
 

 

 

 
 

 
 

 
 

LA MEVA TERRA 

 
No hi ha un lloc més bonic 

 

que la meva terra. 

 

La terra que tothom somia, 

 

la terra que tothom voldria 

 

 

Té mar, té muntanyes, 

 

unes primaveres que tothom voldria, 

 

uns hiverns que tots desitjaríem. 

 

No massa fred i la neu que caldria. 

 

 

Es fan castells on tots hi participen 

 

i cantem tots plegats a corals i caramelles 

 

Aquesta terra és Catalunya, 

 

el lloc on jo vaig néixer 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

LOS JUEGOS FLORALES  

 

Esta historia empieza con un chico  que siempre iba a jugar al 
bosque. Un día salió a jugar con su abuelo, ambos estaban 
tranquilamente hasta que apareció un leñador que los echó del 
bosque, eso al niño no le parecía bien, fueron pasando los días y el 
niño no podía salir a jugar donde a él le gustaba por culpa de los 
leñadores, lo que nadie sabía  es que el niño tenía superpoderes. 

 

Al día siguiente, el niño no podía salir a jugar, así que usó los 
poderes en secreto  para parar  el tiempo y así poder jugar un rato 
en el  bosque. Después de jugar unas horas el niño se fue a casa y 
descongeló  el tiempo, los leñadores sabían que algo estaba 
pasando. 

 

Al día siguiente el niño volvió a congelar el tiempo, pero a un 
leñador no le afectó  el super poder, entonces el leñador veía como 
el niño se lo pasaba en grande y le daba pena, pero eso no lo iba a 
detener para poder talar los árboles, el niño seguía jugando y 
jugando, cuando se cansó de jugar durante un buen rato, se fue a 
casa y descongeló el tiempo nuevamente. 

 

Al día siguiente, el niño volvió a jugar un rato más pero el cazador le 
dijo: 
 - oye tu!, no sabes que no se puede jugar aquí ?, y el niño 
respondió: - cómo no te has congelado? pero, sí puedo parar el 
tiempo, - ya sé que puedes parar el tiempo, dijo el leñador. - pero 
como? si no debería de saberlo nadie, - pues muy bien no lo has 
guardado, le contestó el  leñador. 

   
Entonces  el niño le prometió que jamás volvería a entrar al bosque, 
pero lo que el leñador no sabía es que por la noche el niño volvió. 



 

 

 

 
 

 
 

 

Él quería jugar una vez más  y recordar lo bien que se lo pasaba 
con su abuelo, el niño se metió en la cabaña que hicieron juntos y 
recordó los mejores momentos que pasó con él. 

 

Pero el leñador sabía que el niño no cumpliría su promesa, 
entonces fue al bosque y vio la cabaña, no  había nadie, el niño 
también se podía hacer invisible, pero el leñador era inmune a sus 
superpoderes. 

 

El leñador gritó:- me dijiste que no volverías jamás, y el niño le dijo:- 

ya lo sé, pero es que quería venir una vez más para recordar lo bien 
que nos lo pasamos aquí mi abuelo y yo. 

 

El leñador se sentía mal por el niño, así que le dijo:- oye si quieres 
lo que podemos hacer es, podemos seguir talando, pero podemos 
dejar la zona donde tenéis la cabaña para que podáis seguir 
jugando. 

 

El niño saltó de alegría y se lo agradeció una y otra vez. 

  
Entonces, al día siguiente, volvieron a la cabaña que hicieron 
juntos. 
 

   
   

FIN. 

 
 

 

 







SANT JORDI

Sant Jordi arriba
com un cavaller,

amb la seva llança
travessa el carrer .

Ja veu la princesa
que el drac vol menjar,
si no es dóna pressa

ella morirà.

Li clava la llança,
cau escalabrat;

la pobra princesa,
visca, s'ha salvat!

La rosa creixa,
Sant Jordi l'ha agafat

i a la princesa
ja li ha regalat

KIROS 2.0















Això sʼha dʼaturar!

Nosaltres vivim,
volem viure bé,

en una terra neta,
s’hi viu amb plaer.

Ho hem d’aconseguir,
nosaltres podem!

Si ens hi esforcem,
segur que podrem!

Tenim un problema,
que hem de solucionar,

i els èssers humans,
tenim la responsabilitat.

Això no és broma,
això és de veritat.

Els animals s’ofeguen,
els boscos s’incendien,
els volcans exploten,
els animals es moren.

Això no pot continuar!
Això s’ha d’acabar!

Amb l’ajuda de tothom,
això s’ha d’aturar!

 JBF





 

 

 

 

 

 
 

El poema de la terra 
 

La terra 

és el millor planeta, 

Però està contaminat, 

Per l’escalfament global. 
 

Necessita de la teva ajuda, 

perquè està molt bruta, 

si no ajudem tots una mica, 

ens acabarem lastimant una mica bastant. 
 

La contaminació 

ens afecta a tots, 

si no vols estar afectat 

no ens afectis tu. 
 

Si aire vols respirar, 

gases grisos no l’ has de tirar 

i si aigua vols beure 

plàstics no has de veure. 

 

 

UMPALUMPA 

 

 

 







 

 

 

 
 

 
 

 

  
 — Sóc en Marrameu, un gat negre i gran. Jo 

tenia una familia que em cuidava, però un dia 

em van ficar en una capsa de cartró i em van 

abandonar al carrer. Els primers dies ho vaig 

passar molt malament perquè no trobava 

menjar. Em vaig fer un amic que vivia al carrer 

i em va ajudar a trobar menjar, el menjar 

estava asquerós. Al final vaig agafar una 

enfermetat, per sort una noia dolça em va 

recollir del carrer i em va cuidar. Gràcies a 

ella ara estic bé  i tinc una família que em vol. 

NO A L’ABANDONAMENT ANIMAL 

 

Si us plau, millorem com a persones i deixem els animals 
en pau. 

 

 

 

PINYPON 



 

 

 

 
 

 
 

 LES INJUSTÍCIES AMB ELS ANIMALS 

 

— Hola sóc un lleó i estic tancat en una gàbia perquè 

els humans m'han portat a un zoo. Però jo vull anar a 

la natura, a casa meva. Vull estar lliure. 

NO A ANIMALS SALVATGES TANCATS EN GÀBIES. 

 

 

 

—Jo sóc el bou, estic trist perquè els torers utilitzen a 

molts amics meus per fer un espectacle desagradable. 

Els torers provoquen als meus amics, els bous, per que 

s’enfadin mentre el torer els va apunyalant. Vosaltres 

veieu normal que matin als meus amics per un 

espectacle que no es gens divertit? 

NO ALS ESPECTACLES AMB BOUS! 

 

 

—Soc un conill, que estic malalt per culpa 

dels humans. Els científics han 

experimentat amb mi i amb els meus 

amics, els roedors. Ens utilitzen per 

experimentar amb productes de bellesa, 

medicaments… Molts amics meus també 

estan malalts i estic molt trist. Vui tornar a 

casa. Creieu que ens ho estem passant bé? 

NO A L’EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS 

 

 













 

LA NOSTRA TERRA

La nostra Terra té desigualtats
no tothom vivim plegats
alguns estan enfadats 

 i altres amoïnats. 

Jo tinc sort de viure on visc
perquè no corro cap risc
on sempre hi ha guerra 
 hi ha menjar pel terra.

Si haguéssis nascut 
en una altra Terra,
podries ser blanc

 podries ser negre…

No tenim un segon planeta 
així que la Terra ha d’estar neta.

Sigui un arbre o una pedra
 són importants si estan a la Terra.

Gràcies a la gent que m’estima 
i a la que jo puc estimar

el món que m’envolta es pot millorar
com l’aire que podem respirar.

MARMOTA



LA NOSTRA TERRA

La terra és única i s’ha de cuidar. 
Tots junts hem de col·laborar.

Si volem el món canviar, 
tots junts ens hi hem de posar. 

Per revertir el canvi climàtic, 
i que l’àrtic no es desfaci. 

Els següents passos hem de seguir; 
reciclar, reutilitzar i reduir.

 

Però, això no és suficient, 
i hem de convèncer a més gent. 

El primer pas és començar, 
i així el món millorarà. 

La terra hem d’ajudar. 
La terra hem d’estimar. 

Ja que si no Venècia s’enfonsarà,
i tot el nostre món canviarà

HARDY

   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA TERRA 
 

La Terra ens necesita, 

cada dia està pitjor . 
Hem d’ajudar-la perquè si no l’ espècie 

humana perilla. 
El canvi climàtic ens  està afectant a tots els nivells. 

Les matèries primeres, 
com el gas, la benzina ,  l’electricitat… escassegen a 

nivell mundial i 
estan per 

sobre dels preus normals. 

I els productes 

bàsics com els ous , l'oli… 

han triplicat 
el preu en perjudici de les 

famílies 

més vulnerables. 

 

LOLA PEPA 
 









Salvem la terra

.
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.E� ne� qu� v� canvia� e� mó�
Vet aquí una vegada, hi havia un nen anomenat Joan. Era un noi

inusual, una mica descuidat, però ja se sap el que es diu “qui no té

cap ha de tenir cames”.

Els estudis i en Joan diguem-ne que no es porten molt bé, així que

creu que suspendrà sisè, però, en Joan canviarà el món a bé.

Un matí qualsevol en Joan es va despertar i es va fer la motxilla de

l'escola, i va anar a esmorzar mentre mirava la televisió. Va veure

informació del canvi climàtic, aquell dia no va anar a l'escola, va

agafar un parell de bosses de brossa i va anar directament a la

muntanya.

Quan va acabar l'horari de l'escola va anar cap a casa i va tirar les

tres bosses que havia recollit.

L'endemà igual. Cada dia hi havia més brossa!!

Els pares es van assabentar el què feia i es van enfadar molt. En Joan

va intentar explicar-los el que havia passat, però no li feien ni cas.

S'havia saltat una setmana d'escola.

Ell no es rendeix fàcilment va anar a l'ajuntament a demanar que es

fes una recollida de brossa al bosc, i ho van fer després van veure la

brossa que recollien i li van dir a la Generalitat de Catalunya.

A tots els municipis de Catalunya es va fer la recollida i així fins que

tota Europa va fer una recollida de brossa i no només de brossa van

tancar totes les fàbriques que feien més d'un tant % de CO₂ i moltes

més coses semblants com per exemple que a les escoles tinguin els

conceptes clars i a les cases posar plaques solars.

El planeta que era insostenible es va tornar estable, els animals ja no

s'extingeixen, els mars no pujaven, nevava més perquè hi havia més

fred hi havia tants virus etc.

En Joan va entrar a la Unió Europea i se li va solucionar la vida.

I així és com un nen va canviar el món.

Dika Mem



L'arbre i la nena

Hi havia una vegada una nena que sempre estava als seus
mons. Sempre li ha agradat la natura i ella no volia que li
passés res.
Per això, un dia, quan va veure que un company seu de la
seva escola estava arrencant les fulles dels arbres i els pals
del tronc s'enuig moltíssim i va anar i davant dient-li que els
arbres sí que tenien vida.
Però el company només va fer que riure al costat dels seus
altres companys.
Després d'uns dies, els seus companys van tornar a fer el
que van fer, i ella s'enuig moltíssim però en comptes d'anar
al company va anar a la professora de medi i li va dir que
tenia aquest problema i que a ella li sabia malament.

La professora l'acompanyarà a solucionar el problema.
Quan el van arreglar, els seus companys se'n van anar i
ella es va quedar recostada a l'arbre. L'arbre es va
començar a moure i ella va veure com es movien les fulles.
L'arbre li va donar les gràcies per tot i ella encara que
estava espantada li va dir de res, amb un somriure a la
cara. Després va tornar a casa tota entusiasmada per la
seva aventura.

Paola .



· Rap: El món està trist·
La t���� ja ����va �é,

se��� �l� �um��� p�� �ar���.
Només �e� d���r���at
el ���t�� �ut�� � �as���.

Con����na��ó, es���b���i�s
ta��é mo���s ���p�e���s.

Hi h� ��i��l� ��l��ac���s
i b����s �e�t���s���.

Hem �'aj���� ni ��� �ig�� a ����c�a�
o  s��ó a�xò ma� ��a��rà.

El� �u� m��e� n� ��u��n, el� �� d��a ��t ��u��,
me��r�  ���gu�� ��ne�� c���t� �o �� d��a��n.

La t���� s’es�à mo���t  ��� cu��� d� �a “hu����ta�”.
Hem �� ��n�i�� �l �i�t��� o ��nó ja �’ha ����at.

Gu�r���, ma���t�e�, vi��� � ra���m�,
to� ���ò és �o� c���e �’un ����me.

Gen� ��n�� e��c��ió
se��� v�� �i �p��ió

Plu�� àci��, hu����n�, vo���n� �� er����ó
a v����es  �� �ón �o ��s ���a c�� ��ció.

La t���� p�o��…. La t���� p�o��….

El Ga� se��� b��e�.



EL MEU MÓN

El meu món està fora de la normalitat,

perquè que el  món actual està tot contaminat.

Els pols desfets ,els animals polars són un fet

i els animal no tenen dret d’aquest patiment.

No tenim un segon planeta

així que la terra ha de estar neta.

Un arbre o una pedra

són importants si estan a la terra.

Per què hi ha tanta guerra enlloc de parlar,

és molt millor que haver de lluitar.

La terra que estimes està horrorosa,

la seva pobre autoestima esta fosa.

Al meu món el arbres estan vius,

som feliços i menguem perdius.

Entre molts amics

hi ha pobres i n’hi ha rics.

Millor quan ets diferent

sobretot si cuides el medi ambient.

Moltes diferents pells i races

entre tots construïm mil i més cases.

Perquè hi  ha gent que passa gana

i no poden gaudir d'un bon menjar.

Això és urgent, ha de acabar

vine amb mi i t'ensenyaré a reciclar.

El que necessitem és  bona gent

que sigui intel·ligent.

Que reculli molta brossa

i ajudi fent qualsevol cosa.



S’ha de canviar de sistema

o el canvi climàtic serà l'únic tema.

S’ha de reduir ,reciclar

i sempre que puguis reutilitzar.

En el  meu món treballem units,

tots els dies i totes les nits.

El meu món està perfecte

com a dins d’un conte.

Si cuides a la terra de bon cor

seràs un bon senyor.

El canvi climàtic

és un problema crític.

Si vas en cotxe contaminaràs

tingues molt en compte el que fas.

Molt millor si vas en autocar

així deixaràs de contaminar.

Aigua has d’estalviar

per un bon futur deixar.

La llum natural s’ha d'aprofitar

així que l’has de tencar.

Aigua has d’estalviar

per un bon futur deixar.

La llum natural s’ha d'aprofitar

així que l’has de tencar.

Autora: Canmar



LA    NATURA   DE  VERITAT

Hi havia una vegada un nen que es deia Martí que li encantava la natura.
Parlava amb  els arbres i ell imaginava que li parlaven.
El Martí no era un nen normal, no era feliç, no tenia amics i els seus pares
eren uns mals pares perquè el  pegaven.
Quan el Martí arribava a casa, el seus pares estaven a la cuina bevent,
borratxos mentre el maltractaven.
Un dia, al matí, es va despertar i no hi havia ningú a casa seva. Amb nou anys,
els seus pares l’havien abandonat.
El Martí tot plorant va agafar la seva motxilla, va agafar menjar i aigua, una
manta i va marxar de casa.
Va començar la seva ruta per la muntanya. Dos hores després tenia molta
gana i va menjar les galetes que tenia. Va trobar molts plàstics, bosses,
ampolles… Al cap d’una estona va caure la nit. Cada vegada feia més fred i el
Martí amb una branca i una manta seva es va quedar a dormir pel mig del
bosc.
Al dia següent es va despertar i va començar a caminar fins que es va trobar
un llop que s’estava escanyant amb una bossa de plàstic. El Martí no va dubtar
ni 2 minuts en ajudar-lo! El dia següent va veure un arbre que estava sec i ell
amb la poca aigua que li  quedava  el va regar.
No li quedava res, ni menjar ni aigua. De cop va caure a terra desmaiat i un
arbre el va ’agafar i li va dir: Com estàs? També li va donar aigua, un coco
per menjar i fruita del bosc.
Et trobes millor? - li  va preguntar l'arbre.
Sí,  però no sé per què m’ha de passar tot a mi!  Plorava desesperadament.
No et preocupis tot canviarà - li va dir  l'arbre amb una veu de sabi.
No! Sóc tonto  i prou ! Deia plorant.
De cop, tots els arbres es van moure i van fer un camí fins a un centre de
menors. En Martí va abraçar l'arbre i li va dir: us ajudaré a què no us extingiu
mai.  No us oblidaré. I va marxar corrents cap a la nova casa.
Un any després, una família que ja tenia una nena de la mateixa edat, el va
acollir. El Martí molt feliç va viure amb ells, i va pensar que era la millor
família que havia tingut mai.Junt amb la seva germana, parlava amb els arbres
i recollien la brossa que trobaven al carrer. I ara el Martí i la seva germana Lily
de dotze anys han canviat el món i  com deien:

SI NO HO  INTENTES NO HO  SABRÀS.   Brook�



AJUDEM A LA TERRA





LA NATURA
És als boscos, és al mar,

és als Alps i a  Montserrat.

És als rius, als llocs rurals
qualsevol si és natural!

Tu ja saps que està passant
i que és molt preocupant;

els boscos són fets un fàstic
I el mar és ple de plàstic.

Els rius són contaminats,
alguns altres desbordats.

Però nosaltres podem ajudar,
només cal posar un gra:

pots anar en bici o caminant,
que també és important.

Pots reciclar,
o també arbres plantar.

Si la terra estimem
i tots l’ajudem,

podem fer aquest món
tan bo per a tothom.

TREBA





LES ULLERES DEL FUTUR

Una vegada hi havia un nen que es deia Carles. Vivia en un poble
petit de Mallorca.
A en Carles no li agradava anar a l’escola. No treia bones notes, els
professors estaven  tot el dia renyant- el, no tenia molts amics etc…
Però un dia a l’escola va tenir una idea: per què no m’ escapo del
cole?
Tots pensareu que és una idea molt tonta, però aquella idea va
canviar la seva vida.Estava caminant pel bosc i de sobte va escoltar
un soroll. Segur que és un animal! Va dir en Carles, però després el
soroll va sonar més i més fort. Va decidir anar a buscar què era
aquell soroll.
Per a la seva sorpresa eren unes ulleres. Però no unes qualsevol.
Eren les que volia pel seu aniversari, però els seus pares no li
deixaven tenir  per les notes de mates.

Estava molt content i se les va posar. Quan se les va posar li va
entrar un mini atac de cor. Veia que estava tot cremat, arbres amb
flames, bombers de tot el país intentant apagar el foc.

En Carles va dir: Què està passant? Se les va treure i estaven tots els
arbres iguals però sense foc.
Va pensar,  li portaré al meu amic Mario,  segur que a ell li interessa.
Però hi havia un problema. En Mario estava en l’escola.
Va caminar pels carrers. Totes les cases del poble eren iguals però
amb foc.
Quan el Mario va sortir de l’escola, en Carles li va deixar les ulleres. El
Mario estava molt sorprès. Va dir: Aquestes ulleres es veu d'aquí 75
anys!
En Carles estava flipant.

.



Van donar les ulleres al seu professor i aquest va dir: les hem de
donar a l’alcalde del poble!

En Mario estava molt content!
Va dir: escapar-me de l’escola és el millor que he fet.
L’alcalde del poble estava molt content i en Carles va ser nomenat el
millor descobridor del tota Espanya.
Els seus pares estaven molt contents amb ell.

Quan va arribar a l’escola tots estaven molt interessats i com tots
volien estar amb ell, li va començar a agradar l’escola.
Va començar a llegir, a estudiar i a estar més atent  a classe.

En Carles es va convertir en un estudiant excel.lent i va anar a la
universitat. Va guanyar molts diners perquè va vendre les ulleres a
uns científics.
Ara en Carles és un treballador d’oficina, té dos fills i una dona, i és
un senyor molt llest i feliç.

FI

E� professo�



UN SOMNI REAL

Una vegada hi havia un nen que es deia Josep i el seu somni era canviar el món

en positiu. Volia que no hi hagués contaminació i que els boscos prenguéssin

més protagonisme. Volia un món més verd i sà.

Ell estava segur que es podia aconseguir, però tothom li deia que era impossible.

L’única persona que li feia costat era la seva àvia.

Amb l’àvia Rosita, tenia molta bona relació perquè cada tarda quan el Josep

sortia de la escola passava moltes hores a casa els seus avis.

Xerraven hores i hores sobre els somnis i com poder fer un món millor i més

verd. On es pogués viure amb un aire més pur i un cel més blau.

Quan ja era més gran, va començar a estudiar per ser president del país i poder

canviar les coses des de la política.

Al cap de deu anys, ho va aconseguir. Va canviar les regles com ell volia.

A més a més, va fer canviar d’opinió a molta gent i va fer coses molt importants

com que els cotxes elèctrics fossin gratuïts i així aconseguir que tothom

col.laborés en tenir cura del planeta.

Va fer canviar l’opinió a tot el món, però és clar, hi havia alguns que estaven en

contra, però això ja sabia que passaria sempre.

Al cap dels anys, quan es va retirar de la política, la seva ciutat va voler fer-li un

homenatge dedicant-li una estàtua i un museu on explicava tot el que va fer per

aconseguir una ciutat més sostenible.

Aquesta història ens recorda que lluitar per els somnis és possible!

FI
Mess�



CUIDEM LA TERRA

La terra tots estimem,

perquè és on naixem.

Sabem que està en perill,

però ni cas li fem.

Animals i vegetals,

als boscos sempre estan.

I per això els hem de cuidar

i així feliços estaran.

Al mar brossa llencem,

i els peixos ferits estan.

Si no cuidem els nostres mars,

la fauna marina desapareixerà.

Per això la terra hem de cuidar

i estimar,

si la volem salvar.

No siguis beneit

que no hi ha una altra més.

Carla



Estimem la terra

.



Mi jardin

Mi jardín es muy grande con muchas flores,plantas, árboles y bancos.
También hay estanques, ríos pequeños, pájaros,peces,conejos,gatos,perros
con algún que  otro espacio para jugar.
También hay altavoces por si quieres escuchar un poco de música pero con
una condición, tienes que ponerla un poquito bajo.
Hay un espacio cerrado con teles si prefieres ver alguna peli o serie,
ordenadores por si quieres jugar o no estas de acuerdo con que ver y tablets.
Si llueve o te quedas ahí  se pueden poner toldos.
También hay cafetería, bar, restaurante y piscina con flotadores y  churros.
Se puede comer en la piscina porque en un lado hay mesas. Hay un socorrista.
Puede entrar cualquier persona porque no se tiene que pagar pero hay reglas
que si no las cumples te tendrás que ir.





Mó� estran�
U� di� �’Àle� estav� passejan� pe� l� ciuta� fin� qu� � le� si� e� v�
perdr�. V� busca� l� form� d� so�ti� d� l� ciuta� per� finalmen� v�
acaba� � l� muntany� .
All� v� troba� un� pedr� preci�s� pe� terr�, l� v� agafa� � v� ana� � u�
llo� desconegu� .
Havie� case� am� e� dibui� d� �’interrogan�, v� veur� un� pe�son� � l� v�
pregunta� � o� estav�. L� v� respondr� qu� s� endevinav� �’enigm� l� diri�
� o� estav�, per� s� fallav� seri� e� se� escla� pe� tot� l� vid�.
El� v� accepta� � l� pe�son� l� v� di�: ‘fe� un� paraul� am� aqueste� tre�

lletre�``P & A´´.
L’Àle� h� v� resoldr� �'immedia�. L� paraul� er� ‘pand�’ perqu� e�
anglè� e� símbo� d� `&´ e� pronunci� ‘’an�’’.
L’ hom� l� v� di� � �’Àle�:
-Està� e� u� mó� qu� est� sen� ataca� pe� un� terroriste�.
- Co�! (v� di� sorprè�)
- Sa�� co� so�ti� �’aqu�? - v� di� �’Àle�-
- N�,  s� n� j� hagué� h� fe�, v� di� �’hom�.
- N�,  s� n� j� hagué� h� fe�, v� di� �’hom�.
- Ten� menja� �/� aigu�?



- S�.
- Pe� quant� die�?
- Pe� ZERO.
Havie� d� troba� un� form� d� so�ti� �’aquel� mó�.
Pe� ce��, h� h� mé� gen� e� compte� d� m�.
Per� h� h� alg� qu� s� qu� sa� co� so�ti� �’aques� mó� , per� haurà�
�'ence�ta� cin� enigme�: u� mol� fàci�, u� fàci�, u� d� nivel� mi�, u� difíci� �
�’extre� , qu� ning� h� h� esbrina� ma�.
-I � o� est� aquell� pe�son�?
-S� vol� e� po�t� � o� est� aquell� pe�son�.
-Po�t�’� s� u� pla�.
I l� v� po�ta�.Un� eston� despré� v� resoldr� el� quatr� prime�� enigme� �
ta� sol� l� faltav� u� enigm�.
L’enigm� er� e� següen� ‘qu� é� negr� qua� h� compre�, vermel� qua� h�
utilitze� � gri� qua� j� aquest� utilitza�?’

‘I v� respondr�: e� carb� � v� ence�ta� � v� torna� � cas� sev�.

Tryhac�_go�_sta�_a�_hom�_a�_th�_sof�_ca�_like�_pizz�_an�_m�_to�



UNA TERRA PER CUIDAR
E� ver� d� l� terr� natura�,
N� d� plàstic� a�tificial�.

E� bla� de� ma� � l� sev� estabilita�,
n� fe� qu� e� simplifiqu� l� llibe�ta�.

L� sorr� del� dese�t� �'Àfric�
fin� co� el� núvol� per�,
qua� pic� e� so� rogen�,
po� se� u� infer� vigen�.

E� planet� e� po� torna� vermel� d� l� violènci�,
per� tamb� d� l� n�str� existènci�.

E� colo� mora� d� l� n�str� ficci�
represent� l� n�str� ambici�

pe� u� mó� millo�.

Podri� se� mé� gener��,
� aix� fe� rime� millo��,

per� tin� u� planet� pe� cuida�
ana� a� ma� � recolli� plàstic�

enganxat� al� animal�.
⇛KRIK⇚



Teni� cur� am� l� terr�

E� plàsti� contamin� per� e� po� recicla�
s� h� fa� b� n� s�'� brut� �'oce�.

D’aigu� teni� mol� poquet�
qua� e� renti� le� dent�, tanc� �’aixet�

am� �'energi� renovabl�
to� seri� mé� sopo�tabl�.

L� terr� en� est� avisan�
� qu� este� esperan�?

e� futu� é� e� l� n�stre� man�.

b� RENATOR ツ



LA ���R�

Hem de cuidar la terra
per gaudir de cada espai.

Els mars, els boscos i les muntanyes
són les nostres llars.

Si no recicles, contaminaràs
i cada espai d’aquest planeta

embrutaràs.

Intenta menjar saludable
i sense plàstic comprar

per així protegir la terra
i no fer-li mal.

Els arbres, les plantes i les herbes
són el pulmó de la terra.
Si col.labores plantant
la terra t’ho agrairà.

Estima tots els seus habitants.
Evita la guerra i fes la pau.

Tots junts lluitant
per un futur millorat.

Al�andr�



LA TERRA EN EL FUTUR!
Any 3012. Cada dia fa més calor i el sol s’ha tornat radioactiu pels
fums dels cotxes. Només hi ha 342 habitants en tota la terra i tot és
un gran desert . Tampoc hi han pols ni neu en tot el planeta.

A canvi de la guerra d’ Ucraïna i Rússia, tots es barallen per  menjar.
El 2197 van arribar els aliens, ja que la guerra d’ Ucraïna i Rússia es

va convertir en la OTAN i EE.UU contra Rússia, Xina i Corea del
Nord, i tot això es va desenvolupar a l'espai ja que teníem naus
espacials.
I ara hem de vigilar amb els aliens, perquè tenen armes molt
poderoses i no els afecta la radiació del sol. Nosaltres, els humans,
ja vam envair Mart i hem fet vida. També tenim cases, però hem
d’estar amb bombes d’oxigen.

Ja no hi ha una Lluna, n’hi han quatre! Perquè del cinturó d’
asteroides de Saturn s’han desviat 3 asteroides i cada vegada
s'apropen més.
Ara visc en una camioneta amb el meu gos que es diu Woof i un
robot que he fabricat jo amb peces reutilitzades. Aquest robot es
diu David.
No hi ha res de vegetació perquè el sol és molt calorós, també no hi
ha ni rius ni oceans. Els peixos ja no existeixen i els animals de selva
i boscos han mort tots.
A la Otan son 93 persones, al la EE.UU son 53, a Rússia 63, a Xina 78
i a Corea del Nord 55. Hi ha tantes poques persones perquè van
morir per la radiació del sol o per la guerra.
Falta poc perquè el sol exploti. Llavors els humans han anat a una
altra galàxia on hi hagi un sol per sobreviure.

A la terra hi han dos especies de alienígenas: els Arugimi i els
Maripani: Aquestes races s'estan barallant per saber qui es queda
la Terra

El 2974 els humans hem pogut viatjar al passat o al futur amb els
forats de cuc que hi han a l’ espai.Després de fer això es va crear un
forat que et portava a una altra dimensió.



Actualment viatjar per aquell forat és com anar amb tren per tot
l'espai i això ens ajuda a que quan exploti el sol, ens podem anar a
una altra galaxia per sobreviure.

El meu gos Woof té 12 anys, el robot té 24 anys i jo tinc 82 anys.
A sobre els científics del 2978 han reviscut a un T-Rex i molts
dinosaures més. També els dinosaures van voltant pels deserts.
Fa uns dies vaig domesticar un dinosaure que m'està ajudant a
sobreviure i a no morir per falta d’aliments.
Ja no hi ha res que fer per millorar la Terra perquè la màquina del
temps només pot viatjar dos o tres anys enrere.
També, uns dels problemes que tinc és que com no hi ha aigua he
d’anar racionant-la per no deshidratarse.

En aquesta Terra només hi ha un hospital abandonat on pots
agafar medicaments  però no hi han metges.

Qui llegeix això espero que pensi en les conseqüències que poden
haver-hi r si contaminem la Terra.

FI!! El que no dorm



LA HISTORIA D’ALIKA

Aquesta és la història d'Alika. Una nena que va néixer a
Kenya.
Vivia molt feliç en una casa feta amb fang i palla, amb la
mare i la germana petita. Al poblat, són 5 famílies que
s'ajuden i es recolzen. Ella sempre li deia a la seva mare:
de gran vull ser una artista pintant, i la mare li
contestava:
Faré el possible perquè ho aconsegueixis, treballaré cada
dia perquè tinguis una oportunitat.
La mare va estar treballant al camp, cuidant animals
cada dia 12 hores.
Al final va aconseguir els diners necessaris perquè pogués anar-se'n a una
ciutat de Kenya, on hi ha escoles que l'ensenyessin a pintar.
Va arribar el dia que es va haver d'acomiadar de la família per complir el
seu somni. Estava tristA i feliç alhora. Trist per allunyar-se de la seva mare
i germana i feliç perquè aconseguiria el somni.
Després d'estar 1 any esforçant-se i anant cada dia a l'escola, va aprendre a
pintar.

Va començar a pintar quadres d'on vivia i quadres abstractes amb els colors
d’Àfrica. Es va fer molt coneguda i les galeries d'altres països van exposar
la seva obra.
Va aconseguir prou diners per ajudar la seva mare, germana i la resta de
famílies del poblat.
Moralitat: Mai et rendeixis buscant els teus somnis. Amb ajuda dels altres i
el teu esforç, tot és possible.

Ada Miller 2022



La Terra No Està Neta
La Terra és blava i verda però estarà vermella i

negra.

Per rescatar haurem de reciclar sinó la Terra morirà i
això no acabarà.

El Mar contaminat  i  cap animal.

Les fàbriques contaminen i això és una injustícia.

Estem pitjor i hem de estar millor.

Els plàstics fan mal a tots els animals.

si tots col·laborem, un futur tindrem i tots feliços
estarem.

Messie Messi



El mar no és un cubell
d’escombraries.

Els animals del mar estaven cansats.
El que abans era la seva bonica casa, començava a
semblar un cubell d'escombraries.
Qui tira totes aquestes escombraries al nostre jardí?
Es preguntaven els peixos.
Els peixos estaven farts que tot el dia els tiressin
llaunes, ampolles, bosses etc…
Llavors un peix li va dir a un cranc: Perquè no
escrivim una carta als humans?
Van agafar una de les ampolles que hi havia al mar i
la van enviar a terra ferma.
Llavors l'ampolla va arribar i un submarinista va
decidir recollir les escombraries.
El submarinista va al·lucinar de totes les
escombraries que hi havia al mar després de
recollir-ho tot.

Els animals estaven feliços  per fi.

Irving.20



L� campany�
Un� vegad� h� havi� quatr� amic�: e� Pepe�, e� J�ep, e� Mar� � e� Xavier, qu�

havie� decidi� fer un� campany� contr� e� canv� climàti�, perquè e� va�

preocupar mol�, deie� qu� e� moririe�. Però le� famílie� deie� qu� n� podie�

pel� diner�, perquè c�tav� mol� fer un� campany�. Pel� quatr� amic� er� mé�

gra� l� i�·lusi� qu� el� diner�.U� del� quatr� amic�, qu� er� d� famíli� d�

adinerad� � u� tie� �'ell� el� v� de�ar el� diner� necessari� per començar � fer l�

campany�.

El� primer� die�, ell� sol� va� començar � recollir escombrarie� d� l� muntany�,

però necessitave� mé� diner� pel� estri�. Per recollir br�s� va� crear un� web �

Googl� perquè l� gen� ingressé� diner� el� primer� die�. N� el� � va� donar gen�

d� diner�, però va� començar � pujar fot� d� co� recollie� br�s�, co� estave�

suan� � l� gen� v� començar � ingressar mé� benefici�. Allà va� començar � ser

mé� conegut�, l� gen� e� presentav� voluntàri� per recollir de�alle� d� platge�,

muntanye�, � d� l� mate�� ciuta�.

Estave� el� quatr� noi� e� u� pun� ta� al� qu� va� contribuir a� fe� � qu� h�

hagué� case� � l� llun�. Deie� qu� l� Terr� estav� plen� �'escombrarie�, però

n� �’imaginave� qu� e� trebal� qu� havie� fe� tot� havie� converti� l� Terr� e�

un� Terr� net�. E� qu� havie� pensa� d� l� Llun� j� n� volie� perquè havie�

canvia� totalmen� l� Terr�. I el� quatr� jove� va� acabar sen� une� d� le� millor�

persone� d� to� e� mó�.

Nadcepp
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