Jovita . Com que eren bons i ens volien ajudar, van 

acompanyar-los a una ciutat que estava al sud del planeta. Allà hi 

havia una farmàcia i van comprar tres ampolles de litre de Dalsy. Van 

tornar a l’hotel i al prendre el Dalsy tots ens vam curar .Tots els dies 

anàvem d’un lloc a un altre a passar-ho d’allò més bé .El Wàter World 

tenia molts tobogans  d’aigua, una piscina d’ones i una atracció 

xulíssima que era el “Río Salvaje”. 

L’endemà vam veure que el coet estava espatllat. Llavors els 

extraterrestres ens van ajudar a arreglar-lo, però ho van fer amb una 

condició: havíem de cantar una cançó de comiat. 

Ens vam reunir tots per inventar-nos la cançó i un temps més tard ja la 

teníem. Es va fer de nit, vam jugar al joc del macarró i després vam 

cantar la cançó als extraterrestres .Ells ens van dir que l’endemà ja 

estaria el coet arreglat i vam anar a dormir. 

El matí següent ja era l’hora de marxar, i estàvem tristos perquè ens ho 

havíem passat molt bé. Ens vam acomiadar dels extraterrestres i els 

vam dir: 

-Fins aviat! Tornarem d’aquí dos anys! 

Vam anar al coet, vam enlairar-nos i vam tornar cap a la Terra. Quan 

vam arribar, els nostres pares ens estaven esperant. 

 

Havia valgut la pena fer aquest viatge.    

                                        EL SAVI DESPISTAT 

                                                        5è A Guanyador 
 



UN  IMPERI  ENTRETEMPS    

Fa molt de temps, però molt, molt de temps, quan els humans vivien de     l’agricultura 

i la ramaderia, és a dir a “L’ Edat Antiga”. 

Allò era bastant divertit, perquè tothom jugava amb tothom. Un dia un nen que 

es deia Max,  es va enfadar amb el seu germà gran de 19 anys. En Max, que tenia 

11 anys, no el volia veure mai més, va decidir agafar un sarró amb menjar i anar a 

berenar a la muntanya del costat del poble. 

Allà va veure a la seva millor amiga la guida, que espantada, doncs es va 

apropar i li va dir: 

-Què et passa Guida ? 

-És que he  vist un Exercit  GEGANT!!!  Que s’ apropava cap el nostre poble Celta. 

-Què!?!?!?!?!?! -Va contestar en Max en sentir-ho. 

Se’n va anar corrents cap al poble i va veure que tot l’exercit l’estava destruint 

i un nen petit, de 4 anys, en Dani, anava corrents cap a ell. 

En Max va descobrir que aquell exercit era Romà, va agafar la mà d’en Dani i va 

córrer cap a la muntanya on l’esperava la Guida . 

Ella, havia trobat una esfera plena de símbols com (a, 6, 7, b, c, a, b, b, d, Z, o, z, 

j, n,%...); atemorida va prémer una rodona, en aquell instant es van trobar en una 

illa amb una torre i una llum damunt seu.  

Van pujar i van trobar els mateixos símbols, també quadrats lluminosos amb 

persones en moviment a dins.  

De sobte en Dani va dir en veu aguda: 

-Diuen que quan veus coses increïbles estàs en el futur, això vol dir que estem 

en el mateix lloc però Mooooolt temps després. 

En aquell moment la Guida va dir: 

-Si torno a fer el que he fet abans potser tornarem a casa, va pitjar una rodona 

de la torre i moltes més, no sabien que passava no paraven d’escoltar: 

-Aquí coordenades X-22 m’escolten, o, aquí N.A.S.A permís per enlairar a les 

coordenades 2-12, també, “TeNim JA eL pAquEt”.  

Van decidir agafar coses, van veure una cosa rara de forma rectangle i 

arrugable. Doncs van descobrir que indicava on era seguint passos de el que no 

sabien que era es a dir “coordenades” i també que era aquells símbols . . . 

En aquell moment,  en Dani va pensar que potser allò els duia a casa. 



Van decidir anar cap a els símbols 2-12, sense saber que era. En baixar de la 

torre van veure una persona ben vestida, amb roba de color negre i amb una cosa 

en forma de “L” a les mans. 

Ell els digué: 

- Nens!!! Què feu? Sortiu d'aquí CanAlLa, o voleu que us dispari??  

 Ells, INdeCisOS, van pensar que el que portava a les mans els faria mal, i van 

córrer, córrer i córrer donant voltes a l'illa, ja que només ocupava la torre i poc més. 

En Max va agafar l'aparell rodó amb aquells símbols estranys i rodones 

vermelles i en va prémer un d'ells. De sobte van aparèixer en un temple blanc 

amb columnes fetes de quarts i torxes a cada una d'elles. 

En el fons estaven mullant delicadament a un nen petitó i estaven posant fulles de 

llor de color or com si anés a ser emperador o rei d'un gran territori. En el 

moment els van descobrir i es va caure una torxa que va calar foc de seguida.  

Mentre en Max, la Guida i en Dani fugien corrents. Ells estaven acorralats pel 

foc, no veien rés i l'últim que van escoltar va ser: 

- Ens venjarem no esca... a ...agggg... 

En Dani digué que havien de prémer les rodones però havien PeRdut la rodona. En 

aquell moment en Max va anar corrents cap al foc i la va trobar apunt de 

cremar-se, però no sabia com tornar.  

Estava rodejat de foc i havia d'escalar una columna. 

Mentre la Guida i en Dani estaven rodejats per gladiadors, en Dani va dir: 

- Jo crec que estem en el passat, perquè aquests gladiadors són els antics 

guerrers romans. 

Es van deixar portar per ells ja que els soldats anaven molt armats. 

En Max seguia escalant per la columna fins a arribar al sostre, que també 

cremava. Va dirigir-se cap als soldats en Dani i la Guida, va saltar i es va adonar 

que estava atrapat i que era massa tard per tornar a pujar al temple cremant. 

Va intentar prémer la rodoneta però s'havia trencat i no sabien què fer. De cop 

i volta va començar a fer una calor extravagant. 

Els romans se'n van anar corrents dient que el Déu del foc els estava posseint. 

En Max va treure un pa del sarró que va preparar i el va repartir, es van posar 

sota un arbre que hi havia una mica més lluny de la ciutat, van menjar i es van 

adormir els tres sota l'arbre.  

L'endemà al despertar-se, la calor encara era més forta que el dia anterior. 

En Dani, tot i ser un nen de 4 anys, era bastant llest i rumiava amb la rodona 

que tenia símbols i una rodoneta, però com ja sabeu trencada.  

Mentrestant seguien caminant sota el sol fort amb un tros d'escorça d'arbre 

sota el cap per no deshidratar-se. 



Van veure que l'arbre d'on venien es va cremar de la calor que feia. 

No paraven de caminar i caminar quan en Dani va tenir una idea: 

- Mireu, el destí d'un ésser viu  és morir. L'arbre ha mort. El destí d'aquesta 

rodona es tornar-nos a casa. Si l'arbre ha arribat al seu destí amb el sol, potser 

la rodona amb un cristall a dalt ens tornarà a casa. 

- Bona afirmació. -Va dir la Guida. 

- Però ... I si nosaltres ens cremem? -Va dir el Max. 

- Uff... Doncs... - Va dir en Dani. 

Estaven indecisos, van col·locar la rodona a sobre d'una pedra i mentre tocaven 

l'aparell menjaven cereals de blat i parlaven, van aparèixer a una muntanya molt 

alta. No sabien on eren i la Guida que li agradava la geografia va esbrinar que 

estaven a la muntanya del costat del poble.  

En Max, que escalava bastant bé, va enfilar-se a un arbre i va veure el poble de 

lluny. 

De sobte, van veure que un gat que els havia estat seguint tots els dies i deuria 

estar cansat i afamat.  

Li van donar menjar i van anomenar-lo 2,12 com el que van sentir a l'aventura. 

Van tornar cap a casa amb el 2,12 rient i cantant.  

Allà, era el mateix dia i hora, però els romans no estaven conquerint-los.  
No entenien res. No sabien què passava però tot era millor. Ningú es matava, no 

estaven barallant-se... Van preguntar si sabien alguna cosa sobre romans però 

tothom contestava que no sabien que era un romà. 

Es va alegrar de que no existissin, però si els romans no existien, volia dir que a 

l'incendi havien matat a ... 

 

 

 

  



 



La  Gota  d’ aigua 

Hi havia una vegada una Gota d’ 

aigua que havia viatjat per tot el 

món. Bé, excepte pel desert. A la Gota 

els dies li passaven molt lentament 

perquè sempre feia el mateix: es 

llevava a dos quarts de sis, es 

preparava i començava a fer el cicle de 

l’ aigua. Baixava pels rius, després 

passava per la desembocadura i, un cop al mar, començava a donar voltes 

i voltes. Al cap d’ unes quantes hores es començava a evaporar i, mentre 

pujava als núvols, veia l’ horitzó que cada cop estava més llunyà. 

En arribar als núvols, es movia segons el vent. Quan arribava als llocs 

més freds, començava a agafar fred i congelar-se. Un cop congelada del 

tot, es tornava neu i queia a les pistes d’ esquí que era el lloc que més li 

agradava a la Gota. Al cap d’ uns instants, si passava un esquiador o 

una esquiadora, feia un salt mortal i queia damunt la seva bota. Més 

tard , arribava a la ciutat on vivia l’ esquiador, anant a parar  a les 

clavegueres. Quan tornava al mar, el cicle es repetia. A la Gota no li 

agradava sempre fer el mateix cicle perquè deia que era molt avorrit fer 

sempre el mateix. Llavors la Gota va tenir una idea: podria demanar al 

Sol i als rius que deixessin de fer el que sempre feien, és a dir que el sol 

no escalfés , d’aquesta manera ja no s’evaporaria . Així van fer-ho. 

La Gota ara es divertia una mica més perquè anava als parcs aquàtics, a 

baixar pels tobogans etc... Però al cap dels dies s’adonà que les coses 

s’assecaven  i  ja no podia jugar  pels tobogans d’aigua perquè estaven 

secs. La Gota començà a reflexionar i va adonar-se que era culpa seva 

que el cicle de l’aigua no funcionés   i  va  pensar que  havia de tornar  a  

treballar per poder divertir-se.                                              M m a                                                                         

                                                                                                    5è B Guanyador   

                                    Participarà als Jocs Florals del districte 
                                                                     



                            L’INVENTOR       

En l’any 1970, a un poble d’Anglaterra, un inventor que es deia John Gates 

va decidir crear la primera màquina del temps. 

Estava  molt emocionat, però a la vegada molt desesperat per si la cosa no li 

sortia bé. 

L’inventor John Gates treballava sol, però tot i això,  sempre se’n sortia. Va 

tardar molt temps en fer la màquina, no li va quedar molt bé però ell tenia 

l’esperança de que funcionaria. El dia que va decidir emprendre el seu viatge 

estava molt content; tot i que anava sol, no tenia por. 

Va seure a la butaca davant del control, va respirar fons i va pitjar el botó 

per viatjar en el temps. La màquina es va començar a il·luminar, cada cop 

més, es va il·luminar tant que:BOOM!!!. Va explotar. Va començar a sortir un 

munt de fum, però quan es va esfumar, el Senyor John Gates es va quedar 

impressionat: estava al mig d’un tròpic ple de dinosaures! El professor 

saltava d’alegria i cridava, però va mirar la màquina del temps i va veure que 

estava “feta caldo”. Va anar corrent cap a ella quan va veure que per la seva 

esquerra venia un enorme dinosaure en la seva direcció, es va endinsar entre 

els arbustos per amagar-se i, per sort, el dinosaure no el va veure. El 

professor va sortir dels arbustos per anar a buscar la màquina del temps 

però no la trobava, va buscar per tot arreu però, res de res. Desesperat va 

anar a buscar aliments i refugi. 

Al cap d’uns mesos havia deixat de ser un professor i va passar a ser un 

caçador. El “professor” va lluitar i superar molts obstacles . 

Un dia entre unes herbes  altes, li va emblar veure una antena de ferro, va 

anar cap a ella i de sobte se sentien crits d’alegria: era la màquina ! Va 

recordar que a la màquina hi havia un equip de mecànica. El professor la va 

arreglar i se’n va tornar a casa. 

Quan va tornar al present es va quedar bocabadat: el temps havia passat el 

triple de ràpid. El professor va anar ràpidament al seu laboratori per crear 

un invent que fes retrocedir el temps. Al final se’n va sortir, va retrocedir  

en el temps i va tornar tot a la normalitat. 

Al cap d’uns anys tenia 2 ajudants al laboratori (així els invents ja li 

sortirien bé). I el professor va viure feliç per sempre més. 

                              Ou fregit 

                                                                     5è B Finalista                                                                 



ELS NOMS 

 
Si un fill tens, un nom has de triar.  

Serà fins que es mori, així que posa-li a mida o la vida li pots amargar. 

Escull un nom normal, escull un nom original 

i que a tothom li sembli genial. 

 

N’hi ha de llargs i n’hi ha de curts 

però els poden dir fins i tot els ganduls 

N’existeixen d’extranys i de poc comuns 

No tinc cap rima aquí, així que “rums,rums...” 

 

Pel que he posat abans, no us amoïneu, 

és un soroll que segur que coneixeu: 

És el soroll del vostre gat  

que el nom que li heu posat, li ha encantat. 

 

Per cert, tornant al tema, 

no sé quin nom posar-li al meu. 

Ja l’he pensat! I tots el sabeu, 

el seu nom és: Senyor Neu. 

DJJUNIOR  

              6è A Guanyador 

                                      



TRENCAR UN PAPER 

En trencar un paper, 

fa un cruix d’estrè! 

Una mica estrany 

potser et semblarà, 

però ja veuràs 

que amb aquest poema ho entendràs! 

 

Per a un  bon trencament, 

has de tenir bona ment. 

Ja que, si trenques el paper incorrecte  

el més possible és que donis mal efecte! 

 

Has de fer un plec precís, 

perquè si no, quedarà com un trencadís. 

Seguidament ja pots trencar, i ja està! 

Així no hi haurà més per realitzar. 

Un perfecte trencament fet en escassos segons. 

 

Ei! Però vigila, 

perquè a la pròxima has d’estar molt atent, 

És a dir, no et facis un embarbussament. 

                                                                                                                            GO RIDE 

               6è A Finalista 



 FENT CAMí 

  

Ja arriba el moment 

sense dubte transcendent. 

Faré ja la parada 

des de que vaig pujar al tren. 

 

Em sento trist, 

doncs deixo gent. 

Però també content 

de la sort que porta el vent. 

 

No tinc gens de por 

i sí una mica de tristor. 

Sembla que això no para 

i el camí em prepara. 

 

Quan arribi el moment, 

portaré la motxilla plena. 

Però part de la infantesa 

quedarà presa en un record. 

Pingu 

6è B Guanyador 

 



 

 

DESIG DE LLIBERTAT 

Viatjar, t’obre  portes, 

per navegar a través dels sentiments, 

trencant fronteres de ciment 

per acceptar-te com ets. 

 

No t’has de cansar, 

de vegades cal parar 

i tornar a començar. 

Però mai et rendiràs! 

 

Viatjar, t’obliga a pensar 

i a reflexionar 

sobre el futur que escriuràs 

i decidiràs. 

 

Tinc un desig, ser lliure. 

Viatjant  per  tot el món, 

regalant somriures sense noms. 

Viatjar, t’obre  portes...   

                                      Dreamer 

                                                                                         6è B Finalista 



 

 

Tothom ha sentit aquesta emoció 

no és fàcil superar la nostra tristor. 

Les paraules emmudeixen, tens molta por, 

els ulls et demanen poder deixar els plors. 

 

El cor s’enfonsa a l’oceà més llunyà, 

la teva ànima ja ha volat. 

No pots parar de pensar i reflexionar, 

sobre que ets un sentimental. 

 

No pares de plorar, t’ofegues en un mar, 

el teu cos es desfà, com la neu tocant el glaç. 

En un moment pares, mires al teu voltant, 

veus com la gent ,des de dalt, t’està cridant. 

 

No tens esperances, però veus el sol brillant, 

de sobte te n’adones, que el món està girant. 

Obres aquella porta on t’havies atrapat, 

arribes, on la gent, sempre està al teu costat. 

 

Tanques els ulls i t’imagines, un món sense tristor, 

on tampoc hi existissin aquestes emocions... 

la por, l’horror i el dolor, 

que ens fan una Terra pitjor. 

Allegro spiritoso 

                                                                                     6è C Guanyador 

MÉS ENLLÀ DE LA TRISTOR 



 

 

 

LA METEOROLOGIA M’ ENCANTA 
 
 

Des de que era molt petit  

el clima sempre m’ ha interessat.  

El vent m’ omple el pit 

mentre miro el cel ennuvolat.  

 

 
 

La temperatura ha baixat  

han vingut uns núvols plens d’ aigua. 

La tempesta ja ha arribat  

haurem de treure el paraigua.  

 

 
 

M’ agrada veure caure l’ aigua, 

m’ agrada molt sentir els trons,  

m’ agrada veure els llamps com cauen 

en el cel negre que fa por. 

 

 
 

De cop, la pluja para  

els trons es van allunyant, 

els núvols desapareixen  

i queda un dia radiant. 

 

                                    TRO FORT 

                         6è C Finalista 



QUI HAGUÉS DIT ÀVIA... 

 

Qui hagués dit, àvia, que aquesta societat 

tan maca, tecnològica, intel·ligent... 

així hagués acabat. 

 

Sempre ens queixem als nostres pares, 

diem que a les nostres vides no hi ha color 

mentre a Àfrica segueixen els passos al déu Ares 

i augmenta la impotència contra la tristesa i el dolor. 

 

De les galtes brunes dels nens i nenes 

rellisquen llàgrimes a dotzenes 

Mans tendres, ments clares com clavells. 

Quina culpa en tenen ells? 

 

En bots de fusta podrida 

viatgen tots els immigrants, 

dins porten la por com una brida 

que els estreny i no els deixa respirar. 

 

 



 

 

Han hagut de deixar casa seva 

han hagut d’enfrontar-se a la mar 

la possibilitat de morir s’eleva 

potser mai trobaran el seu far. 

 

Bombes i bombes esclaten 

arreu del nostre món. 

Tot i així d’esclatar-les no es cansen 

encara que mori tothom. 

 

Per les clavegueres de Síria  

ja no hi ha aigua, brolla la sang. 

Si tingués fil i agulla recosiria 

la vida dels morts caiguts al fang. 

 

És tan injust el que està passant 

quan podria ser la meva sang  

la que els carrers de Síria està pintant. 

 

 

 



 

 

 Perquè no valorem la nostra sort? 

La que l’atzar ens ha donat, 

conjuntament amb somriures fets d’or.   

 

 

Qui hagués dit, àvia, que aquesta societat 

Tan maca, tecnològica, intel·ligent... 

Així hagués acabat. 

 

 

                                                                                          Dori 

Accèssit extraordinari 

Participarà als Jocs Florals del districte 



 




