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TERCER CICLE DE PRIMÀRIA PRIMER PREMI

NEREA MATÍAS GORBE
CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ

LES ESTACIONS

És Nadal i tots contents,
sobretot els xiquets.
És hivern per gaudir
i nadales per cantar.

Les flors comencen a créixer
i els pardalets a nàixer.
Et diré un secret molt fi
la primavera ja està ací.

M’abelleix un gelat,
la calor em fa menjar.
L’estiu ha començat
i la calor ha arribat.

Les fulles comencen a caure
i jo ja sóc lliure.
La tardor m’agrada tant,
que la sort ja m’ha canviat!



SEGON PREMITERCER CICLE DE PRIMÀRIA

LA MUNTANYA

La muntanya és bonica,
la muntanya té cor,
no tires coses a terra per favor
La muntanyeta t’agrada,
la muntanyeta mola molt,
no et molesta,
així que no trenques arbres per favor.

JOEL MARTÍNEZ MARCO
CEIP MALVA-ROSA



TERCER PREMITERCER CICLE DE PRIMÀRIA

NÚRIA CARRIÓN ROS
CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ

LA POR

La por sempre s’amaga
davall del teu llit,
esperant la teua presència
per donar-te un esclafit.

La por és algú
que tota l’estona està
al teu costat caminant
sense poder parar.

Si no la vols
t’aguantaràs
perquè és algú
amb el que viuràs.

La por
amiga teua serà,
si la deixes
en pau.



PRIMER PREMI POESIA 2.0.

Per a veure el vídeo, feu clic a la imatge o copieu l’enllaç i enganxeu-lo al vostre ordinador / mòbil.

Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

ISABEL ALFONSO REY
CEIP MALVA-ROSA

TRIST

https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria
https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria


PRIMER PREMIPRIMER CICLE D’ESO

LA MEUA MENT

Veig una foscor negra,
on suren cercles colorits.
Reflecteix la meua ment humana,
projecta la meua ment profunda.
Els cercles són els meus sentiments aspres,
les esferes són els meus pensaments tendres,
Hi ha bombolles amoroses que volen pel pensament de meu cap.
Hi ha esferes d’ira i de ràbia que ho ocupen tot.
Tot forma un gran embolic,
tot forma la ment que és el conjunt del meu pensament.

BLANCA OLCINA DOMINGO
IES CID CAMPEADOR



SEGON PREMIPRIMER CICLE D’ESO

EL CEL RURAL

Hi ha un poble petit,
que entre colines ondulades està
i envoltat per cultius gegants.
Un imposant castell vigila
i cuida la tranquil·litat de la vida rural
de dia, descansant, de nit, alertat
amb la Lluna com aliada
vetlen per tindre una foscor calmada,
i despertar en una matinada reflectida.

El canvi del dia a la nit no és gens comú,
tots els astres mil·lenaris s’agermanen
i formen estranys recorreguts.
El cel canviant forma espirals,
rosa, blau, gris, groc... hi ha infinites tonalitats,
les estreles, la Lluna, enlluernen més que mai,
il·luminen al poble perquè no usen fanals.

Pareix un forat negre,
que el bell dia es va menjant,
fins que la seua gran panxa no pot més
i amb la invasora nit ha d’esclatar,
sembrant, en aquesta zona rural,
la serenitat i la por
que dóna la foscor.

SOFÍA NAVARRO TREJO DE TENA
IES CID CAMPEADOR



TERCER PREMIPRIMER CICLE D’ESO

Set gossos humanitzats juguen al pòquer sense parar
Arraulits en les cadires bevent les seues begudes.
El rellotge marca amb rapidesa la partida il·legal
Humanitzem molt als gossos són sols animals
No són els nostres xiquets ni nosaltres les seues “mamàs”
No necessiten menjars especials ni aigua mineral
A soles necessiten el nostre amor i la nostra amistat.

JULIA JIMÉNEZ CUENCA
IES CID CAMPEADOR



ACCÈSSITPRIMER CICLE D’ESO

MARE, UNA QUESTIÓ...?

Quan era xicoteta,
la meva mare em va donar una gran lliçó.
Un dia vaig arribar de l’escola,
amb un dubte molt gran:
-Mama, el físic importa?
De sobte, sense cap motiu, va dir:
-Deixa la motxilla i agafa la jaqueta.
Quan vaig pujar al cotxe, li vaig repetir:
-Mama, el físic importa?
Ma mare no em mirava,
No em deia res,
Com si aquella qüestió
no importara gens.

Vint minuts després,
va parar en un prat ple de flors.
Hi havia un silenci etern,
pareixia que duraria tota la meua vida,
fins que va obrir la boca, i va dir:
-Quan hem baixat del cotxe,
en què t’has fixat primer?
-En aquella flor,
sense dubte, la més bella.

En aquell moment,
vaig entendre-ho tot.

CARLA GÓMEZ JIMÉNEZ
AITANA OLMEDO CASTILLO

IES BENIMÀMET



PRIMER PREMIBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

VULL TORNAR

Enyore Xeresa
i les estreles tremoloses d’atzar
que guaiten com les escorcollem,
mentre ens decidim
a contar-los la veritat.

Enyore també els plors,
entre converses trencades
i graons coberts de soledat,
que redibuixen una nit buida de somnis
que ara estem orgullosos de conrear.

Trobe a faltar la vostra estima,
feia temps que no la trobava tant a faltar.
I comptar estels fins que a la matinada
s’adorma el Mondúber
i la Mediterrània ens vinga a bressolar.

Vull recordar
les nits d’estiu compartides,
perduts entre bancals,
les converses des del terra
i el cel blau de piuladisses al despertar.

També enyore aquella casa,
amb quatre finestretes i dos fanals.
Tènuement il·luminades dues sargantanes,
fent la crònica d’un estiu sense final.

Enyore inventar-nos el cel,
mentre fem de la nit la nostra llar,
aquell innocent joc entre garrofes
i aquella maleïda humitat.



PRIMER PREMIBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Enyore mirar la lluna amb esperança,
i viure neguitós per l’endemà.
Ara no sé on sóc, no trobe on era,
visc cercant la treva
d’una guerra que mai no vaig encetar.

Vull penyorar la pena
mentre recorde aquell estiu sense final.
Vull tornar a ser qui era,
guarir les ferides, plorar.

No trobava recer entre tanta pena,
ni consol entre tanta soledat.
Però per molt que les estreles
arriben a enyorar-nos,
avui no dormirem:
encara queda molt de somni per guaixar.

ANDREU MORENO HAYA
IES CABANYAL



SEGON PREMIBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

SAP MILLOR

A mi,
No m’agrada
El batut de vainilla
Però a ell sí.
I quan ens besem
No sap tan malament.

DANIEL  BIRNOI
IES LLUÍS VIVES


