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INTRODUCCIÓ
Benvolguts lectors i lectores!
Em fa molta il·lusió presentar-vos aquest recull
d'escrits i dibuixos, de tots els nens i nenes de
d’Infantil i Primària de la nostra escola
Lestonnac, en aquests "Jocs florals 2021".
Després d'aquest any difícil amb el Covid19,
reprendre aquesta nova edició em fa especial
goig. La nostra escola continua participant i
fent viva, any rere any, l'antiga tradició dels
"Jocs Florals" que cada 23 d'abril celebrem en
el dia de Sant Jordi, regalant-nos, també, roses
i llibres.
En aquest preciós recull dels vostres escrits i
dibuixos, nois i noies, nens i nenes de Primària
i d'Infantil, s'ha fet difícil fer la tria de tots els
treballs presentats! Més de 650 alumnes heu
participat i tots eren molt bonics. Els vostres
escrits mostren un gran nivell d'escriptura i
redacció en la nostra estimada llengua
catalana, així com en la molta imaginació que
hi trobem en tots ells.
El tema d'enguany era tema lliure, amb
propostes d’inspiració emmarcades en els escriptors: Charles Dickens,
escriptor anglès de gran novel·les de la cultura popular de la seva
època. Agatha Christie, escriptora, també anglesa, de novel·la
detectivesca més importat i innovadora. i Quino, argentí, humorista
gràfic i creador de còmics, com la coneguda Mafalda. El resultat són
uns esplèndids treballs de tots els participants que fan goig de llegir.
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Llegir, escriure i dibuixar.... comunicar, entendre, comprendre, saber,
pensar, descobrir, raonar, estimar... són tantes les coses que comporta
cada escrit, cada dibuix! Tot són vivències que donen saviesa i llibertat.
Felicitem a totes i tots els participants d'aquests Jocs Florals Lestonnac
2021 que amb els vostres escrits i dibuixos ens feu gaudir i doneu
esperança d'un món millor, solidari, compromès, respectuós i lliure. I us
animem a continuar escrivint i dibuixant les vostres vivències i
sensacions, fomentant la convivència i l'amor per la cultura, el cultiu de
la paraula i l'amor.
Esperem que en gaudiu molt en aquest nou format digital que us
presentem.
Bon dia de Sant Jordi a tots!!!
Anna Hortal
Mestra d'Educació Primària
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Guanyadora: Zoe Matheu de 1rA
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Finalista: Marc Verdiel de 1rA
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Guanyadora: Ona Antón de 1rB
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Finalista: Martina Fernández de 1rB
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Guanyadora: Carlota Expósito de 1rC
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Finalista: Eric Blanco de 1rC
9
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Escrits guanyadors de 2n de Primària
El viking petit
Hi havia una vegada un nen que es deia Biel. Vivia en un petit
poble Viking. Un bon dia el poble va anar a fer una expedició amb
vaixell on no hi podien anar nens, però en Biel, que era molt
espavilat, es va colar en el drakkar. Al cap d’una estona de
navegació van adonar-se que en Biel s’havia colat. Poca estona
després va començar a fer una tempesta gegant, les onades
saltaven per sobre del vaixell i la vela va sortir volant. Llavors va
caure un llamp en el drakkar i es va començar a inundar. En Biel
va tenir una idea perquè no s’inundés més. Va començar a treure
pes i així no entrava l’aigua. Després que acabés la tempesta van
girar cua i van tornar a casa sans i estalvis.
Guanyador
Bim
Bernat Iglesias 2nA
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Vikings
Hi havia una vegada una nena que es deia Olívia. Era una nena
Vikinga molt intel·ligent i valenta i que creia molt en la màgia. Un
dia es va despertar i va veure que havien cremat algunes cases i
ho va anunciar a tota la ciutat. Van anar a saquejar i es van trobar
els que els havien cremat la ciutat. Llavors van començar la guerra
per guanyar un cofre amb molt de valor. La Olívia va parar la
guerra i va dir: - El cofre el tens dins el cor si ets bona persona i no
com altres. I tots van parar la guerra i van ser amics. I un va dir: Fem una festa!
Finalista
Vikinga
Clara Serrano 2nA
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La princesa que va anar a l’escola Lestonnac.
Hi havia una vegada una princesa que es deia Joana. Vivia en un
castell de l’època Medieval. Un dia va anar a la biblioteca de Palau
i va obrir un llibre. Però resulta que no sabia llegir. Llavors va
preguntar al seu pare el Rei. – Pare puc aprendre a llegir? I el pare
li va dir que sí i llavors va sortir a explorar. Va arribar a Barcelona i
va trobar una escola que es deia Lestonnac i hi va entrar. I a partir
d’aquell dia va saber llegir per sempre més!
Guanyadora
Rescata Pèsols
Maria Marina 2nB
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El descobriment del Rei
Hi havia una vegada un nen que es deia Miquel. Era diferent dels
altres. Li encantava llegir, però els altres preferien anar al parc de
l’època Medieval. Un dia es va escapar. Va anar al lloc on la seva
mare aprenia a sumar. Va veure una llum que venia de dins i va
veure un senyor que li va dir: - Jo soc el Rei de l’època Medieval.
El nen li va dir: -Què fas aquí? – Estic aquí perquè a l’època
Medieval es moren en 30 anys, va dir el Rei. I el nen va contestar:
- I això perquè? – Doncs perquè allà hi ha molts virus com la pesta
negra i altres més. – I com ho podem solucionar?, va preguntar el
nen. Doncs entrant per aquella entrada màgica, però s’hi ha
d’anar molt equipat, d’acord? – Sí!, va contestar el nen. I de cop...
PAM! Va caure per un forat que el va dur cap a l’època Medieval i
ho va arreglar tot. I el Rei va tornar a l’època Medieval.
Fi.
Finalista
Milana
Inés Cottaz 2nB
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El cas de la corona robada
Hi havia una vegada un nen que es deia Pau que va viatjar a Roma.
Quan va arribar va veure un home que estava molt inquiet i li va
preguntar: - Què et passa? -Algú ha robat la corona de
l’emperador – va dir l’home. -Qui? – va preguntar el nen. -Un
lladre molt conegut. Es diu Raül i ho roba tot! I el nen va dir: -On
heu vist la corona per última vegada? En un coixí que té
l’emperador – va respondre l’home. -Porta aquest coixí aquí a les
dotze en punt, d’acord? -D’acord.
Van tocar les dotze i els dos ja eren allà amb el coixí. -Busquem
pistes – va demanar el nen, quan van veure un cabell de lladre. –
Mira! – va exclamar el nen. Sí, perquè el lladre se li cau el cabell
fàcilment. Hem de trobar una persona amb el cabell així, va
exclamar el nen alegre. Van passar segons, minuts i hores i per fi
van trobar el lladre, el van portar a palau i el van tancar a les
masmorres i en Juli Cèsar els va donar una bona recompensa.

Guanyador
Baby Yoda
Pere Moreno 2nC
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La batalla de Juli Cèsar
Hi havia una vegada Juli Cèsar. Juli Cèsar estava fent una batalla i
la va perdre. Llavors quan va arribar a casa, el seu pare el va renyar
i li va dir que perquè l’havia perdut. I aleshores Juli Cèsar va dir
que l’havia perdut perquè eren més persones que el seu exèrcit.
El seu pare li va dir que havia de fer una altra batalla i Juli Cèsar hi
va anar. Aquesta vegada la va guanyar i el seu pare es va posar
molt i molt content i la seva mare, també. I els enemics dels
romans no van tornar mai més i Juli Cèsar es va posar molt
content i el seu pare i la seva mare no el van haver de renyar mai
més per les batalles dels enemics. Els enemics dels romans no van
voler fer més batalles, perquè segur que Juli Cèsar i el seu exèrcit
la guanyarien.

Finalista
Pepito Mostacho
Ibai Fraile 2nC
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Guanyador: Xavier Hidalgo Durany de P3 Capgrossos
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Finalista: Diksha Morwani de P3 A Capgrossos
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Guanyador: Pedro Ruffa Grez de P3 B Gegants
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Finalista: Laia Verdiell Satorras de P3 B Gegants
21

Guanyadora: Zoe Durán Martins de P3 C Cavallets
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Finalista: Biel Cervantes Sans de P3 C Cavallets
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Escrits guanyadors de 3r i 4t de Primària
El dia més estrany del món
Hi havia una vegada la Lila i la Natàlia que tornaven de l’escola a
casa seva. De cop i volta van relliscar per un tobogan i van caure a
terra. Quan es van aixecar estaven al·lucinades pel que veien. Tot
estava dibuixat!
La Natàlia va pensar que estaven somiant, per això es va pessigar. I
no, no era un somni!
La Lila va dir: a explorar!!
Va passar una setmana i van descobrir que si dibuixaves alguna
cosa es feia de veritat.
La Lila va pensar en dibuixar un portal per tornar a casa. Així ho van
fer i van poder tornar a casa.
Guanyadora
Lluna
Aitana Fernández 3rA

24

La felicitat
És una emoció molt emotiva amb les coses del present. Hi ha
persones que no tenen felicitat, però en el fons volen tenir-la.
Busca la teva felicitat, segur que la trobes! I seràs molt feliç.
Utilitza-la amb tot el teu amor i carinyo.
La vida sense felicitat és…
És avorrida, et passes el dia trist… però això té una solució i moltes,
moltes, moltes ganes de viure. Ser una bona persona és que tens
felicitat i les altres persones, també!
A vegades ens posem tristos, però no significa que perdem la
felicitat.
Pensa: si tu ets simpàtic amb els tots, els altres ho seran amb tu!
Recorda-ho sempre!

Finalista
Charli d’Amelio
Martina Vidal 3rA

25

L’arc de Sant Martí sense colors
Fa molts anys hi havia l’arc de Sant Martí més bonic del món. Tenia
el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau i el lila.
Un dia, el conillet de Pasqua li va agafar mig arc de Sant Martí per
pintar ous de Pasqua.
Al Nadal, el para Noel agafà l’altre tros i el pobre arc de Sant Martí
no tenia colors. Llavors, el conillet i el Pare Noel van treballar junts
perquè l’arc de Sant Martí tingués colors. Van agafar pinzells i van
pintar… gaf, puf, clog… ja està!
Vet aquí un gos vet aquí un gat aquest conte ja s’ha acabat.
Guanyador
Cuqui
Juli Bernat 3rB
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El drac pudent i el Sant Rentador
Hi havia una vegada, quan els grills no cantaven, en un poble molt
llunyà on ningú no ha arribat, hi havia un drac molt pudent.
Feia molta pudor i van trucar a un cavaller de la neteja: Sant
Rentador. Quan van arribar els habitants li van dir: -Fa molta pudor!
– Ah, aniré a veure’l!
Allà a la cova, l’alè del drac era molt verd. Es va pensar que li
passaria el mateix que al seu germà, Sant Jordi, però no va ser així,
va ser una mica diferent.
Va entrar amb el seu desinfectant i el sabó, i el drac amb el seu
alè… PAM! PAM! Va acabar net com una patena, el drac.
I per les molèsties, Sant Rentador va regalar un pot de xampú a tots
els habitants.
Vet aquí un gos i vet aquí un gat aquest xampú ha arribat.

Finalista
Ordinador petat
Marc Cubells 3r B
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Per què les princeses sempre van de rosa?
La Carlota és una nena que odia el rosa, però la seva mare li diu
que ha d’anar de rosa.
Un dia, la Carlota li va preguntar a la seva mare:
— Mama, per què sempre vaig de rosa? No puc anar de verd,
groc, blau o vermell?
— No, Carlota. Ja saps que les princeses sempre van de rosa
i si van de rosa hi van i punt. T’ha quedat clar, Carlota?
— Sí, mama, sí.
Però la Carlota no ho tenia tan clar així que va tramar una escapada
de compres. Va comprar vestits de tots colors menys rosa i va
vendre tots els que tenia de color rosa.
Un dia, la seva amiga la va veure i li va preguntar:
— Carlota, i els teus vestits roses?
— Els he venut.
— Que bé! Però ara amb què et vestiràs ?
— Amb els vestits nous que he comprat.
— Són de molts colors, menys rosa.
— Que original, Carlota! Et puc copiar?
— És clar que sí!
— Adéu!
I al final totes les princeses del món van deixar el rosa i van vestir
de tots colors menys rosa.
Guanyadora
Shelly
Caterina Besora 3r C
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El confinament
El coronavirus ha començat
a casa ens hem de quedar.
Tota la vida amb mascareta al cap
amb les pantalles estarem.
El classroom, el mail, què falta més?
A Lestonnac anirem
I amb la mascareta també.
Finalista
Mary Poppins
Clàudia Segura 3rC
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La paella de l’àvia
La paella de la meva àvia és la millor paella que he provat.
I quins ingredients porta? - Vaig preguntar.
-Arròs, gambes, petxines, conill, salsa de tomàquet i amor.
I on es compra l’amor? - Vaig preguntar atentament.
La meva àvia va riure i em va dir:
-L’amor no es compra. L’amor es sent.
Em podries ajudar a sentir amor? – Vaig dir amb esperança.
-Sí, però pensa que només tu ho pots sentir.
Al cap d’una estona vam començar a cuinar i quan vam menjar la
paella vaig entendre que li havia posat amor sense saber-ho. Li
havia posat amor i dedicació a la cuina, una cosa que m’agradava
i estimava.
I vaig aprendre que fes el que fes ho havia de fer amb amor.

Guanyadora
Snoopy
Marina Masucci 4tA
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El somni del Mar i el Vent

El mar es mou,
i amb el vent arriba,
i a la sorra se’n va.

Els ocells dormen,
la lluna brilla i
els núvols la tapen.

Els vaixells passen
i fan soroll.
Però els veïns segueixen somniant!

Finalista
Lulú
Greta Turégano 4tA
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Covid-19
Des de que el Covid ha arribat,
moltes coses han canviat.
A casa dels meus avis
Anava a dinar.
I amb el meu cosí,
moltes vegades a sopar.
Però ara les distàncies,
hem de respectar.
Perquè el virus
no ens pugui contagiar.
Les vacunes han comprat
i la festa al virus se li ha acabat.
Les mascaretes no necessitarem
i no contaminarem.
El gel mai més s’utilitzarà,
i la pell descansarà.
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Treu-me ja d’aquest malson
i que s’acabi a tot el món.

Guanyadora
Tortuga
Júlia Perna 4t B
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Covid al poble
Hi havia una vegada en un poble de Catalunya, un nen que
s’anomenava Pau. Vivia a Moià amb els seus pares i els germans.
Un dia va arribar al poble un home anomenat Covid-19. Des de
que va arribar al poble, la gent va començar a trobar-se
malament. El poble es va confinar, i el Pau va començar a buscar
la vacuna. Ell no la desxifrava.
Aleshores va sortir a caminar pel bosc, va relliscar amb una pedra
i es va quedar inconscient.
Va començar a rodolar fins que va trobar un maletí.
Quan es va despertar el va obrir i va trobar uns ingredients únics
al món. Els va plantar al seu hort i al cap de dos mesos, va poder
obtenir els ingredients desitjats.
Va començar a fabricar vacunes i va fer proves per a que
funcionessin bé.
Les vacunes eren bones i les va vendre a l’Estat.
L’home Covid-19 va marxar i ara està infectant a un altre planeta
llunyà.
Finalista
SRT Viper
Eloi Valls 4t B
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El drac Covid i la Rosa
Tot era normal, sortíem, ens abraçàvem, ens fèiem petons,
viatjàvem i compartíem la vida com sempre havíem fet.
Comprar, treballar i anar a l’escola semblava el més normal del
món.
Ningú preveia el que estava a punt de succeir...
Com a la llegenda de Sant Jordi va arribar el drac Covid que va
canviar les nostres vides.
Va atacar a tot el planeta i ens vam haver de defensar amb
mascareta i gel hidroalcohòlic. Tot va canviar i ens vam confinar.
Ens comunicàvem per videoconferències i el wifi va ser el nostre
nou amic.
Cada dia a les vuit tots sortíem a aplaudir als valents cavallers que
lluitaven per salvar-nos, els metges, que amb esforç i protegits
s’enfrontaven cada dia al drac Covid per salvar els prínceps i
princeses que lluitaven cada dia als hospitals per salvar-se i estar
sans.
Tots junts, amb paciència i esforç, hem avançat per crear l’espasa,
que és la vacuna per combatre al malvat Covid.
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Aquest drac tan petit i tan poderós ens ha ensenyat que la
normalitat que teníem abans que ell arribés, era valuosa, la rosa
més bonica, la vida amb petons i abraçades.

Guanyadora
Coco
Lua Marco 4tC
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Anem a Pompeia
Era un dia assolellat i normal. Ens estàvem preparant per anar a
Pompeia, una ciutat de l’antiga Roma sepultada per l’erupció del
volcà Vesuvi, l’any 79 a.c.
Jo no estava preparada per veure el que vaig veure. Grans
avingudes, carrers, passes de vianants, cases, botigues, temples i
teatres.
Semblava una ciutat com la nostra.
Hi havia una gran plaça principal que es deia Fòrum i al costat hi
havia uns magatzems molt grans on guardaven cossos petrificats.
I el que em va sorprendre més era que hi havia un gos petrificat.
La ciutat encara s’està excavant però a terra pots veure mosaics
molt bonics i també grafits de l’època dels romans.
També pots visitar un gran amfiteatre.
Ets sents una romana durant tota la visita.

Finalista
Molí
Livia Barrella 4tC
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Escrits guanyadors de 5è i 6è de Primària
El món de les paraules
Tot va començar el dia 28 d’abril de 1972, poc després de la diada
de Sant Jordi. Aquella festa de Sant Jordi havia estat joiosa,
esplèndida. Milers de persones omplien les Rambles de Barcelona.
Rient, mirant, gaudint... D’altres estaven histèrics perquè no sabien
quin llibre o quina rosa regalarien. Però tots sabien que era un dia
especial i tots cofois s’esforçaven per trobar el millor de la botiga.
Aquell mateix dia va néixer la Noa, diminuta com el puny d’una mà
i més espavilada que ella sola. Tenia uns ulls espaterrants i oberts
com dues taronges. Les àvies del barri, a la tertúlia de cada
diumenge, parlaven de la dolça nena. Que si era tan riallera, que si
era tan bonica... Resumint : estaven enamorades de la petita.
Quan la Noa va fer tres anys i ja començava a parlar lleugerament,
el seu oncle li va regalar un llibre que li va canviar la vida. Molts de
vosaltres pensareu; un llibre li va canviar la vida? Doncs sí, perquè
no era un llibre qualsevol. Aquell llibre contenia una cosa que la
nena no sabia. Una cosa sorprenent que ara podreu descobrir, si
en teniu ganes, esclar!

Quan la Noa va fer sis anys, ja era una gran lectora. Sempre llegia i
rellegia cada llibre que arribava a les seves mans. Fullejant aquell
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llibre que li havien regalat de petita. No podia ser!!! A mesura que
anava llegint, les paraules desapareixien. Una paraula rere l’altra!
Una cosa mai vista! La Noa va començar a acovardir-se. Aleshores
va decidir anar a la biblioteca a veure la senyora Jardins, la
bibliotecària. Per a la Noa era la seva amiga més amiga i sempre
que tenia algun dubte, ja sabia on acudir. Mentre esperava la
senyora Jardins va fullejar els llibres que tantes vegades havia llegit.
No s’ho podia creure! Els llibres estaven en blanc! La Noa li va
explicar tot el que estava succeint i la bibliotecària no es va
espantar massa, cosa que a la Noa li va sobtar. Tot seguit la senyora
Jardins li va rebatre ferma i segura:
- Noa, ets l’escollida per salvar el món de les paraules. Jo ja no em
veig en cor de fer-ho! Confio en tu, petita – li va dir acaronant-li el
cap. La nena es va quedar tan perplexa que els seus ulls semblaven
dues pilotes de futbol.
- Què he de fer perquè tots els llibres tornin a tenir paraules? – va
preguntar encuriosida.
La senyora Jardins li va respondre:
- Imagina’t una història gràcil i original. Pensa-la davant del llibre que
et van regalar. Tanca els ulls ben fort, així tots els llibres es tornaran
a omplir d’històries intrigants i sorprenents. Ja veuràs com te’n
sortiràs!
La Noa sense pensar-s’ho dues vegades va anar com una fletxa cap
a casa. Va obrir el llibre i va fer el que li va manar la senyora Jardins.
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Així va salvar el món de les paraules i va poder seguir gaudint del
que més li agradava: LLEGIR.

Guanyadora
El Món
Anna Chamorro 5èA
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La Primavera
Quan febrer està vençut
i l’hivern desapareix,
quan el sol té més força
i el bon temps ressorgeix.

Quan els arbres estan florits
i les orenetes tornen.
Quan els dies són més llargs
i la calor ens omple.

Quan sentim més alegria
perquè esclata la naturalesa
i ho omple tot
amb la seva bellesa.
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Obriu portes i finestres!
Guardeu bufandes i abrics!
Deixeu que entri la primavera
i els dies bonics!

Finalista
Pit roig
Maria del Canto 5è A
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La Rosa
Vermelleta ets,
amb moltes punxes també,
de fulles en tens
i de pètals molts més.

T’he vist als jardins,
t’he vist en els camps,
t’he vist a les floristeries
i també en els mercats.

Decores els casaments
acompanyes als enterraments.
Serveixes per decorar
cases i vaixells.
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Rosa, roseta,
que vens d’un roser,
així de boniqueta
et volem per sempre més.

Guanyadora
Blackpink
Aroa Rivero 5è B
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Poema del confinament
En aquest any
que ho hem passat tan malament,
jo regalo el meu poema
per alegrar-vos el confinament.

Xics i grans
piquen de mans.
Als sanitaris agraeixen
l’ajuda que ens ofereixen.

Felicitats a aquelles persones
que s’han quedat a casa per prevenir.
Els hem de fer saber
que d’aquí poc podran sortir.
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Segur que d’aquesta història
se’n faran pel·lícules i documentals
i d’aquí uns anys
serà llegida per tots els infants.

Aquí s’acaba el meu poema
i espero que us hagi agradat,
l’he fet amb tot el cor
i sobretot m’hi he esforçat.
Finalista
Bot
Jan Aviñó 5èB
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El tresor de Kinchu
Qui li hauria dit a la Noa que fent neteja al garatge de l’avi, acabaria
convertint-se en una de les aventures més emocionants que ella i
els seus amics haurien viscut mai.
Estava doncs, la Noa rodejada d’aquells objectes antics i plens de
pols quan, de sobte, li va cridar l’atenció un penjoll amb un símbol
que li resultava molt familiar però que no recordava on l’havia vist
abans i , és per això que decideix buscar informació per internet.
Mentre va llegint coses i més coses, quina més estranya, és quan li
ve a la memòria haver vist aquell símbol al despatx del seu avi.
Comença a buscar entre documents entre documents quan troba
una antiga fotografia on sortia el seu avi amb un grup de gent amb
el mateix penjoll. La Noa decideix avisar al seu grup d’amics per
explicar-los el que havia descobert. En poca estona ja eren a casa
seva l’Hugo, en Max, en Lucas, l’Olívia i la Martina.
Resulta que en Marc, en veure la imatge, va reconèixer la seva àvia
i a tots els seus altres amics els va passar el mateix. Sorpresos,
decideixen buscar cadascun els penjolls que portaven els seus avis.
Quan tots ja tenien els penjolls es van tornar a reunir a cada de la
Noa. En ajuntar tots els penjolls, junts, van descobrir el nom de
KINCHU. Buscant el seu significat van esbrinar que era el nom
d’una cova i decideixen quedar un altre dia per continuar amb la
seva aventura.
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Arribat el dia, estaven molt nerviosos i emocionats. Van haver de
creuar per una zona de bosc amagat, rere d’uns arbustos van
aconseguir trobar l’entrada de la cova. La humitat que hi havia dins
de la cova va fer que en Lucas caigués en un sot, però amb l’ajuda
de tots el van treure d’allà. En un moment, el camí es dividia en dos
i no sabien per quin anar. Finalment decideixen que el millor que
podien fer era anar tots junts i no separar-se. Van continuar
caminant fins que van arribar a una gran obertura i allí van
descobrir el tresor de Kinchu.
Per alguna estranya raó, els seus avis havien decidit amagar el
tresor i ells van acordar que ells farien el mateix que els seus avis i
que no ho dirien a ningú. Estaven molt contents d’haver resolt el
misteri i d’haver descobert l’amistat que tenien els seus avis i van
decidir que serien ells els que conservarien aquella amistat per
sempre més.

Guanyadora
Coco
Carla Molina 5èC
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Un amic
Un amic és un tresor
que t’ajuda i porta sort.
Si les coses no van bé,
ell t’ajuda i ho resol.

Un amic camina amb tu
en la tristor i en la foscor,
en el dia i l’alegria
sempre en bona companyia.

Un amic és divertit
i amb ell tot té sentit.
Tu ets en el seu cor,
i ell t’estima amb tot l’amor.

Un amic de veritat,
sempre és al teu costat.

Finalista
Dofí
Carla Seoane 5è C
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Vull jugar a futbol
Mariona era una nena molt eixerida que vivia a un poble molt petit
del Maresme. A ella li encantava jugar a futbol amb els seus amics;
s’ho passava pipa! Així que va decidir apuntar-se a un equip per
poder aprendre més i fer nous amics. Els hi va preguntar als seus
pares i, a ells, els va semblar molt bona idea.
Al cap d’uns dies, amb la seva mare, va anar a un club per
preguntar si podia tenir una plaça per a un d’aquells equips. Però
es va emportar una sorpresa molt desagradable: no la van deixar
entrar a cap equip perquè tots eren equips masculins i ella era
l´única nena.
La Mariona no sabia què fer! Ella volia jugar a futbol, però hi havia
gent que li ho impedia.
Així que va decidir manifestar-se i lluitar per la seva passió! Molta
gent es va unir a ella i a la seva marxa. Va lluitar amb totes les eines
que tenia al seu abast. Fins i tot va fer uns cartells amb aquests
missatges: “L’esport no té gènere.” “Les noies també poden jugar
a futbol.” “Tots hem de tenir les mateixes oportunitats”.
Sort que havia fet cartells de més. Així, els que s’anaven unint a la
manifestació, en podien agafar. Van omplir el poble de cartells i
pancartes.
Al final va arribar a la conclusió que per molt que es manifestés,
allò no servia de res.
Anaven passant els dies i cada vegada es posava més i més trista.
No tenia ganes d’anar a jugar a futbol amb els seus amics!
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Però un dia el seu germà li va dir que la notava trista i que plorar
no farà que es canviï res. Que per molt petita que sigui, ha de seguir
lluitant fins que aconsegueixi el seu objectiu.
Així que la Mariona va decidir tornar al club i els va dir:
-No hem sembla bé que per ser una noia no pugui jugar a la cosa
que més m’agrada, que és el futbol. L’esport no té gènere i per
molt que siguem nens o nenes tots podem tenir les mateixes
oportunitats.
Els nois del club es van quedar fascinats i al·lucinats!
Es van adonar que s’havien equivocat en dir-li allò a la Mariona, i
van decidir incorporar-la a un d’aquells equips. La Mariona no s’ho
podia creure, havia aconseguit un dels seus objectius!
Tot això va fer que la Mariona aprengués moltes coses sobre la
vida. En concret, que sempre podràs aconseguir el teu somni, i que
costi el que costi hem de lluitar-lo fins aconseguir-lo!
Guanyador
Núvol
Paula Ollé 6è A
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Una aventura extraordinària
Tot va començar l’any 2020 quan una nena d’11 anys que es deia
Clara, anava a 5è de primària. Ella tenia tres amigues inseparables:
l’Ainara, la Mireia i l’Ornel·la. A la Clara li anaven molt bé les estudis,
i va pensar que aquell any seria el millor de la seva vida. Fins i tot
els hi deia a les seves amigues:
-No vull que s’acabi aquest any! Fins i tot voldria repetir curs per
quedar-me més amb el nostre professor!- va dir tota contenta la
Clara.
-No, no ho facis mai!- va cridar l’Ainara.
-És molt millor seguir endavant i no quedar-se enrere- va dir tota
segura la Mireia.
-I a part, no podràs estar amb nosaltres. Sempre i quan, clar, no
repetim també- va dir l’Ornel·la.
-Ara que ho penso, és impossible que repeteixis Clara. Treus massa
bones notes com per repetir- va dir tot animat un nen desconegut,
que estava escolant la seva conversa.
Ara, cada dia era igual. La Clara i les seves amigues tenen la mateixa
discussió. Els dies anaven passant, fins que va arribar el 14 de març.
Aquell dia els van confinar a tots per un virus anomenat COVID-19.
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Tothom es pensava que el confinament duraria com a molt una o
dues setmanes; però va passar una setmana i encara eren tancats
a caseta i les normes cada vegada eren més estrictes. Llavors tots
els professors de l’escola van anunciar als estudiants que farien
classes online i utilitzarien una aplicació de Google anomenada
Classroom. Va acabar passant un mes, i tothom, fins i tot els
professors, estaven farts d’estar tot el dia a casa. La Clara estava a
punt de rebentar d’avorriment, fins que va anar a veure què feia el
seu pare. Va veure que estava llegint un diari i, de reüll, va veure
una notícia d’un coet. De seguida va posar la televisió i va veure
que anunciaven l’enlairament d’un coet el dia següent cap a la
Lluna. Desesperada, la Clara va fer-se una motxilla amb menjar per
anar a l’espai. I sense pensar-ho gaire, va marxar cap a l’estació
aeroespacial. Un cop allà, els va enviar un missatge a les seves
amigues dient que marxava a la Lluna. Va estar estona esperant,
però les seves amigues no li van contestar. Així doncs, a l’arribar a
on estava el coet preparat per enlairar-se, es va disfressar amb el
vestit i, al cap de moltes, però moltes complicacions, va arribar dins
el coet. Ella estava molt tranquil·la, fins que va escoltar per ràdio
que s’enlairaven en 10 segons.
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10...9…8…7…6…5…4…3…2…1, engegant motors! Quan va
travessar l’atmosfera, la Clara es va desmaiar. Al cap de 5 dies i mig
ja havia arribat a la Lluna; per sort tot va anar perfecte, sense cap
error. Quan ja havia tocat el terra de la Lluna, de seguida va agafar
una bandera que havia preparat ella mateixa on s’hi podia veure el
virus del COVID-19 amb un prohibit i va anar al lloc més pla per
plantar-la. Aleshores es va començar a fer fotos amb el mòbil, amb
textos que deien: Enlloc d’estar confinada estic aquí aprofitant les
vistes. I així s’hi va estar durant un dia, mirant les boniques vistes
de la Terra.

Finalista
Tothom
Diana Picón 6è A
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Viatge al futur
Una nit de tempesta, a Barcelona, la Núria estava estirada al sofà
mirant la televisió. De sobte, la llum va marxar i es va quedar
totalment incomunicada. No podia fer res, ja que era de nit i estava
plovent. Així que no se li va acudir res millor que anar-se’n a dormir.

Quan es va despertar i va obrir els ulls, es va adonar que no estava
a casa seva. El que veien els seus ulls, era Barcelona a l’any 2121.
Tothom anava vestit amb roba molt estranya, les cases eren
blanques i els cotxes flotaven.

Mentre la Núria analitzava tot el que hi havia al seu voltant, va sentir
la veu d’algú que li parlava per darrere. Va donar un salt de l’espant,
i quan es va girar, va veure una noia alta, amb els cabells blancs i
arrissats. A la Núria, li va cridar l’atenció que quan parlava, no movia
els llavis i portava una antena al cap. Li va preguntar pel seu nom i
li va respondre que es deia Lianda i que l’antena servia per parlar
amb telepatia, però que li agradaria tornar a parlar com abans. Així
que la Núria va decidir arrencar-li l’antena i la Lianda va tornar a
parlar com abans. La Núria va voler tornar a casa seva i la Lianda la
va fer tombar al llit; però abans de que s’adormís, li va regalar un
anell perquè mai l’oblidés.
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La Núria es va despertar al seu llit pel matí. La llum havia tornat i va
pensar que tot havia estat un somni, fins que va mirar la seva mà i
va veure l’anell de la Lianda.

Guanyador
Minie Mouse
Martina Garcia 6èB
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La vida no és una metàfora

És la vida l’alegria.
I és l’alegria el bon ambient.
El bon ambient és companyia
que fa riure la bona gent.
El bon humor és natura,
la natura és el pagès,
el pagès és la terra
que ens fa viure sense estrès.
I tots aquests granets de sorra
en fan un de gran,
però per molt gran que sigui,
mai ens separaran.
Aquest granet gran forma una vida
plena d’estrelles i planetes
que ens il·luminen i ens reciclen.
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Això demostra que totes aquestes coses
et fan viure sense preocupacions
que et quedes quiet com els glaçons.
I la vida, és un regal que sempre
el rebràs amb amor i cançons.

Finalista
Lebron James
Jaume Boixareu 6è B
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Gat Holmes
Hi havia una vegada un gat que l’havien robat una cosa molt
important. Uns botons d’or els donava una importància molt gran.
Va anar a la policia, però no li van fer cas. Ell tot decidit, es va posar
una gavardina i va agafar una lupa. I tot així, va investigar.
A la còmoda on els guardava havia marques de potes, però de
potes molt grans. Ai!, perdó, no eren grans, les estava mirant amb
una lupa hi havia augmentat. En veritat eren petites com les
petjades d’un gat. Podia ser el seu veí, però era massa gros per
entrar per la finestra. Podia ser el seu company de pis; així que va
preparar una trampa. Va posar un fil que estava lligat a un cubell
ple de pintura permanent, on havia deixat el rellotge valuós. I tot
així se’n va anar a dormir. Quan es va despertar, va veure que el
rellotge havia desaparegut i havia petjades al terra, que estaven
gràcies a la pintura. No només havia petjades a la còmoda, sinó
també cap al llit. Ell ràpidament es va mirar els peus, que els tenia
plens de pintura, i ho va entendre: ell era el lladre, era somnàmbul!
Va mirar a fora, però no hi havia petjades. Això significava que el
rellotge i els botons eren a l’habitació. Va mirar sota el llit i eren allí.
Problema resolt, però n’hi havia un altre... com faria per no robarse més?
Això és un misteri que havia de resoldre Gat Holmes.

Guanyador
Rosa Blanca
Carla Marquès 6èC
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El Final?
25 d’abril de 2021:
Hola! Sóc l’Ona. Us haig d’explicar moltíssimes coses!
Ahir va passar una cosa molt estranya. De cop i volta la meva
família i jo vam començar a escoltar crits i sorolls com de bombes.
Vam sortir al jardí a mirar què passava i vam veure tot de cases
destrossades, gent morta, famílies desesperades i de cop i volta...
Pum! Ens vam donar la volta i vaig veure la meva casa devastada i
el meu germà al terra! Vam anar corrent i la meva mare li va
prendre el pols i... Estava mort! Jo vaig esclatar a plorar i vaig sentir
que el meu món es queia avall, sobre mi, perquè era una persona
molt important per a mi. Vaig notar els braços de la meva mare
aixecant-me i vam començar a córrer per poder resguardar-nos.
Ningú sabia què estava passant o qui ens atacava; jo només
plorava i no veia ni escoltava res, tret dels crits de les persones.

Nosaltres vam anar a un supermercat i vam agafar menjar. Vam
anar a buscar refugi.

Al cap d’unes hores es va fer de nit i vam veure com paraven de
bombardejar. Vam entrar a una casa, estava una mica destrossada,
però de cop i volta vam escoltar uns crits. Vam anar cap allà i vam
veure un noi de la meva edat. Estava atrapat per la cama! Vam anar
a ajudar-lo. El meu pare va aixecar la pedra i jo el vaig arrossegar
fora. Vam fer contacte visual durant uns segons (vaig pensar que
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era guapo). Va venir la meva mare a curar-li la cama. Jo vaig
preparar els sacs de dormir; n’hi havia quatre. I per un moment vaig
recordar el Ben (el meu germà). Va arribar el noi i em va dir que es
deia Diego i que venia fugint de Mèxic. Després va arribar la meva
mare amb una sopa i tots junts vam sopar i vam parlar. La cama
del Diego estava millor. Ens vam posar tots a dins del sac, i vam
dormir. Jo sentia la calor del seu alè i em sentia segura.

26 d’abril de 2021:
Avui ens hem despertat pel soroll de les bombes i quan mirem per
la finestra veiem homes armats. No se’ls hi veu la cara i ens hem
espantat molt. Hem sortit corrent de la casa on estem i hem deixat
totes les coses perquè els homes estan entrant. Jo he ajudat al
Diego a aixecar-se i hem sortit corrent. Hem sentit una veu que
deia que tot això era un simulació; que aquesta és l’última prova i
que havíem d’arribar a l’altre extrem del carrer on trobaríem un
botó vermell. Tots hem començat a córrer desesperats. Veiem molt
poca gen. Estem a punt d’arribar quan el Diego em crida. Em dono
la volta i veig un home negre, armat, a punt de disparar-me... Veig
al Diego tirant-se davant meu per salvar-me i... La bala li dóna al cor
i cau a terra mort. Ha donat la vida per salvar-me. Per salvar a algú
que quasi ni coneixia. El meu pare m’ha agafat de la mà i, la meva
família i jo, hem sortit corrent i, al final... Hem arribat. Quan estem
allà parats, he pensat que hauria de tirar endavant perquè la vida
no és sempre de color rosa; no tot pot anar bé. A vegades les coses
surten malament, però has de mirar endavant, has de seguir, no
pots ancorar-te en el passat o centrar-te en el futur. Has de viure el
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present amb alegria i amb les persones a qui estimes, perquè no
saps quan marxaran o quan s’acabarà.

Finalista
Number 8
Carla Costa 6è C
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Guanyadora: Gàl·lia Limón Flores de P4 A Falcons
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Finalista: Clàudia Mestres Contijoch de P4 A Falcons
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Guanyador: Rocco Lobelle Urso de P4 B Correfocs
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Finalista: Helena Mínguez Gómez de P4 B Correfocs
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Guanyadora: Helena Muñoz Valdivia de P4 C Castellers
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Finalista: Mauro García Franco de P4 C Castellers
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Guanyadora: Núria Gómez Bonet de P5 A Timbalers
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Finalista: Enric Artigas Julià de P5 A Timbalers
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Guanyador: Martín Cristianci Algarra de P5 B Grallers
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Finalista: Laura Andolz Suárez de P5 B Grallers
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Guanyadora: Emma Almirall Griñó de P5 C Bastoners
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Finalista: Teo López Ancochea de P5 C Bastoners
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Guanyador: Martí Mestrón Masip de P5 D La Tarasca
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Finalista: Arnau Moncusí Masdevall de P5 D La Tarasca
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SANT JORDI 2021

Emma Almirall Griñó de P5 C

RECULL DE DIBUIXOS I TEXTOS JOCS FLORALS
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