El partit
Crits i més crits,
el marcador iguala el partit.

El jugador canta victòria
entre la fama i la glòria.

L’ entrenador amb precaució
els hi crida l’ atenció.

El davanter
va a l’ abordatge,
sense pietat,
però amb coratge.

El porter,
sorprès pel davanter
es posa en posició,
preparat per la missió.

La pilota descontrolada
va volant fins a la grada.
El públic motivat
es mira el combat...
Bruna Lázaro
5è de Primària

Les portes del meu cor
Les portes del meu cor
s’obren quan et miro a tu.
El cor m’ha explotat
i d’amor ha estat.

El dia que et vaig veure
un somriure em vas donar,
i quan et vas apropar
un petó et vaig regalar.

Quan marxis una piscina crearé
i de plors l’ompliré,
al cel ens retrobarem
i moltes flors et portaré.

Aquest poema te’l dedico a tu
que m’estàs acompanyant
en un trosset de la meva vida
molt important.

Mar Riera
5è de Primària

Pau entre nosaltres
Pau entre nosaltres.
Això no existeix,
perquè arreu del món
hi ha gent que pateix.

El mar on et banyes,
el cel per on voles
hi passen avions de guerra
que algun dia acabaran amb la terra.

Innocents a la presó
jutjats per la seva convicció, però poc a poc.
Això va canviant
i la gent va ajudant.

Però això encara continua
I els refugiats per morir fan cua.
No hem de perdre l’esperança
ni tampoc ganes de venjança.

Oriol Autet
5è de Primària

En quin món volem viure ?
Armes que destrueixen muntanyes,
guerres que cremen alegries,
polítics que armen les guerres,
diners que alteren la vida,
immigrants que fugen de la pobresa,
mafiosos que ensorren persones,
terroristes que construeixen la por,
contaminació que fereix el planeta,
desigualtat entre nois i noies .
Aquest no és el camí que hem de seguir .
Però encara ho podem canviar.
Hi ha ONG’s que cuiden el planeta,
nens que fabriquen un futur millor,
avis que tenen fe en el món,
consciència pel medi ambient,
persones que lluiten per la igualtat,
gent sense cobdícia, però esperançadora,
respecte a totes les religions
i persones que busquen la PAU.
Vivim en un món cada cop més ferit i contaminat.
Estem a tems per canviar-ho!
Si no som nosaltres qui?
Si no és ara quan?
Pol Reig
5è de Primària

Les ulleres de l’Ariadna
L’Ariadna era una nena molt creativa, li encantava imaginar-se
que estava en els seus mons i creences. Era molt valenta i confiava
molt en si mateixa. Com que veia borrós, portava ulleres. Les seves
ulleres eren blaves amb dibuixos de naus espacials.
L’Ariadna no s’ho passava gens bé a l’escola. Quan la seva mare li
preguntava cada tarda si li havia anat bé l’escola, ella sempre li
deia coses negatives.
-Què tal t’ha anat l’escola Ariadna?
-Doncs no sé què dir-te mama, com sempre.-va respondre
l’Ariadna.
-Ja ho sé, però em refereixo si t’ho has passat bé.
-No molt bé mare, perquè els nens són molt pesats.
L’Ariadna es queixava perquè uns nens de l’escola la molestaven i
l’insultaven per portar ulleres blaves amb naus espacials. Per a ells
la norma era: nens color blau, negre, naus espacials...I nenes:
color rosa, nines de joguina, color lila...Però ella pensava:
-Perquè això ha de ser així? Jo lluitaré, i penso que els nens i nenes
tenen la igualtat de colors, drets, deures, joguines, habilitats i
aficions!!!
Com que l’Ariadna tenia el somni d’arribar a l’espai amb una nau
espacial i veure la lluna, va pensar de cop:
- Per què no demano com a regal de Nadal una nau espacial de
joguina? Seria una bona idea!
Quan ja faltava un dia per la nit de Nadal...
- Ariadna, ja has fet la carta del Pare Noel, oi? – Li va preguntar la
mare.

- Doncs clar que sí, si és aquesta nit. Estic molt emocionada!
El dia de Nadal...
L’Ariadna va anar a obrir els regals i es va posar molt contenta
perquè li va portar el que ella volia! Una nau espacial de joguina!
- Que bé!! La nau espacial que volia! I a sobre és de color blau!!
L’Ariadna, com que tenia tanta imaginació, es va imaginar que
estava dins de la nau espacial i va poder anar a la Lluna.
- Que bé!! El meu somni s’ha fet realitat! He demostrat que els
nens i nenes són iguals. – va comentar l’Ariadna.
Ara, al 2018, l’Ariadna es troba descobrint nous mons i planetes.
De moment és la primera astronauta en demostrar la igualtat
entre nens i nenes en drets i deures.

Joana Soley
5è de Primària

