
EL DOFÍ 

 

Una vegada fa molts anys, un dofí molt divertit i una mica despistat que vivia en 

un mar obert, es va perdre. 

Després d’una estona es va trobar a un altre dofí i es van fer amics. Van 

començar a nedar i es van enamorar. Dintre de tres dies es casaran, seran feliços 

i menjaran anissos. 

Adrià Hierro, Raquel Peinado, Míriam García, Xavi Pérez. 
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LA BICICLETA 

 

Jo vaig amb la bicicleta i em poso la xancleta. 

I mentre vaig en bicicleta miro el cel i veig un estel. 

 

 

Bruna Tur.  
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EL BOSC 

 

Hi havia una vegada una nena que es deia Martina. La Martina va anar un dia al 

bosc. Allà va descobrir moltes coses, però de sobte, li van començar a passar 

coses estranyes. Li va començar a brillar el cabell, les flors canviaven de colors 

i fins i tot, van començar a parlar-li els arbres: 

- Hola Martina, et volia dir que ets una bruixa! 

- Jo no puc ser una bruixa – va dir la Martina.  

Però després va pensar: Per què el meu cabell brillava? Per què les flors 

canviaven de colors? Potser sí que soc una bruixa! Després de pensar-ho moltes 

vegades va dir en veu alta:  

- Soc una bruixa!  

De sobte va caure una vareta màgica de dalt d’un arbre. La Martina es va passar 

tota la tarda provant diferents encanteris, fins que l’arbre va dir-li un que deia així: 

- Vareta màgica, dona’m una rosa o et convertiré en granota. 

I va ser una bruixa per sempre.  

 

Emma Ortigosa 
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EL POEMA DE LA FANTASIA 

 

La fantasia és tot el dia i com el dia passa volant, 

I volant estic jo quan estic cantant. 

La fantasia és la felicitat en el meu cap, 

Allà viu i pensant està. 

 

 

 

Sara Villarrubia 
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DESTRUCTOR 

 

A l’any 3006 hi havia molts fans de robots, per exemple en Larry i en William, 

que també són millors amics. Un dia van anar a veure una exposició de robots 

que es vendran a l’any 3.007 a les botigues en miniatura. -Mira! Falta un any 

perquè es venguin a les botigues! Va dir en William. -Uala! Va dir en Larry. - El 

Destructor! Van dir a la vegada. Un any després va haver un robatori al museu 

que havien anat ells… El Destructor a mida real! Com que el Destructor era el 

robot més perillós van prohibir sortir al carrer. Però ells van decidir no fer cas a 

les indicacions i sortir al carrer per aturar-lo! El destructor va destruir tantes coses 

com persones hi ha  aquest planeta! Van haver-hi molts més problemes dels que 

ja hi havien perquè molta gent va sortir al carrer per salvar-los, ja que eren molts 

coneguts per la gent del poble. Van haver-hi 14 ferits, entre ells en Larry i 3 morts. 

El Destructor seguia fent mal a la gent però havien aturat al lladre: l’alcalde de 

Galerna! 

Arnau Serra 
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SANT JORDI 
 

Ja està mort el drac, 

li han clavat una espasa, 

està estirat al prat, 

al costat d’una carabassa. 

 

Hi ha un gran poble 

que es diu Montblanc, 

és molt i molt noble, 

és tan gran com un tanc. 

 

Hi ha un paper 

que ha escollit la donzella, 

vindrà un cavaller 

a salvar la princesa bella. 

 

          
 
 

Arnau Puigoriol 
3r de Primària A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COVA MISTERIOSA 

Hi havia una vegada cinc investigadors que es deien Joan, Mar, Pau, Marta i 

Coco. El Joan té deu anys i és llest, amable, divertit i té una mica de por. La Mar 

té vuit anys i també és llesta, valenta, divertida i atrevida. El Pau té sis anys, és 

valent, llest, divertit, una mica vergonyós i juganer. La Marta té set anys, és llesta, 

divertida i atrevida. I el Coco és un gos molt juganer. Els cinc estaven de 

vacances a la platja. 

Un dia d’estiu, el Joan, la Mar, el Pau, la Marta i el Coco estaven a una platja. 

Quan es van anar a banyar, van anar a buscar crancs a les roques i hi havia... 

una cova misteriosa! 

I llavors, quan el Joan va veure la cova va dir, molt estranyat i emocionat:  

- Wow!! 

- Què has vist, Joan?- va dir la Marta. 

- He vist una cova al costat de les roques! 

- Segur que hi ha un tresor!- va dir el Pau molt content. 

- Jo no crec que allà dins hi hagi un tresor- va dir la Mar estranyada. 

-Ah, no? I què creus que serà llavors?- va dir el Pau, començant-se a enfadar. 

- Nois, nois, pareu de barallar-vos, que així no guanyareu res.- va dir la Marta, 

intentant solucionar-ho. 

- D’acord, pararem- van dir els dos. 

- Vinga, entrem-hi ja!- va dir el Joan impacient. 

- Hala!!! És al·lucinant!- va dir el Pau. 



- Guau, guau!- va lladrar el Coco molt content. 

- Ostres, quanta neu i aigua!- va dir la Marta al·lucinant. 

- Hala, és, és... un os d’aigua!! 

I al final van fer-se amics de l’os i van nedar a sobre d’ell. 

Emma Pagès 
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LOT EL ROBOT 

El Lot és un robot 

de la classe el preferit 

i també divertit. 

Té una antena 

que li diu dotzena, 

un vestit ben petit 

i un acudit 

que no el dirà 

perquè està avergonyit. 

El mecànic és tecnològic 

i  té un cervell lògic 

i té un amic inventor, 

creador, imaginador i dissenyador. 

 

Maria Gorriana 

3r de Primària B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MARINA, EL DOFÍ I EL TAURÓ BLANC 

Fa molts anys, en una casa de platja, hi vivia una nena amb un do molt especial. 

Era una gran amiga dels animals marins, es deia Marina. Mentre que feia surf, 

un vespre, es trobà amb un dofí que estava en perill perquè havia lluitat contra 

un tauró blanc.  

La Marina el va portar a casa per veure si el podia ajudar i va preguntar per què 

estava lluitant amb un tauró blanc. El dofí va explicar a la Marina que el tauró li 

havia robat els seus ous del noi mentre ell havia anat a caçar. El dofí va preguntar 

a la Marina si el volia ajudar i ella va prometre que l’ajudaria a trobar els seus 

ous.  

L’endemà la Marina es va llevar d’hora i va anar a la vora de la platja on havien 

quedat ella i el dofí. Van preparar el pla següent:  

“La Marina distrauria el tauró blanc amb el seu peix teledirigit, quan no estigui 

vigilant on tenia els ous robats del dofí, els agafaria i els amagaria.”  

- Doncs ja està! – va cridar la Marina. 

- Segur què funcionarà tot bé? – va preguntar el dofí amb to de 

preocupació. 

- T’ho prometo. – va dir la Marina – Quan comencem la missió? 

- El dissabte 23 de gener. – va contestar el dofí. 

 

Aquell dia la Marina i el dofí van posar en marxa el seu pla. 

- Molt bé, començarem ara el nostre pla! 

La Marina ja tenia preparat el peix teledirigit i el dofí havia acabat l’entrenament 

per anar més ràpid. Llavors va aparèixer el tauró blanc, que estava vigilant els 

ous en un matoll d’algues. La Marina va donar corda al peix per què distragués 

al tauró i el portés ben lluny. El tauró es va posar a perseguir el peix pensat que 

seria el seu aperitiu abans de menjar-se els ous del dofí. El dofí amagant-se entre 

les algues agafà els ous i els amagà.  

 



Quan el tauró blanc es va adonar que era una trampa va començar a perseguir 

el dofí. Sense voler va fer un cop de cua a un cranc. El cranc estava molt enfadat 

perquè l’havien pegat així que va punxar la cua del tauró amb les pinces i el tauró 

va fugir cridant: 

- Aaaauuuuuuuu!!!!!!! 

- Moltes gràcies cranc, moltes gràcies Marina per ajudar-me a recuperar els 

meus ous. Espero que ens tornem a veure aviat!  

 Berta Muñoz 

3r de Primària C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEGRIA 

 

 

És la llum que il·lumina 

en tota la nostra vida  

ens guia i encamina  

és la gran màgia que ens crida. 

 

Ballem amb un somriure, 

volem per l’aire lliure! 

Tenim ganes de viure 

tot cantant i actuant. 

 

És una emoció que ens acompanya, 

tot és riure i bogeria. 

Quan entre tots fem una pinya, 

surt el poder de l’ALEGRIA! 

 

Ingrid Velasco 

3r de Primària C 

 

 

 

 

 

 



 

UN MISTERI DE RATOLINS 

 Hi havia una vegada un ratolí anomenat Jerry era un bon detectiu, tenia dos 

companys més, en Remi i la Lili. Ells vivien en una caseta al costat d’un llac, un 

dia estaven passejant els tres junts i van trobar una pedra molt brillant, la van 

agafar tots tres i la van investigar. Van veure que a dins hi havia un llibre 

d’encanteris! Ells no s’ho creien perquè la màgia no existeix, però… funcionava! 

Més tard se’n van anar a dormir. Al dia següent… Oh! No! trobaven el llibre! Van 

estar buscant una estona però res de res. Van decidir oblidar-se, més tard 

estaven cuinant una pizza i també un pastís, van deixar el pastís a la taula perquè 

no estigues tant calent, van anar al menjador a menjar la pizza i quan van 

tornar… Ja no hi era! -Això no és normal. Va dir en Jerry i la Lili i en Remi van 

dir:- si, tens raó.- Hem de fer alguna cosa! Va dir Remi. Van estar pensant i… 

Van decidir fer molt ràpid un pastís per esbrinar que havia passat al matí. 

Al dia següent tampoc estava el pastís i en aquell moment van decidir investigar 

a l’exterior de la casa i preguntar a tots els veïns dels voltants. Un d’ells era molt 

sospitós, es deia Sr. Lombardi a ell li agradava cuinar. un dia quan ell no estava 

dins la seva casa tots tres atrevits van entrar. Van investigar i van trobar el llibre 

i els pastís! Tots es van posar molt contents excepte per una cosa, el Sr. 

Lombardi estava a punt d’entrar! 

Tots tres van sortir molt ràpid per la finestra, més tard... van arribar a casa i van 

ser feliços perquè per fi van aconseguir trobar les coses que havien desaparegut.                                                 

   

 Gemma Piñero 

4t de Primària A 



 

DISFRUTEM 

 

La família és vida 

perquè amb ells tot és alegria. 

M’agrada compartir 

moments i ser feliç. 

 

 

Quan tots juguem 

nosaltres disfrutem, 

i ens ho passem molt  bé 

que ens valorem molt més. 

 

 

El valor de l’amistat 

és molt important 

perquè cuidar 

a l’altre és estimar. 

 

 

  Aitor Soto  

4t de Primària A 

 

 



 

EL PINGÜÍ 

 

Hi havia una vegada un pingüí juganer, vivia al Pol Nord amb els seus companys 

i el que us explicaré va passar a l’any 2011, fa més o menys nou anys. 

Abans vivia al zoo de Barcelona, però el van portar al Pol Nord. El pingüí havia 

de buscar feina com els seus companys però... no sabia a què es podia dedicar! 

Al principi volia ser bomber, però li feia por cremar-se amb el foc, després va 

decidir ser submarinista, però tenia por que se’l mengés una balena! Els seus 

companys li deien idees, però tot li feia por. No hi havia manera, ho provaven tot: 

que si veterinari, professor, entrenador... 

Però res, tot el que li deien li feia por per algun motiu. Després de tot, un amic 

seu li va dir: 

- Pots ser monitor! 

S’ho va pensar dos cops i al final va acceptar, va dir que sí. Llavors, el primer dia 

li va passar una cosa que mai li havia passat: se sentia sol perquè no coneixia 

ningú i quan intentava fer amics li donaven l’esquena. Ja no volia ser monitor. 

Però un dia el pingüí es va despertar i els seus companys li van dir molt alegres: 

- Ja sabem a què et pots dedicar! 

Li va dir un company: 

- Pots ser advocat, que no fa res de por. 



Llavors, el pingüí els va fer cas, per últim cop, i a partir d’aquell dia molts altres 

pingüins es van apuntar i van ser advocats. 

Per això ara tots els pingüins són negres i blancs, perquè porten toga. 

Alba Escalada 

4t de Primària B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL LLOP 

El llop és ferotge 

no com un cotxe. 

Sempre va de caça 

però no amb espasa. 

Menja perdius 

però no té motius. 

Li agrada el diamant 

i és elegant. 

Té uns grans queixals 

com pocs animals. 

Sempre sorprèn 

amb les seves dents. 

El llop té el cabell negre 

i no li agrada perdre. 

Si el veus tindràs por 

perquè és devorador. 

L’amic del llop és el pop 

perquè estan molt a prop. 

Lucas García 

4t de Primària B 

 



 

UN VIATGE INESPERAT 

L’Adrià és un nen que va a segon de l’ESO. Li agraden molt els llibres 

d’aventures, sobretot els de “Jurassic Park”. També té molta imaginació a l’hora 

de dibuixar. 

Un dia estava tan cansat que es va adormir de seguida. De cop i volta, es va 

despertar sobre un terra dur i mullat, es va adonar que al voltant seu hi havia 

molta vegetació. 

- Potser estic a la jungla? 

De sobte, l’Adrià salta de por i s’amaga a l’ombra d’un arbre. Sí, no és el millor 

amagatall del món i definitivament aquest no és el millor moment per que l’Adrià 

recordi que és terrible jugant a fet i amagar. Llavors una bèstia terrible surt dels 

matolls i mira a l’Adrià fixament. 

- Un dinosaure! 

L’Adrià crida, tremola, tanca els ulls. Aquesta no era la forma de començar el 

matí que l’Adrià tenia prevista, oi? 

- Bup, bup! – va sentir.  

- Un moment, els dinosaures no borden! 

L’Adrià va obrir lentament els ulls i va quedar sorprès pel que va veure… El que 

abans era una bèstia terrible dirigint-se cap a ell, ara era una criatura que saltava 

per tot arreu mentre va agitant la seva cua plena de punxes, borda i treu la 

llengua. Em resulta una mica familiar… 

- És un gos! 



Ai, l’Adrià casi plora d’alleujament. És un “gossaure”? Quina altra cosa podria 

ser? Gran, de color marró i pelut, però extraordinàriament semblant a un 

dinosaure. La bèstia té uns braços petits i la seva boca plena de dents no deixa 

d’apropar-se al cap de l’Adrià. Mentre el “gossaure” banya l’Adrià amb la seva 

“dinosaliva” una altra criatura surt dels matolls. Pèl blanc, com si fos de cotó, cua 

de color gris, braços curts i orelles ridículament llargues. És un “conillsaure”! 

Els dos animals comencen a jugar i perseguir-se entre si. L’Adrià aprofita la 

distracció del “gossaure” i surt corrents. A l’Adrià l’han vingut moltes preguntes 

al cap... 

- Per què estic aquí? Què eren aquelles bèsties? Totes seran igual 

d’amigables? 

No necessitarà gaire temps per esbrinar-ho. De sobte, l’Adrià notà que els 

matolls es movien. Llavors... Creck! Una branca es trenca sota la sabata de 

l’Àdrià i crida l’atenció de milers d’ulls! Llavors l’Adrià comença a córrer com 

mai no ho havia fet. Poc després es troba al límit d’un barranc. Els ulls l’han 

arraconat, aleshores tanca els ulls i... Salta!  

Pam! Tot el cos de l’Adrià es sacseja.  

- Estic a casa meva! Tot ha sigut un malson, veritat? – va dir mentre 

s’aixecava del terra de la seva habitació. – Quin ensurt! 

Bruno Bonet 

4t de Primària C 

 

 



ELS LLIBRES 

 

Els llibres ens fan aprendre. 

Contes súper divertits. 

Històries molt alegres, 

aventures sense fi. 

 

Bruixes, pirates i magues 

trobaràs totes les tardes. 

Per gaudir entre nosaltres 

emocions màgiques. 

 

Personatges entranyables 

ens expliquen rondalles 

que ens fan sortir rialles 

i moments agradables. 

 

Somio ser dins el conte 

entre prínceps i fades 

quan de sobte em desperta 

el sol de matinada. 

 

Anna Butcher 

4t de Primària C 



MARIETA LA BRUIXETA I LA SEVA NOVA NORMALITAT 

Hola! Soc la Maria, però els meus nous amics em diuen Marieta la bruixeta. Què 

per què em diuen així? Ara ho sabreu. Doncs fa uns mesos, els meus pares em 

van donar una notícia que em va deixar bocabadada. La gran notícia era que 

anava  a ser la germana gran d'una noia!! Necessitàvem una altra habitació i en 

la ciutat que vivíem no vam trobar cap casa que fos més gran i  ens vam haver 

de mudar. Va arribar el dia de la mudança...marxàvem a un  poble anomenat 

Night Street, i feia una mica de por. Després de donar moltes voltes vam arribar 

a casa, només veure-la em va donar molta esgarrifança però, igualment vaig 

haver d´entrar. Per dins era molt vella, amb els mobles coberts amb lones, i la 

meva habitació era la pitjor, tenia un color horrorós a les parets, el color era blanc 

amb puntets negres i donava una mica de mal rotllo. Des de la finestra, es veia 

un hotel abandonat molt gran. Es va fer tard i ja era hora de dormir, així que em 

vaig posar el pijama i vaig fer el que vaig poder. Però no podia dormir, notava 

com si algú m’estigués observant per la finestra, em vaig aixecar per mirar i... era 

un ratpenat nadó molt bonic. Com era tan petit no em va fer por i el vaig entrar a 

casa i li vaig posar el nom de Toby. Al dia següent era el meu primer dia d’escola, 

no estava  gens emocionada perquè no coneixia a ningú. En arribar, em vaig 

adonar que almenys tenia millor pinta que la meva llar. Quan vaig arribar a la 

meva classe em va tocar seure al costat d'uns nens fastigosos, es creien els reis 

d´Europa. Em van començar a molestar, dient-me que jo era una bruixa. Jo els 

hi deia que no era veritat, però quan pensava que tan de bo caiguessin de la 

cadira, al cap de dos segons….PUM!  van caure els dos. Quin tip de riure, va ser 

divertidíssim. Això els hi serviria de lliçó. Com era nova, la professora em va dir 

que anés al seu despatx després de les classes. Ella em va dir si recordava  quan 



els companys del meu costat havien caigut de la cadira, i jo li vaig dir que sí però 

que no els havia tirat. Ella em deia que havia estat jo i jo insistia dient-li que no 

ho havia fet. Després de molt discutir em va dir… ho has fet tu perquè ets una 

bruixa! Jo li vaig dir si era una broma, però no. Em va dir que va ser el destí 

qui  va voler que jo fos una bruixa i que em traslladés a Night Street. Jo li seguia 

dient que no era possible fins que va trucar una noia per la finestra, però sabeu 

què? Aquella noia anava a sobre d´una escombra. Era una noia de la meva edat, 

d’uns 12 o 11 anys, tenia el cabell ros i els ulls verds. Portava unes malles de 

ratlles roses i un vestit negre, i en una part de l´escombra hi havia un mussol i en 

Toby, el meu ratpenat. La noia es deia Anna. L´Anna li va dir a la profe que ens 

havíem de veure demà a l´ hotel abandonat. Llavors la meva profe em va dir:  

-Ens veiem demà a l´ hotel abandonat davant de casa teva a les 11 de la nit. No 

hi faltis!  

Des de  que em va dir això, em vaig quedar fins l'hora de dormir  pensant en tot 

el que m’estava passant. Al dia següent em vaig llevar pensant en el mateix  però 

vaig haver de deixar- ho  passar per poder estar més tranquil·la. Vaig sortir a 

donar una volta amb la meva mare per oblidar-me de tot plegat, però just al carrer 

em vaig trobar amb la noia que va aparèixer  per la finestra. Em vaig girar un 

moment i la noia ja no estava. Ja no sabia si estava al·lucinant o què. Quan 

només quedava una hora per a les 11 de la nit, estava morta de por. Hi vaig, no 

hi vaig? No sabia que fer, però….al final vaig decidir anar-hi. Després de sopar, 

li vaig dir als pares bona nit, ells no sabien que m´ escaparia per la finestra. Em 

vaig ficar al llit, i després que la mare vingués a veure si estava dormida, vaig 

sortir per la finestra…...PAM! Vaig caure de cul i em vaig fer un mal terrible. 

Després de recuperar-me vaig anar cap a l´ hotel. Vaig arribar a la porta i estava 



la profe. Em va oferir entrar i vaig acceptar. La profe em va presentar a les altres 

bruixes i bruixots que es deien: Leonardos pokus, Anna Kadabra i Martineta la 

bruixeta de las cuetes perquè sempre portava dues cues al cap. Després em va 

donar el llibre de principiants d’encanteris simples, i després vaig marxar. Al dia 

següent vam quedar una altra vegada a l´hotel. Quan estàvem tots allà asseguts 

en rotllana vaig veure que els nois de l’escola que seuen al meu costat i tota la 

seva colla estaven intentant entrar a l´hotel per veure les bruixes. No ho podia 

permetre!! Vaig agafar unes formigues i els hi vaig fer un encanteri 

anomenat  “Creixendo”. Aleshores les formigues van créixer, créixer i créixer fins 

que es van fer gegants, més grans que jo!! Tot seguit vaig fer un altre encanteri 

anomenat “Ordrenificus” i van anar cap allà on eren els nois. Els nois es van 

espantar molt, van sortir corrents com bojos i ja no van tornar mai més. La profe 

i els meus nous amics vam fer una festa per celebrar que estàvem tot junts i 

ningú ens molestaria. A l final Night Street no va estar tan malament….  

 

Noa Martínez 

5è de Primària A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FELICITAT 
 

Si trobes la felicitat, 

mai estaràs atrapat. 

Si vas per bon camí, 

sempre trobaràs un bon amic. 

 

 

Si estàs en un racó, 

potser et trobaràs sol, 

però si tens a un amic de veritat. 

en aquest racó mai seràs odiat. 

 

 

 

Si et sents abandonat, 

no pateixis no estàs acabat, 

perquè amb la felicitat, 

sempre tindràs a un amic al costat. 

 

 

                                                                                                        Martí Tobajas 

5è de Primària A 

 



SEMPRE LLUITAREM PELS NOSTRES DRETS 

 

L’Andrea era una nena a qui li agradava molt el futbol, tenia 10 anys. 

Va arribar el dia del seu aniversari, va venir la seva família i els seus amics, s’ho 

van passar molt bé i l’Andrea va bufar les espelmes. S’estaven divertint molt fins 

que va arribar l’hora d’obrir els regals. Li van regalar un vestit, una faldilla i unes 

sabatilles de flors. A ella no li agradava gaire, perquè no li agradava anar amb 

aquell tipus de roba, i va dir si ho podia canviar per un xandall o una pilota de 

futbol o una equipació per jugar-hi. La seva família li va dir que no, que les noies 

no jugaven a futbol ni portaven xandall ni equipació per jugar-hi; li van explicar 

que les noies anaven ben vestides, amb vestits, faldilles, mitges, sabates de 

taló... Es pintaven les ungles, cuidaven la seva pell i el seu cabell, es depilaven, 

havien de seure molt refinades i aprendre a caminar bé. Ella va dir que sí, que 

les noies solien fer això, però hi ha altres noies que no els agradaven aquelles 

coses, com per exemple a ella mateixa. La seva família li va dir que no de nou. 

A partir d’aquell moment els seus pares l’obligaven sempre a portar faldilla o 

vestit. 

Quan era més gran estava farta d’aquelles coses que feien fer a les dones i va 

decidir lluitar per tot això. Per la llibertat de les noies, perquè siguin lliures; per la 

igualtat, perquè tinguin els mateixos drets que els homes, que cobrin els 

mateixos sous fent la mateixa feina; que tinguin dret a votar, que es posin la roba 

que elles vulguin, que tinguin dret a ser directores, que tinguin dret a ser 

presidentes, que tinguin dret a jugar a futbol o ser jugadores de futbol, que puguin 

jugar als mateixos esports que els homes, que puguin treballar en els oficis que 

vulguin i que cap noia no pateixi mai més la violència per part dels homes. 



L’Andrea va lluitar tant que al final va aconseguir que les dones tinguessin els 

mateixos drets que els homes i es va fer famosa per ajudar tant a les dones. 

 

Leyre Jiménez 
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ELS MEUS ESPORTS 

Pujo sobre vuit rodes, 

amb patins vaig lliscant. 

Faig circuits a totes hores 

i faig salts de tant en tant. 

 

A natació es comença escalfant, 

de cap, de bomba, o de pal, 

grans salts es van donant 

i tots junts comencem a nedar. 

 

Pedalo sobre dues rodes, 

en bicicleta m’agrada anar. 

Tan ràpid com els cotxes  

fins el riu o fins el mar. 

 

La música ja sona, 

la classe de dansa ha començat. 

L’escalfament ja toca 

i el ritme hem de marcar. 

 

L’esport és saludable, 

esport s’ha de fer. 

Per mantenir el cos en forma 

i per sentir-se bé.  

Nora Pampliega 

5è de Primària B 



DIARI D’UN CONFINAMENT 

Ring, ring, ring! Sona el despertador. Em llevo i em poso a esmorzar llet amb 

cereals. La mare em crida. 

-Carlota, afanya’t que marxem! 

Avui és el meu aniversari, faig onze anys. I la mare ha decidit comprar-me el 

nou llibre de “Superespies”. Arribem a la llibreria. És molt gran. Oh, no! 

-On són els llibres de “Superespies”- Li pregunto a la noia de darrere el taulell. 

M’ha dit  que si buscava el darrer llibre, ja s’havia esgotat. Quin rotllo! Em poso 

a buscar algun altre llibre que m’agradi. Veig un de molt curiós que es titula 

“Diari d’un confinament (La gran pandèmia)” Havia sentit parlar d'això, però no 

sabia gaire del tema. Potser va ser una malaltia de després de la guerra o 

potser va tenir lloc molt lluny d’aquí. Però, què és un “confinament”? Només hi 

havia una manera de descobrir-ho; comprant-me el llibre. Li dic a la meva mare 

que al final el que més m’ha cridat l’atenció és aquell llibre i li pregunto si ella 

havia passat aquell “confinament”. Ella em respon: 

-Tu també. 

No entenia res. Vam marxar de la llibreria.  

-Pare, ja som aquí! Mira quin llibre he comprat! 

El pare en veure el llibre ha fet una cara de sorpresa. Li segueixo explicant: 

-Me’l començaré a llegir avui, però què és un confinament? 

-Un confinament és un temps en què les persones s’han de quedar a casa 

per algun motiu. 

-I quin va ser el motiu d’aquell confinament? 

-Una pandèmia molt gran. 

-Una pandèmia? 



-Sí, una pandèmia que va arribar a tot el món, van haver milions de contagis i 

malauradament morts. 

-Però… què és una pandèmia? 

-Doncs una pandèmia és un virus molt fort que s’escampa molt de pressa. 

-Com es deia el virus? 

-Es deia coronavirus, però tothom li deia COVID. Quan va haver-hi aquesta 

pandèmia tu només tenies tres anys.  

-I com és que no he sabut res fins ara? Jo també vaig estar confinada? 

- no t’has assabentat perquè eres petita i t’has centrat en altres coses maques 

de la vida: la teva infantesa, els teus estudis... Durant el confinament et vam dir 

que a l’escola estaven fent obres i que hauries d’acabar el curs a casa. 

- Recordo que portàvem mascareta. 

- Sí, però et vam dir que era una nova moda que havia arribat de la Xina i que 

ens protegia dels refredats i de les al·lèrgies. 

- I ... L'àvia, també estava confinada? 

- A l’àvia no la vas poder veure durant el confinament i et vam dir que s’havia 

anat a fer la volta al món.  

-Ja ho recordo! Fèiem videotrucades! 

-La mare i jo ho vam fer pel teu bé i perquè no volíem que estiguessis 

preocupada per la situació que estàvem vivint. T’estimem molt i esperem que 

no ens ho tinguis en compte. 

Passat un mes ja m’havia llegit el llibre i em vaig adonar de la bona decisió que 

van prendre dels meus pares. Són els millors pares del món. 

 Núria Raso 
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PRESUMIDA 

Un dia assolellat vaig arribar 

amb pluja suau em van plantar. 

Entre una centenar em van escollir 

per ser la més bonica del jardí. 

 

Amb delicadesa  

vaig començar a créixer. 

Un munt de dies vaig esperar 

perquè el sol em comencés a acariciar. 

 

El meu cos és verd i fort 

he nascut amb molta sort. 

Tot de punxes al meu voltant 

em protegeixen del més malvat. 

 

El meu color vermell ja es veu 

i l’olor del meu perfum enamora. 

M'envegen a tot arreu 

i per ser bonica tothom m’adora. 

 

Avui és primavera 

i Sant Jordi ja ha arribat. 

El cavaller m'ha agafat 

per la noia més bonica del poblat. 

Arnau de Rosselló 
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MINERALS RADIOACTIUS 

 

La NASA, fa temps va enviar a Mart un rover anomenat “Curiosity”. La missió 

d’aquest rover era estudiar la superfície de Mart. Des de que va arribar a Mart 

fins ara, el rover no ha parat d’enviar informació i fotos sobre Mart. Quan 

només faltaven tres setmanes perquè s’acabés la bateria del rover, va trobar 

una cosa que ho canviaria tot… 

La Curiosity va començar a enviar informació alertant a la Terra. Els que 

estaven rebent la informació, van avisar a tothom perquè vingués. Quan ja 

estaven tots, van preguntar a la Curiosity què estava passant. Tots estaven 

molt nerviosos.  

La Curiosity va començar a enviar fotos d’una pedra des de totes les 

perspectives. Era una pedra ben estranya blava…, verda…, vermella…? Anava 

canviant de colors. Semblava que estigués viva. 

Els de la NASA, van ordenar a la Curiosity que fes un portal d'emergència que 

comuniqués amb la Terra. La Curiosity va tardar uns quants dies, però ho va 

aconseguir just a temps. La Curiosity va ficar la pedra en el portal i tot seguit el 

portal va desaparèixer. Les persones de la NASA van començar a estudiar i a 

estudiar per aconseguir esbrinar de què es tractava i van decidir guardar el 

secret, perquè si no es podrien ficar en un bon embolic. 

Al cap d’uns dies van descobrir que no era una pedra... era un organisme viu 

de Mart!! 

Els científics van començar a fer proves i més proves. Es van començar a 

preguntar que si hi havia un organisme viu a Mart, volia dir que havia d’haver-hi 

aigua, i si hi havia aigua, seria el descobriment més gran de la història!! En un 

futur podrien anar a viure allà. 



Mentre s’estaven fent aquestes preguntes, l’organisme va començar a fer uns 

sorolls molt estranys. Els científics van deixar de fer-se preguntes i van 

observar atentament què estava passant. 

Doncs resulta que era un ou, un ou extraterrestre. L’ou feia sorolls cada vegada 

més i més forts, fins que va fer una mini explosió. De l’ou va sortir un 

extraterrestre!!! 

Els científics es van espantar quan van veure què va sortir de l’ou. 

L’extraterrestre era petit  i de color…vaja de molts colors. Tenia tres ulls i 

quatre braços!! Els seus ulls eren tan bonics que van atreure l’atenció de tots 

els científics, però era una trampa!! L’extraterrestre va començar a engolir-se a 

tots els científics, s’estava convertint com en un forat negre! S’estava menjant 

als científics, a tothom que treballava allà, a tots els objectes del laboratori!! 

Finalment va acabar menjant-se el món i a tot l’univers… 

 

                                                                                                           Eloi Herrera 
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BULLYING 

 

                                                Em costa molt llevar-me, 

la mare des de la cuina no para de cridar-me, 

jo em faig l’adormida,  

perquè no vull aixecar-me. 

 

El bullying és dolent 

 perquè rebutgen a la gent, 

quan ho reps t’espantes 

i amb l’angoixa et decantes. 

 

A primària ja em passava  

i a secundària semblava que tot canviava, 

però no va ser així, 

ningú volia jugar amb mi. 

 

Si detectes algun cas 

vigila amb el que fas,  

no dubtis en ajudar 

i si cal també denunciar. 

 

Ainhoa Solís 
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LA VIDA SENSE UN PARE 
 

L’Ariadna va mirar perplexa aquell home alt i gran que tenia una dona al costat i 

dues nenes petites al darrere. 

Bé, val més que comenci pel principi. 

Aquesta història comença en una petita ciutat, situada al nord, allà hi vivia 

l’Ariadna, una nena de 6 anys que vivia amb la seva mare. Tot li anava molt  bé, 

mai no havia tingut problemes encara que el seu pare va marxar quan tenia 

només 4 anys, ja que la seva mare es va encarregar de fer el paper de pare i de 

mare. 

Tot va anar bé a la seva infància fins que en plena adolescència, ja amb 15 anys, 

va adonar-se que mai no havia sabut res del seu pare i ella tenia moltes 

preguntes sense resposta. Volia un per què del que va passar ja feia 11 anys. 

Va prendre una decisió, trobaria el seu pare. 

A la seva mare no li agradava parlar d’ell, així que no li va dir res i va començar 

la recerca per aconseguir alguna informació ella sola. 

Va preguntar als seus amics per on podia començar a buscar. I va començar per 

internet. Va buscar, va intentar trobar-lo de totes les maneres que se li van 

ocórrer... Però res.  

Van passar moltes setmanes de cerca, fins que va arribar un punt que va decidir 

rendir-se. Va deixar córrer la idea de trobar el seu pare pel seu compte i va decidir 

explicar-li tot a la seva mare, la qual la va mirar amb sorpresa quan se’n va 

assabentar.  

Després la seva mare va esclatar a riure i li va dir que si li hagués preguntat 

abans s’hauria estalviat tot el temps que va estar buscant. 



La seva mare li va donar un paper. Tenia una adreça escrita: “Passeig de Gràcia 

núm. 36” 

-El teu pare em va donar aquest paper i em va dir que te’l donés quan volguessis 

anar a veure’l- Li va dir la mare 

L’Ariadna només va respondre un gràcies i se’n va anar a la seva habitació, va 

tancar la porta. 

Durant uns dies l’Ariadna va estar rumiant què faria. Per una part no volia veure 

l’home que l’havia abandonat a ella i a la seva mare, però per altra banda tenia 

massa curiositat com per no anar-hi.  

Un dissabte es va despertar amb les idees molt clares, després d'esmorzar i de 

preparar-se, va agafar el paper i va sortir de casa molt decidida. Li va costar una 

mica però al final va aconseguir trobar la direcció. 

Era una casa gran, de dues plantes i pintada de color blanc. Va apropar-se a la 

porta i va tocar el timbre. No hi va haver resposta, així que l’Ariadna va pensar 

que potser no hi havia ningú a casa. I va fer mitja volta.  

Va fer dues passes i la porta es va obrir de cop. Va veure l’home alt i gran amb 

una dona i dues nenes petites que us he explicat al principi. 

L’Ariadna va tornar a apropar-se, estava tan nerviosa que només va poder 

articular dues paraules: Hola pare. 

A partir d’aquest moment tot va canviar a la vida de la nostra protagonista. Va 

passar de tenir només una mare, a tenir dues famílies felices. 

Lucía Villar 
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ELS MESOS DE L’ANY 

De tots els mesos de l’any 

n´hi ha un que va al capdavant; 

aquest és el mes de gener, 

m’agrada tant perquè és el primer. 

 

El mes de febrer 

vint-i-vuit o vint-i-nou dies conté. 

Per que és van complicar tant 

en fer els mesos de l’any? 

 

El mes de març a continuació va 

i la primavera està a tocar. 

El meu pare és va posar molt content 

quan va saber del meu naixement. 

 

 

 

 

 



A l’abril llibres i roses ens intercanviem 

i flors de tots colors en trobem; 

roses, grogues o vermelles, 

llibres romàntics, d’amor o de guerres. 

 

El mes de maig, 

diuen que cada dia un raig, 

plou molt i moltes tempestes fa 

i a casa ens hem d’aixoplugar. 

 

Al juny la festa comença 

les vacances estan a tocar, 

hi ha nens que desitgen tornar 

i d’altres que prefereixen marxar. 

 

Al juliol a la platja o a la piscina ens trobem 

per culpa de la calor, que si no ens desfem! 

A l’agost tres quarts del mateix, no suporto la calor 

que algú em porti un gran tall de meló! 

 



Al setembre l’escola comencem 

i als nostres companys veurem. 

A l’octubre Halloween i la Castanyada trobem 

i de castanyes ens atiparem. 

 

El novembre és un mes avorrit, 

prefereixo estar tot el dia al llit. 

Al desembre Nadal celebrem 

i regals rebem. 

 

Diuen que qui dia passa any empeny 

aquí teniu un calendari 

per passar-los amb seny. 

 

Ivet Torrents 
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EL GAT NEGRE 

 

Va sonar el despertador. Quin ensurt! Em vaig llevar i vaig despertar la Neus, la 

meva gata blanca. És molt dormilega, així que va seguir dormint. Vaig anar a la 

cuina per preparar-me un cafè, però de sobte vaig veure  un gat negre a la 

finestra, la màquina de cafè no parava, així que vaig haver de desendollar-la. Ja 

estava llest per anar a treballar, treballo de presentador a TV3, què podia sortir 

malament? Vaig arribar,  tot estava preparat perquè comencés l’espectacle,  

però va tornar a aparèixer el gat negre. Les càmeres no funcionaven així que es 

va suspendre el programa. Vaig arribar a casa. La Neus ja s'havia llevat i va estar 

jugant amb la seva pilota negra. Jo vaig preparar-me el dinar però aquesta 

vegada no vaig mirar per la finestra. Vaig dinar al sofà, però no vaig pensar que 

al menjador hi ha una terrassa i vaig tornar a veure el gat negre. El dinar estava 

dolentíssim i sortia molt de fum de la cuina. Vaig haver d’anar a buscar l’extintor 

perquè m’havia descuidat la cassola al foc. Aleshores em vaig adonar... El gat 

negre havia entrat! Vaig notar que portava alguna cosa dins de la butxaca. Era 

una galeta. Per aquest motiu no parava de perseguir-me. La hi vaig donar i se'n 

va anar. Així es va acabar la meva mala sort. 

 

Mario Villarrubia 
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EL TEMPS 

 

Què és el temps? 

Pot ser passat, present i futur. 

Sempre ens acompanya. 

Anys, mesos, setmanes i dies 

sempre es repeteixen. 

 

El temps mai s’atura 

Tic-Tac, Tic-Tac 

el rellotge sempre  marca 

el ritme de la vida. 

 

Quan naixem tenim molt de temps 

el que facis amb ell 

només de tu depèn. 

 

Gaudim de cada segon 

com si fos l'últim del món 

Tic-Tac, Tic-Tac, 

el temps avança sense parar. 

 

Dèlia Gayoso 
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