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Volumen 1 ,  nº  1  

 

                                                          LA PAU                            

 

                                            El cel és blau fort 

                                            com la tristor del meu cor. 

                                            Cada vegada més guerres, 

                                            més morts més insults. 

                

                                           Així que aquest Sant Jordi, 

                                           demanaré la pau, 

                                           perquè no hi hagin 

                                           guerres ni tristors. 

   

                                           La pau és la millor 

                                           i així tindrem amor 

                                           i la pau serà més valuosa    

                         que l’or.                        
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Agraïm la participació, 

l’esforç i dedicació de 
tots els alumnes .  

“Els poetes són homes que han conservat els seus ulls de nen”. ( León Daudí 1905-1985) 
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PR EM I S  ART Í S T I C S   

 
Sisè A 

I.P. 

JARA 

 

LA  MEVA  OMBRA 
 
 
La meva ombra sempre amb mi, 
com sempre, darrere 
no em deixa de perseguir. 
Té molta por, no li agrada la foscor, 
si no la il·luminació. 
 
 
És molt tímida, no sempre surt: 
Vinga, surt! On t’has ficat ? 
Ostres, se m’havia oblidat 
És mig dia i no surt 
fins que es veu clar 
 
 
També és carinyosa 
sempre m’ha estimat, 
o això m’ha semblat. 
Cap aquí o cap allà , 
ella sempre està . 
 
 
Amb la llanterna moltes figures puc crear, 
però no es deixa manipular. 
És única en el món 
i m’he l’estimo molt i molt! 
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PR EM I S  ART Í S T I C S   

 

Sisè A 

M.C. 

ABELLA 

 

EL  PARAIGUA 
 
 
 
Surto al carrer, 
 però plou un fotimer 
Jo, què puc fer? 
El paraigua agafaré 
i ben coberta em quedaré. 
 
 
 
No saps quan el faràs servir, 
per això ,sempre el duràs aquí. 
1, 2, 3 contaré 

i el paraigua agafaré. 
 
 
 
No te’l pots oblidar 
si no corrents hauràs d’anar 
i t’hauràs d’aixoplugar 
fins que pugui parar. 
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PR EM I S  ART Í S T I C S   

 
Sisè C 

H.H. 

9 

 

“Diferent”                             
 
 

Diuen sempre la mateixa frase: 
per què ell és “diferent” 
serà per la meva pose? 

Creia ser una persona decent 
 
 

Que he fet jo alguna cosa? 
No m’escolta ningú 

és una experiència dolorosa 
em pot ajudar algú? 

 
 

És per la meva roba? 
Per què em passa això? 

Abans m’agradava 
ara és tot pitjor 

 
 

No vull provocar un accident 
no sóc un animal 
si jo sóc diferent 

què és ser normal? 
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MÈXIC 
 
 

A Mèxic hi ha molt 
menjar 

que a la boca 
t’acaba picant. 

 

A Mèxic surten a 
ballar 

quan els Mariachis 
 van a tocar. 

 
La Frida Kahlo va 

pintar, 

tant sana com 
malalta, 

perquè es va 
superar. 

 
Aquest carnaval les 

professores 
es disfressaran 
d’una feminista 

que volia llibertat! 
 

Amb Coco ens hem 
inspirat, 

una pel·lícula que 
t’ha d’agradar. 

Parla d’una festa 
molt essencial: 

el dia dels morts és 
especial! 
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PREMI DE POESIA SISÈ 

no facis servir mai la 
interrogació 

fes-ho i aprèn la lliçó. 
 

Mullant-te d’alegria, 
amb un so que t’anima 

olors que et donen vida 
amb el teu somriure. 

 

Així que ja saps 
allunyat dels mals 

dona un altre salt 
amb la pluja de colors i 
l’art. 

 
 
La pluja de colors 

que fa créixer les flors 
il·lumina els nadons 

amb les seves olors 
 

Fa somriure i et treu la 
por 

inclús quan estiguis 
nerviós 

6è B 

A.L. 

MARIETA 

 

6è A 

E.R. 

SUPER P.E.K.K.A.  

 

N.B. (Il-lustració) 

LA PLUJA DE COLORS 

M. C. (Il·lustració) 
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PREMI POESIA 

 

6è B 

S.B. 

Venir a por mi 

EL PETÓ 

 

Mai oblidaré quan era petiteta 

de vegades em queia i em feia una ferideta 

tu em deies: no tinguis més por 

això s’arreglarà amb un petó. 

 

Quan vas deixar d’estar al meu costat 

em vaig adonar tard 

de tot el que vas fer per mi. 

Perdó, perquè no t’ho vaig poder agrair 

 

Perdó, perquè quan tu em necessitaves 

jo no estava allà 

i quan jo et necessitava, 

tu estaves animant-me. 

 

Quan vas haver de marxar 

al meu cor es va fer una ferideta. 

Quan jo també hagi de marxar 

espero trobar-te perfecta. 

 

Perquè em facis un petó 

i em treguis aquest dolor. 

Encara que sé 

que a mi també m’arribarà la mort. 



EL POEMA 

 

  El poema no m´agradat 

i és molt complicat. 

M´han castigat perquè 

el poema no he avançat. 

 

  

 

El poema és molt llarg 

i per això m´he estressat. 

A vegades 

em fa plorar. 

 

El poema és molt complicat 

i estic desesperat 

i molt preocupat. 

 

 

 

 

Del poema estic fart 

i m´agradaria que 

acabes ja. 

El poema té molts 

temes 

i cap m´ha agradat. 
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PREMI DE POESIA SISÈ  

 
Amb els amics no m’avorreixo 

Menys a classe que no puc parlar 
Al pati amb ells em diverteixo 

A l’hora d’esmorzar. 
 

El meu últim any és 
Jo vinc del parvulari 

Moltes gràcies als profes 
Perquè no m’oblidi quan sigui avi. 

 

L’ESCOLA 
 
 

L’escola a mi m’agrada 
Perquè al carnaval tot val 

Per Nadal fem una xocolatada 
I ens ho passem genial. 

 
No vull anar a l’escola 
Perquè vull estar a casa 

Els deures venen en ona 
I em passo tota la tarda pensant 

massa. 
 
                                                                   
 

 

 

6è C 

R.E. 

JOSE JUAN 

 

 

6è B 

 

M.C. 

MICHELOTE 



 

 

6è C 

M.C. 

AKAME 
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L’eufòria 

 

L’eufòria és un sentiment 
Que al final apareix 
Si et sents malament 
Al final et destrueix. 

 
La teva eufòria no acaba 

Pot ser amarga 
No t’amaguis a la teva cova 

Si no podràs amb la teva 
càrrega. 

 

 

Si està tot a les fosques 
Hi ha una mica 

d’esperança 
Què faràs amb totes 
aquestes branques? 

Què et reté en aquella 
casa? 



Sant Jordi  2018 -2019  

 

 

Página  14  

IL ·LU S TR ACI O N S  D ES TAC AD ES  

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Sirena seràs i al mar 

viuràs 
plena d'alegria el sol 

veuràs. 
 
 

 A la sorra aniràs i 
poca estona estaràs 

perquè la cua mullada 
ha d’estar 

dins l’aigua salada del 
mar. 

 
Un dofí trobaràs 
al centre del mar 

ben contenta estaràs 
quan el dofí estigui 

al teu costat 
 
 
 

El dofí es la sirena 
la sirena el dofí. 

Tocant-se les cues 
fan un petit remolí. 

 
 

La sirena a l’esquerra 
el dofí a la dreta 

els dos van plorant 
 amb les seves famílies 

han de tornar. 
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PREMI DE POESIA CINQUÈ B  

Si trobo a la meva donzella 
voldria casar-me amb ella 

cuidar-la i protegir-la 
i amb el cor estimar-la. 

 
M’agradaria ser un cupido 

i poder sentir l’amor que sent 
el meu pare 

quan veu a la meva mare. 
 

Voldria ser un llop 
per amar a la meva femella 
protegir-la i ser fidel a ella. 

 

L’ AMOR 
 
 

L’amor és com una rosa, 
bella i molt hermosa. 

És com sentir papallones 
quan veus a la teva dona. 

 

M.P. 

COCOR99 

 

J.O. 

MADUIXA 

 

 

EL MAR DE LA SIRENA 
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PREMI DE POESIA CI N QU È  A 

                                      
NO IMPORTA QUI 
SIGUIS                                                      
                                             
O QUI SERÀS 
 
                                         
Un nen petit sóc 
                                         
tinc molt poc, 
                                         
un cor molt gran 
                                         
podria donar. 
                                         
                                        
Tot es negre 
                                         
no hi ha color, 
                                         
jo puc veure 
                                         
el negre i la foscor. 

I.V. 
LULU22 

 

EL GAT I L’ ESTEL 

 
Un gat ha acabat un somni 

que mai serà real, 

ha tingut un gatet 
mig estel. 

 

La lluna sorpresa ha dit 

quin gat més bonic! 
El gat alegre ha dit: 

és el teu fill. 

I la lluna va baixar per un fil 

i li va dir al gat: 
 estàs boig, 

això es un gat 

no un fill. 
 

El gat li va dir: 

  és el meu fill? 

I la lluna va assistir 
amb un sí. 

 

Haig de treballar 
                                          
per diners guanyar, 
                                         
tinc una família 
                                         
que puc estimar. 
                                            
                                          
Tot té color  jo puc veure 
                                            
 les flors i la tardor. 
                                  
No importa qui siguis 
                                          
o qui seràs, tu seràs tu 
 
 ningú t’ho traurà. 

A.O. 
 
ALGO 
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PR EM I  D ’ I L·LU S T RAC IÓ  S I S È  A 

 

 

L.R. 



 

 

 PREMI  D ’ I L · L U S T R AC I Ó  SISÈ A  M.C 
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PR EM I  D ’ I L·LU S T RAC IÓ  S I S È  B 

 

 

M.M 



 

 

 

 PREMI D ’ IL ·LU S T RAC IÓ  SISÈ B  
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PR EM I  D ’ I L·LU S T RAC IÓ  S I S È  C 

 

 

C.N. 



    A.J .  

 

 

 PREMI D ’ IL ·LU S T RAC IÓ  SISÈ C  
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PR EM I  D ’ I L·LU S T RAC IÓ  CINQUÈ A  

 

 

P.B. 



S.A.  

 

 

 PREMI D ’ IL ·LU S T RAC IÓ  CINQUÈ A  
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PR EM I  D ’ I L·LU S T RAC IÓ  CINQUÈ B  

 

 

M.C. 



 

 

 

 PREMI D ’ IL ·LU S T RAC IÓ  CINQUÈ B  
L.M. 



A.M. 


