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1r ESO

1r premi - Christian Castro (1r ESO B)

EL TEU MAJOR SOMNI ES POR CONVERTIR EN EL TEU PITJOR MALSON

Hi havia una vegada, en una ciutat del Japó un noi a qui li encantava la tecnologia i
l'esport. Es deia Jon i tenia 14 anys. Un dia finalment van crear 最 高 の バ ー チ ャ
ル リ ア リ テ ィ (La Realitat Virtual Suprema). Era un aparell al que t’acostaves,
tancaves els ulls, te’l posaves al cap, l’encenies i deies Orposus Amaterusya i
s'iniciava el joc que estava seleccionat.



Un dia qualsevol en Jon tornava de l'institut, quan va arribar a casa es va adonar
que estava buida va mirar pertot arreu menys a la seva cambra, quan hi va anar per
deixar la motxilla que encara no s'havia tret, va encendre el llum i de sobte es va
trobar una sorpresa, eren el seu pare i la seva mare. Ell es va sorprendre perquè no
era el seu aniversari ni res per l'estil, no hi havia res a celebrar, però els seus pares
li van donar un regal i li van dir que s'ho mereixia per les bones notes que havia tret.
Va obrir el regal i era 最高 の バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ (La Realitat Virtual Suprema).
Ho va agrair als seus pares i ells li van dir que l’engegués i jugués una estona. A
partir d'aquest dia va començar a jugar a un joc de rol d'espases i poc a poc el seu
nivell de joc va anar millorant. També va començar a ser "YouTuber" gravant com
jugava i explicant com es feien algunes coses.

El que no sabien els seus pares és que a partir d'aquest dia començaria la vida
professional del seu fill, és a dir,va començar amb un torneig normalet on no
guanyaves res, després d'això un club el va voler fitxar per a un equip d'aquest joc.
El va acceptar. En Jon va guanyar molts tornejos i molts diners, en el major torneig
de jocs de Japó va tenir la sort de participar i va arribar a guanyar 3,5 milions
d'euros. Un dia li va venir de gust jugar en un altre diferent i li va passar una cosa
inesperada. Ell i uns 40 milions de persones es van quedar tancats en aquest joc.

FI

2n premi - Jokairy de Oleo (1r ESO C)

San� Jord�
La història de Sant Jordi vaig a contar i espero que us pugui agradar.

Hi havia una vegada un drac que era molt escàs al poble va atacar i la princesa

es va llevar.

A una cova la va portar i la princesa es va desanimar, quan el drac  se l'anava a

menjar, un cavaller va estar i la va salvar.

Una espasa li va clavar i del doll de sang que va derramar un rosal molt actual va

florir i la princesa li va agrair.



El cavaller una rosa li va donar i per això cada 23 de abril se li regala una rosa a

la dona depèn de la zona, com a bona persona.

2n ESO

1r premi - Majda Boulbourki (2n ESO C)

El dia de primavera

Era la primera tarda de primavera, tothom estava al carrer amb els seus amics,

família, parella… La Sandra no seria cap excepció, ella estava amb les seves

amigues de camí a la platja. No hi anaven a banyar-se ni res, només a donar una

volta.

De camí van fer una petita parada a comprar algunes coses per menjar-se-les una

vegada a la platja.

Quan van arribar, el primer que van fer va ser començar a menjar; estaven mortes

de gana. Aquell dia li tocava recollir a la Sandra, i així va ser… Quan estava a punt

de llençar-ho tot a les escombraries es va trobar amb en Shoto, el noi que li

agradava des de ben petita. Mai s’havia atrevit ni a parlar-li, i menys mirar-lo a la

cara. A ell, ella li sonava, així que la va saludar. Ella es va quedar quieta com una

estàtua i de sobte li van caure totes les escombraries a sobre. Shoto no es podia

quedar mirant, tenia la costum d’ajudar a les persones. Abans que ell arribés a

ajudar-la ja li van saltar a sobre les seves amigues.

Ja eren les 20.30 h. Era l’hora de tornar cap a casa. La Sandra no havia dit ni piu a

les seves amigues sobre per què li havia caigut tot allò damunt, però de tornada a

casa ho va començar a explicar. Les noies van escoltar-la atentament i van

començar a fer plans per fer que la Sandra sigués feliç.

Dilluns a primera hora -la Sandra se sabia l’horari d’aquell noi com si fos el seu

propi, així que sabia perfectament que era dels nois que arribaven tard a clase- ella

a propòsit es va quedar a esperar, i quan el va veure a prop de la porta, va



aparèixer. Va intentar parlar amb ell, i hi va haver una mica de progrés. Així, cada

dia, fins que un dia, ell va aparèixer amb una noia de la mà. Com era de costum, ella

l’estava observant des de lluny, i quan el va veure de la mà amb aquella noia va

donar mitja volta i va sortir corrents, no era capaç d’entrar a l’institut. El que ella no

sabia era que ell també estava enamorat d’ella, i que aquella noia que agafava de la

mà era només la seva germana petita.

Ell va entrar a l’institut una mica preocupat, la noia que sempre es trobava a

l’entrada no hi era. Ho va deixar passar; tothom tenim un mal dia. A l’hora de la

sortida, una de les amigues de la Sandra va començar a dir-li bogeries, fins i tot li va

arribar a pegar. Era la seva millor amiga i sabia perfectament què era el que havia

passat. Shoto era un noi intel·ligent i no va trigar en saber què passava.

Al dia següent Shoto va arribar a l’escola súper aviat, només per declarar-se a la

noia de la qual estava enamorat, no volia més malentesos. Al principi la Sandra

l’estava ignorant, però ell portava una rosa a la mà acompanyat d’una caixa de

bombons, tot just el dia de Sant Jordi. Allò només volia dir una cosa.

2n premi - Tiffany Abreu (2n ESO A)

La lluna i les estrelles

Aquest satèl·lit que ilumina per tot arreu,

que pocs astronautes han trepitjat,

en el que molts infants han somiat estar,

en el que tot es veu diferent.

Aquest satèl·lit que sempre he admirat,

que sempre he escoltat,

moltes històries que he imaginat,

que sempre em perseguien per la nit.

La lluna té moltes amigues: les estrelles.

Aquests astres que brillen, que semblen petits però que són enormes.



Són les que fan dibuixos amb noms peculiars,

que no es poden veure amb binoculars.

Quan veig les estrelles sento que no estic a la terra,

que estic surant en un mar negre ple d'astres magnífics,

que tenen una història per contar.

Uns sentiments que no poden comprovar els científics.

Ningú em pot espantar ni molestar.

3r ESO

1r premi - Pamela Rodriguez (3r ESO A)

El teu record

La teva pèrdua em va enfosquir,

portant-me al més profund dels meus sentits.

Els teus ulls reflectint,

tot el que una vegada vas dir.

Per què abandonar-me així?

Somiàvem junts una vida sencera.

Dos joves il·lusos sense idea.

Dient tots dos de retrobar-nos

en un futur enamorant-nos.

Per què deixar-me així?



El meu càstig he complit.

Ja fa quasi tres anys del meu martiri.

No creus que és suficient?

Imaginar-te, no he sabut fer.

Torturant-me amb el teu record,

oblidant-me del teu cor.

Volent saber com trencar,

aquest llaç que ens uneix a tots dos.

2n premi - Maahum Chaudhry (3r ESO A)

ETS TU
Et vaig conèixer aquell dia de foscor,

quan pensava que tot ja era mort.

Vas ensenyar-me a somriure,

quan sentia que no valia la pena viure.

Quan plorava perquè res tenia sentit,

tu eres la lluna en les meves nits.

Em vas mostrar el significat de l’amor,

quan jo no sentia res més que dolor.



4t ESO

1r premi - Priti Bhattarai (4t ESO C)

Creença Ideal

Bellesa, un art que el mateix déu

es va penedir d'haver creat.

Existència, una maniobra que cap

ésser viu pot denegar.

Imaginació, element únic

i valuós d'un artista o pintor.

Desig, llum que podria il·luminar

en la plena foscor.

Amor, és autèntic i pur fins que

es torna indesitjable, incomplet i miserable.

Mort, un antídot verinós que fins els nostres



avantpassats no van poder resistir.

Amistat, és irrompible com una promesa.

La seva presència és bella i

acolorida com l’arc de Sant Martí i

és inseparable com un imant.

Depressió, on la vida i la glòria

es converteix desagradable i insofrible.

Por, similar a una tempesta que pot

destrossar les teves metes i el teu objectiu.



2n premi - Nicole Raza (4t ESO C)

Tu…

El teu bell somriure

com la meva poetessa precisa.

Tu sempre vas ser la meva cançó preferida,

fins que em vaig asseure davant el mirall

i vaig veure el que realment sentia.

Tu vas ser la primera persona que vaig estimar de veritat,

la primera amb la que vaig trobar la felicitat.

Et pensava cada nit

intentant no fer-me il·lusions,

perquè sabia que aquesta relació només era un fals amor,

perquè sabia que aquesta relació només era una distracció.

Tu eres el motiu de la meva vida i ara

t'has convertit en la meva agonia.

Amb tu els meus records enterrar vull

Perquè, al cap i a la fi, tot va ser passatger.

Només em queda dir que ho vaig donar tot per tu

i que vas ser irreemplaçable per a mi.

I em creguis o no,

aquests versos te'ls dedico a tu.



Acabo aquest poema

amb un punt i a part

a aquesta història que

no va arribar enlloc.

1r Batxillerat

1r premi - Karol Fernanda Micolta (1r BTX B)

A vegades ens precipitem,
no persistim, abandonem.
A vegades una paraula ens enfonsarà o ens portarà esperança.
A vegades els dies grisos, es canviaran a blaus.
A vegades, he dit molt vegades, he pogut continuar.

2n premi - Mariam Roukdi (1r BTX B)

A L’ESPERA D’UN NOU FUTUR

Tant de bo pogués tornar a néixer,

I així escollir de nou com vull créixer.

Si pogués tornar amb aquesta mentalitat,

potser m’aportaria molta més felicitat.

Si tan sols pogués canviar alguns moments,

Quan em feien mal mentre eren conscients...

Segurament ara portaria només records positius,

Buits d’odi i rencor a causa d’instants insignificatius.



Al cap i a la fi això mai serà possible,

Però estic a temps de construir un futur inolvidable,

En el que el mals moments del passat siguin oblidats,

I el present i futur siguin moments ben conservats.


