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JESÚS OSMA VALLÉS
CEIP PROFESSOR LLUÍS BRAÏLLE

LA TERRA

La nostra mare,
la nostra casa,
ací ve el que passa.

Mars destrossats
molt mal cuidats
fins que al final
els mars són enterrats.
Plàstics i escombraires
són a la sepultura
d’un trist final
que hi ha que solucionar.
Cal reciclar, anem a començar!

Vidre verd,
cartó blau i
plàstic al groc.
És fàcil el que et dic
posat en marxa amic,
no és complicat, veritat?
No hi ha molt que pensar.



SEGON PREMITERCER CICLE DE PRIMÀRIA

ACUMULES

Acumules records dels teus amics
acumules llibretes de la teua infància
acumules amor per la teua família i amics
i odi pel gos que et va mossegar
acumules caixes de perfum d’Aitana
per no dir les entrades de concerts
Acumules emoció quan et donen una sorpresa
i ràbia quan al final no es pot fer
acumules fotos per a recordar a les persones

que ja no estan

acumules alegria quan la teua amiga ve a sopar
acumules coses que possiblement no utilitzes

però et fan recordar.

MARTA PEÑA CASAL
CPM PROFESSOR SANTIAGO GRISOLÍA



TERCER PREMITERCER CICLE DE PRIMÀRIA

GUILLEM QUESADA MARCO
CEIP MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ

ELS AMICS

Jo tinc molts amics
i per això sóc molt ric.
Qui té un amic té un tresor
que val més que l’or.

L’amistat és important
si tens bona gent al voltant,
que no et busca per l’interés
i t’estima a canvi de res.

Em fa molta il·lusió
tindre amics a muntó.
Que estiguen al meu costat,
què bona és l’amistat!



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=ro4dHwjd5rc

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

TRISTAN SUAY PEÑA
CEIP MALVA-ROSA

LA MEDITERRÀNIA CONTAMINADA

https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria
https://www.youtube.com/watch?v=ro4dHwjd5rc
https://www.youtube.com/watch?v=ro4dHwjd5rc


SEGON 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=QYCtdfgzcOI

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

AARON FAYYAZ VALLS
CEIP MALVA-ROSA

LA PLATJA

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


TERCER PREMI POESIA 2.0.TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

MAR ALEJANDRE TORRECILLAS
CPM PROFESSOR SANTIAGO GRISOLÍA



PRIMER PREMIPRIMER CICLE D’ESO

SALVATGE

A un animal pelut vaig escoltar rugir,
des de les muntanyes altes que vaig escalar.
Un lleó roig que ataca a la pressa,
amb els seu color mel desafia al món.
Un nas gran intentant ensumar a algú,
amb la boca gran preparat per a menjar.
Un bigot llarg que al respirar es mou,
amb unes orelles xicotetes que escolten algú..
Arruga molt el front fen qui li isquen arrugues de treballador.
Una melena color foc camuflant-se entre l’herba,
amb un sol lluminós fent que reflectisca la seua melena.
El cel blau blau marcant la posta del sol,
mentre que la boira està volant.
Aquells ulls representen una força molt forta,
aquella valentia que el fa valdre i,
aquella tristesa que amaga darrere del seu semblant.

HUMNA AMJAD INAYAT ARSHAD
IES CID CAMPEADOR



SEGON PREMIPRIMER CICLE D’ESO

L’ALEGRIA DE LA FELICITAT

Des del capsal rosa que cau
fins a les flors de colors que s’alcen.
Taules blanques buides que no sonen a festeig.
Mariners jóvens parlen
i ballarines juntes ballen al ritme del compàs.
La parella feliç condueix,
i les persones miren observadores,
una guitarra sonar.
La música sona
mentre una muntanya nevada emergeix,
el blau pont s’alça i
un monument gegant és construït,
les persones divertides s’engronsen.
El barret platejat vola
mentre persones gitades descansen
i amb un sentiment d’alegria i rebombori
de festa i colors de nostàlgia per la celebració,
l’ambient agradable de festa
les persones entretingudes viuen i
festegen feliços la festa feliç.

LAURA AZNAAR PUIG
IES CID CAMPEADOR



TERCER PREMIPRIMER CICLE D’ESO

Em vaig perdre en la seua mirada
i en el seu somriure.
Que pareixien segons però
eren mesos.
Però en aquests mesos
vaig veure un eclipsi
que va durar segons.
Encara que no sé
si tornaré a veure eixe xicotet eclipsi
que em va marcar el cor

JUAN VARGAS VARGAS
IES BENIMÀMET



PRIMER PREMISEGON CICLE D’ESO

COM EM SENTIA

Aquell cactus em recordava a mi.
Em sentia diferent, com la seua forma.
El meu cor feia mal com si el
travessaren amb punxes.
En l’única cosa en la qual pensava és que les
persones no haurien d’acostar-se a mi
perquè jo punxava i feia mal
com aquell cactus.

LUCÍA BERMÚDEZ FERNÁNDEZ
IES CONSELLERIA



SEGON PREMISEGON CICLE D’ESO

ARRIBA L’HIVERN

Mirant els ocells beure de l’aigua cristal·lina
Recorde els estius de tota la meua vida.
Amb la frescor de la pluja i la neu arriba l’hivern,
amb els xurros i la xocolata calenta entre en calor
mentre mire per la finestra oberta.

VASYL SIDUN
IES CONSELLERIA



TERCER PREMISEGON CICLE D’ESO

SOLEDAT

La soledat sempre està present,
però les persones no la podem vore
ja que a vegades està en la ment,
i unes altres està per vore.

A alguns no ens agrada la companyia,
però la veritat és que no sempre està malament
encara que hi ha vegades que m’ofegaria,
simplement per a anar-me’n d’aquest mal.

Quan estàs sol
la teua ment es revoluciona,
per això preferisc estar amb algú
perquè això no funcionara.

CRISTINA SÁEZ FORNAS
IES CABANYAL



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=8_i-cRzpirg

SEGON CICLE D’ESO

ANNA MORENO HAYA
IES CABANYAL

INVISIBLES

https://www.youtube.com/watch?v=WMOVmSVEWpg&ab_channel=AlejandraMartinezVicaria
https://www.youtube.com/watch?v=8_i-cRzpirg
https://www.youtube.com/watch?v=8_i-cRzpirg


PRIMER PREMIBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

XARXES

The light is no mystery,
The mystery is that there is something to keep the light

From passing through.

RICHARD SIKEN, CRUSH

(No hi ha cap misteri a la llum,
El misteri és el fet que hi ha coses

Que li impedeixen el pas.)

Estic enganxat a tu
A persones que són de lluny,
A les teues fotos amb filtres
A vides que no són tan tristes.

Soc addicte al teu contingut
A cors que em donen desconeguts,
Necessite veure’t a cada segon
Vull deixar-te, però no sé com.

Parle cada dia amb algú nou
Gent que ve, gent que va i mai n’és prou,
La vida real és massa trista
Un negre futur enterbola la vista.

Connecte el mòbil i em desperte
Desconnecte del món i tot és perfecte,
No em cal cap medicament
Quan la música m’impregna i jo ja no sent.

No sent, no escolte, no note res
I és que de vegades no demane més,
Ni riquesa, ni fama, ni amor
Simplement que se’n vaja la por.

La por que em fa mal a la nit
Ansietat i tristesa que emplenen el buit,
I torne a les xarxes buscant escapar
Vaig, torne i torne a tornar.



SEGON PREMI COMPARTITBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

MÉS AMARG

M’estic enfonsant,
I no hi haurà ningú que em salve.
Estava acostumat a ser un més del muntó.
Necessite algú a qui curar.
Algú a qui abraçar.

És fàcil dir-ho, però no fer-ho.

Supose que em va agradar la forma
De com en vas adormir el dolor.

T’he volgut sentir però volies escapar.

Ara el dia sagna fins al fosquejar.
I tu no estàs ací per a parar el dolor.

Vaig abaixar la guàrdia.
Hem cridat prou.
Tu vas llançar la tovallola.
Jo no em sentia un campió.

Tendia a tancar els ulls
Quan em massacrava el dolor
I tu ets ací
Per a curar-lo de nou.
Perquè vam dir “tot o res”
I hem fallat en l’intent.

DANIEL  BIRNOI
IES LLUÍS VIVES



SEGON PREMI COMPARTITBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

LES MANS AMOROSES

                                   a.j.c.

I les mans, amoroses,
que hi són per embullar-se
amorosament,
com un rellotge d’amor
que desconeix les hores,
que insulta els dies;
tendres les nostres mans,
unes mans que s’entrellacen.
Aquestes mans amoroses
bé són plenes d’esperances,
que potser s’acompliran
—o ens fugiran,
malgrat nosaltres—.
Ai, les nostres mans...
Mans àvides dels amants.
I jo en sé l’estretor,
que l’evoque entre les cuixes;
melosa, cotonosa estretor
tos dits em lliuren:
arreu la pell van caminant
—amorosament,
amb santa paciència,
mon cos camines—.
Que un plor d’alegria
són les mans,
quan l’alegria és dels amants.

YAGO CARRILERO BÓDALO
IES EL SALER



TERCER PREMIBATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

LA PRIMAVERA QUE VA CANVIAR MA VIDA

Aqueix vesprejar carmesí que va commoure el meu cor
Fent que una llum m’encegara en voltejar-me
Era la teua. Una xica que podia brillar per si sola.

No et feien falta llums, eres capaç de tot,
Vas ser capaç de somriure en el pitjor,
I de plorar en el millor, eres capaç de tot.

Aqueixos passejos nocturns amb els seus perfectes silencis
Que feien que ressonara en les meues oïdes cada parpelleig.

Tot és culpa teua, tu vas fer que deixara de mirar el sòl,
Després de tantes caigudes, sempre aconseguies motivar-me.

Eres una muntanya russa, reies, ploraves, esvalotaves el meu món 
sol amb ser ací.
Aconseguies que vera el que era blanc i negre a tot color.

Des que et vaig conéixer, la meua vida canvie.
Tot el que veig, tot el que sent, tot el que escolte, la menja vida, va 
començar a brillar.

Sabies que t’esperava un fosc camí, i així i tot,
Vas decidir seguir avant,
Creient que algun dia les estreles brillarien en la teua foscor.

Vull escoltar-la una altra vegada, però alhora no vull.
Vull veure’t una vegada mes, però alhora no vull.

Si em preguntaven per tu, deia que eres fràgil, semblava que anares 
a desaparéixer,
Però brillaves amb tota la teua força al so dels teus batecs. És la llum 
de la vida.

Prompte arribarà la primavera, quan et vaig

SERGIO PAREDES LLÓPEZ
IES LLUÍS VIVES


