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CERTAMEN LITERARI SALVADOR ESPRIU D’OR 2019/2020 

 

Benvolgudes famílies de cicle inicial, 
 

A la nostra escola ja es tradició la celebració del Certamen Literari Salvador Espriu d’or per 

la festivitat de Sant Jordi. Un certamen literari que es realitza amb l’objectiu de reforçar 

les competències lingüístiques d’escriptura i lectura. Es pretén fomentar la creativitat en 

l’expressió escrita, reforçar les competències lingüístiques a tots nivells, incentivar l’hàbit 

de la lectura i ajudar els alumnes a assolir una competència comunicativa sòlida. 

Enguany degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint us plantegem la participació al 

Certamen literari Salvador Espriu d’Or una mica diferent. Aquest Sant Jordi no el podem 

viure tal i com el coneixem, però és important que tot i no poder anar a l’escola, no deixem 

de celebrar els llibres i l’amor. 

 

Característiques i format del text: 

 

• Els treballs es faran a casa , degut al confinament i en llengua catalana.  

 

• Seran treballs individuals i de creació pròpia. 

 

• La  tipologia de text a cicle inicial serà un cal·ligrama. 

 

• Els treballs  de cicle inicial es faran escrits a mà amb la possibilitat d’incloure 

dibuixos o altres elements gràfics, tot i que es valorarà essencialment la part 

literària. 

 

• Els fulls utilitzats seran de mida DIN A4 i escrits a una sola cara.  

 

• En les obres hi haurà de figurar el títol de l’obra i d’alt a la dreta el pseudònim i 

el curs de l’autor/a sense fer distincions entre A i B (No incloure-hi el nom) 

 

 Data i manera de lliurament: La data límit de lliurament serà el 19 d’abril. 

 

• S’haurà d’enviar el treball escanejat o fotografiat al correu: 

salvadorespriu2020@gmail.com indicant a l’assumpte el nom de l’obra i el curs.  



• Per garantir l’anonimat de les obres cal que cada participant enviï, a banda del 

correu amb l’obra, un altre correu indicant a l’assumpte el seu pseudònim i al cos del 

missatge: nom i cognoms de l’autor/a. 

 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’ELABORAR UN CAL·LIGRAMA 

 

Un cal·ligrama és un tipus de poema visual.  El poema ( també poden ser frases o 

paraules) l’hem de disposar en forma de dibuix que pot ser: un personatge, un animal, 

un paisatge o qualsevol objecte imaginable. El que es pretén és fer de la poesia 

quelcom més atractiu i divertit. 

 

Aquests són els passos que haurem de seguir alhora de fer un cal·ligrama: 

1. Llegir els poemes, triar el que més us agradi i copiar-lo  en un full. 

2. Pensar el que hem de dibuixar. 

3. Fer el dibuix en llapis. 

4. Escriure el poema a les línies del dibuix. 

5. Pintar el dibuix amb colors. 

Segur que us quedaran MOLT BONICS!! 

 

A continuació us presentem alguns exemples de cal·ligrames 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí us  proposem una sèrie de poemes que podeu convertir en cal·ligrames, però si vosaltres 

teniu altres idees de poemes o frases, animeu-vos a portar-les a terme. Feu volar la 

vostra imaginació i creativitat! 



 

Abril 

Per l’abril, 

si cada gota en val mil, 

cada rosa en val deu mil 

i cada llibre cent mil. 

Amb pluja, roses i llibres 

celebrem la festa gran, 

que ningú en quedi fora, 

ni els d’ara ni els que vindran... 

Ja ve la primavera 

Ja ve la primavera 

Rossinyolets canteu, 

Les flors estan obertes 

Veniu i oloreu, correu: 

Una rosa maig desclosa, 

Un clavell que n’és de bell, 

La violeta petita, 

La tulipa cap de pipa, 

Veniu i oloreu! 

 

 

PROPOSTES POEMES PER PRIMER 

 

 

 

 

 

La primavera 

Al jardí jo m’entraré 

i floretes colliré. 

 Si vols veure ocells volar,  

vés pel maig a la muntanya, 

Si vols veure ocells volar, 

vés pel maig al colomar. 

Allí canta el rossinyol 

 la guatlla i la cadernera. 

També hi canta la puput  

en el temps de la primavera. 

 

Sant Jordi 

Ja arriba la diada 

amb els llibres a cada parada 

i una rosa vermella 

per a la princesa estimada. 

 

La primavera 

Et diré un secret molt fi. 

La primavera ja és aquí! 

Ha cantat una cançó 

I  ha florit al teu balcó. 



Rialla d´abril 

Avui quin riure el cirerer! 

Tot vell com és, quina alegria! 

De bon matí, que rialler 

M’ha dat en veure’m el bon dia! 

Ençà i enllà, quan he arribat 

A cort obert ha estès les branques 

i per la cara m’ha tirat 

dues grapades de flors blanques 

La Roseta de Bardissa 

Veié un nin una roseta, 

La roseta de bardissa, 

Fresca, bella i tan perfecta 

Que ell hi corre a la voreta: 

Mira-la l’encisa 

La roseta vermelleta, 

La roseta de bardissa. 

Sant Jordi 

Per l´abril, 

llibres i roses mil. 

Adéu, Sant Jordi, 

fins l’any que ve. 

Que, si em deu salut i vida, 

ja us promet que tornaré 

La mona 

La mona rodona 

aviat menjarem 

galetes ensucrades 

i xocolata calent 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si el món fos... 

Si el món fos escrit en llapis, 

podria esborrar la lletra 

que vol ferir, 

podria esborrar mentides 

que no cal dir, 

n’esborraria l’enveja 

que porta mals; 

n’esborraria grandesa 

de mèrit fals... 

Però és escrivint amb tinta 

de mal color: 

de color brut de la guerra 

i del dolor 

Qui voldria escriure un món més just i net? 

Potser que tu i jo provéssim 

ben valents, lletra per lletra, 

des del nostre raconet... 

Joana Raspall 

 

El llibre meravellós 

Tinc un llibre fet 

amb petals de rosa, 

esquitxos de mar 

i olor de maduixa. 

Per fer lletres d’or, 

una papallona 

s’hi espolsa les ales, 

i el sol les dibuixa. 

Els dits blaus del cel 

hi escriuen les faules 

que cap ull humà 

sabia llegir. 

El vent me les conta; 

les sé de memòria! 

Me les conta el vent... 

o surten de mi?.... 

Joana Raspall 

PROPOSTES POEMES PER SEGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BON DIA, POESIA! 

 

 

BON DIA, CEL! 

BON DIA, TERRA! 

BON DIA, MAR! 

BON DIA, SOL! 

BON DIA, VENT! 

BON DIA, VELA! 

BON DIA, OCELL! 

BON DIA, FLOR! 

BON DIA, TU! 

BON DIA, JO! 

BON DIA, DIA! 

 

JOANA RASPALL 

 

 

LA PRIMAVERA 

Et diré un secret molt fi, 

la primavera és aquí! 

Ha cantat una cançó 

i ha florit el teu balcó. 

Fuig hivern, vés a dormir 

la primavera és aquí!  

Vés al teu palau de glaç 

que ja som al mes de març. 

                Ramón Besora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primavera 

 

Xipi-xipi! Xapu-xapu! 

Cling, cling, clang. 

Xipi-xipi! Xapu-xapu! 

Cling, cling, clang. 

Les gotetes de la pluja 

van espurnejant, 

i a les flors del meu jardí  

van acaronant. 

Xipi-xipi! Xapu-xapu! 

Cling, cling, clang. 

Xipi-xipi! Xapu-xapu! 

Cling, cling, clang.  

 

(Cançó popular) 


