DE GRAN VULL SER
De gran vull ser,
potser seré pastisser,
fer pastissos de maduixa
amb la figura d’una bruixa.

De gran seré,
jo crec que un sabater,
fer sabates de vellut ,
no estic ben convençut.

De gran vull ser,
potser un valent cavaller,
espantar tots els monstres del llit,
m’he quedat aterrit!

De gran seré,
mestre potser,
a la llar d’infants
explicar coses gegants.

Arlet González
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EL MAR

Peixos, coralls,
qui sap què hi ha al mar.
El mar misteriós,
el mar és curiós.
Mar, taurons
i potser tresors.
Brutícia al mar,
què el pot ajudar?
Per què li fem mal
a aquest pobre mar?
Hem d’ajudar
i no fastiguejar.
Aquest pobre mar
ja està més malalt.
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EL FERMALL D’OR
Hi havia una vegada una nena que es deia Bibian que vivia en un castell. Un
dia, la Bibi se’n va anar a dormir tard. Ella no tenia son sinó més gana. Va
provar-ho tot per dormir però just en aquell moment es va sentir un crit i
justament era el seu avi. Li van robar el fermall.
La Bibi no es va rendir, va anar-lo a buscar. El va trobar abans la policia i li
van tornar. 30 anys després seguia tenint el fermall però ella el volia tenir
ben net així que el va netejar i va veure que era d’or. Guardava el fermall
en una cova. Sempre que sortia de casa anava amb el fermall. Un bon dia,
se’n va anar a comprar i no tenia diners però la senyora del pa li va dir:
- Si em dones el fermall ja ho tens pagat.
La Bibi necessitava menjar però havia de pagar i li va donar. Aquella senyora
es va fer molt rica. Però la Bibi va descobrir que l’havia enganyat, va tornar
al forn i li va demanar pa. A la senyora del pa li va saber greu així que li va
donar el fermall . I la Bibi es va posar molt contenta.
Paula Ambit
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CANVI CLIMÀTIC
El món està canviant
i el termòmetre va pujant.
La notícia és abundant
i entre tots ho hem d’anar parant.
El canvi climàtic
puja fins a l’àtic.
D’aquí onze anys
el temps s’acabarà,
però entre tots ho podem arreglar.
No ho podem deixar enrere,
canvi climàtic espera.
Si contaminem
amb el canvi climàtic seguirem,
però segur que junts
ho aturarem!
Oriol Panadès
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VENCA

Venca viu a Antequera
i és molt riallera.

És una gossa guia
i quan la veus t’entra alegria.

Venca és una gossa genial
que ajuda a persones especials.

Quan porta l’arnés treballa
i quan no el porta descansa.

Venca fa tot el que la meva tieta li diu
i sempre somriu.

Jose Aguilar
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