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1r primària
EL VIRUS QUE NO TENIA AMICS.
Va arribar al món, un virus que
es deia Coronavirus.
Volia contagiar a tothom. Es
posava a les mans de la gent.
Però les persones van descobrir
el que s’havia de fer : Rentarse les mans!
I així tothom es va rentar les
mans i es va quedar a casa.
El coronavirus va marxar i vam
poder sortir al carrer.
Adeu Virus!!!!!!!!!!
FORKY
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2n primària
En un poble molt llunyà hi havia un drac que
es deia Coronavirus i un príncep infermer que
es deia Sant Jordi. Un dia, el drac estava
atacant a la princesa i al rei del poble.
De sobte, el príncep que tenia un cavall que
volia molt però li faltava alguna cosa per
matar el drac i el cavaller va pensar en una
xeringa.
El príncep infermer li va clavar al drac al
cor i va morir.
Tots junts van guanyar al drac Coronavirus.
Fi!
Oliver Millán
2n de primària
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Avui vint-i-tres d’abril
Sant Jordi ha de venir.

A casa estarem sense sortir
Però ens ho passarem molt divertit.

El pare es disfressarà de drac i la mare de
cavaller
I jo una princesa molt maca seré.

Farem una rosa de cartró
i la penjarem al balcó.

A la nit llegirem un llibre
de fades i de vampirs
I somriure amb les coses que faré
quan jo pugui sortir.

Ariadna Martínez
2n de primària
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3r primària
LA FAMÍLIA CONFINADA
Era una família que estava a casa confinada, i ells
tenien dos fills: un nen i una nena. El nen es deia
Juan i la nena Juana. Ells tenien moltes ganes de
poder sortir al carrer perquè no podien. I doncs,
com tenien un jardí, ells jugaven al jardí amb la
pilota, el gos i el que podien.
Van dir a l’escola que només serien 17 dies, però
la cosa es va posar pitjor i tenien que estar més
dies. Només podien anar els pares a comprar, a
tirar les escombraries i passejar el gos. Un dia
van dir a les notícies que ja quedava poc. Els
nens van fer una llista amb el que farien quan
sortissin de casa. Quan només faltava un dia, ells
ja no podien ni dormir de les ganes. El dia
següent van anar al carrer i van fer de tot. Van
anar al parc, van passejar, van anar a la piscina,
etc...
I van poder anar al carrer sempre.
Rosa
4

4t primària
EN MARTI I LA SEVA DISFRESSA
Aquesta es la historia d’en Martí.
Fa molt de temps en un poblet llunyà vivia un nen molt entremaliat, que sempre
estava inventant coses i fent de les seves. A casa seva, sempre estava fent invents, i
els seus pares sempre l’estaven renyant perquè tenia tots els armaris plens d’invents.
També li agradava escriure sobre els seus invents que feia i dibuixar, així que tenia
tots els calaixos plens de papers.
Cada dia que anava a comprar, els seus veïns li feien bromes que a ell no li
agradaven.
Moltes nits quan anava a dormir pensava com podria tornar als veïns les bromes. Un
dia de cop i volta, mirant els llibres que tenia, va trobar un llibre de quan era petit: “ El
descobriment dels dinosaures “, i va tenir una gran idea: - Jaaa, jaaa, jaaa em
disfressaré de dinosaure ! i els espantaré, però es va adonar que faltaven pocs dies
per Sant Jordi, i va canviar d’idea: - em disfressaré de drac !
Al dia següent de seguida va anar corrent a comprar tot el material necessari per fer la
disfressa. Va sortir per la porta de darrera i va donar una volta pels camins del voltant
del poble perquè ningú el veies ni li fessin bromes. Va estar una setmana treballant la
disfressa, aprofitava les nits quan tots estaven dormint. Va ser una mica difícil, però al
final ho va aconseguir.
Per fi va arribar el dia que tant esperava en Martí. Després de sopar, quan ja tots
estaven dormits, va anar a la seva habitació, va agafar la disfressa i se la va posar.
Estava emocionat, ningú el coneixeria. Va sortir per la finestra i va anar a totes les
cases del veïns que li feien les bromes, es va amagar darrera de totes les cases o
pujava a les teulades, va fer uns sorolls espantosos! I esgarrifants – Uhhhhh , Uhhhh,
Uhhhhh. Tota la gent estava espantada, ningú volia sortir al carrer. S’ho estava
passant pipa!
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Al dia següent tot el poble parlava d’aquells sorolls que havien sentit, ningú es podia
imaginar que podia ser, però en Martí s’ho estava passant tant bé que va continuar
amb la seva.
Va arribar la nit de Sant Jordi i com sempre va sortir amagat de casa. Aquella nit va
anar a una altra casa, li va donar per mirar per la finestra i va veure tantes cares tristes
i espantades que aquell dia en Martí es va adonar que no sempre es tenen que
resoldre les baralles pegant-se ni tornant el que t’han fet a tu. Es poden resoldre
parlant.
Així va ser que al dia següent va decidir dir a tots que era ell el que feia els sorolls i per
fer les paus va regalar una rosa a cada nena i un conte a cada nen.
Conte contat conte acabat.
Signat: Ñuga 4t.
Primària
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TOT SORTIRÀ BÉ
Dia 300 de quarantena.
Em vaig llevar pel matí i quan vaig pujar la persiana vaig veure la mateixa imatge que
es repetia cada dia. El carrer desert, les carreteres amb els cotxes abandonats i els
parcs sense nens. Semblava que mai tornaríem a la normalitat.
Però, de sobte, una gruixuda boira, que no sé molt bé d’on va sortir, va aparèixer al
menjador de casa meva. Era una màquina estranya que mai havia vist i solament la
podia imaginar d’una pel·lícula del futur. Es va obrir el que semblava una porta i, per la
meva sorpresa, van sortir dos humans que semblava que vestien d’una manera
estranya, però les seves cares em resultaven familiars. Un d’ells, amb un gran somriure
va començar a parlar amb mi.
-

Hola, no tinguis por. Sóc el teu jo del futur i aquest és el teu fill Albert, en honor
al científic. Hem vingut des del futur per explicar-te que depèn de tu la cura del
virus que està paralitzant i no deixa que els nens com tu puguin sortir a jugar
amb els seus amics. Vols tornar a sortir a jugar un altre cop?

-

I tant!- li vaig dir jo- Què puc fer jo si només soc un nen?

Aquell senyor que em resultava tant familiar em va explicar amb tota cura de detalls el
que hauria de fer durant els propers mesos. Hauria d’ aconseguir un microcospi i tots
els estudis fets sobre el virus, llegint i fent diferents experiments aconseguiria tobar la
cura.
-

Confia en tu mateix, jo estic segur que ho pots fer- va dir Albert.

Aquelles paraules, no sé perquè em van donar la empenta i l’ànim per fer tot allò que
calgués per trobar la cura.
Tal i com havien arribat, van tornar a desaparèixer, i mai més vaig saber res d’ells. Des
d’aquell mateix dia em vaig posar a treballar i vaig aconseguir trobar la vacuna que tot
el món necessitava.
Els nens van tornar a sortir al parc, per cert, el que estava sota casa meva li van posar
el meu nom, PARC MAX ALONSO. Els cotxes tornaven a circular i les persones a
passejar, sota les seves mascaretes podies imaginar el seu somriure i al veurem a la
seva mirada em donaven les gràcies i jo sempre vaig pensar que TOT SORTIRIA B
SIGNAT: MAX ALONSO 4t. De primària
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5è primària
EL BOSC MÀGIC
Hi havia una vegada uns germans que vivien en mig d’un bosc, un es deia Manel i l’altre
Alex. Un dia els germans ven anar a recollir una mica de llenya, la seva mare lis va dir
que no fessin tonteries per que el bosc no era molt segur, ells dos van anar a recollir
llenya, pel camí hi havia molts animals estranys i els arbres van canviar de color, ells
notàvem com algú lis parlava però no hi havia ningú, en Manel tenia una mica de por i
l’Alex li va dir que no passaria res. Van arribar a una part del bosc on hi havia arbres
molt grans llavors es van posar a talar i després van tornar a casa. Al dia següent la
mare volia uns bolets, llavors els germans van anar a recollir bolets però pel camí hi
havia molta boira i no veien res, en Manel va caure amb una arrel que sortia de la terra,
quant es va aixecar l’arrel es va fer mes gran, ells dos van sortir corrents molt ràpid però
uns arbres es van transformar en panteres i els van perseguir, l’Alex i en Manel no
podíem córrer més. Llavors van trobar un caminet on van passar i quant les panteres
van passar per on estaven van seguir corrent i no els van veure. Unes hores després
van trobar bolets, els van recollir però tenien un problema i era que no sabien el camí
per tornar a casa seva, estaven tan cansats que es van adormir, una bruixa els va veure
i amb la seva vareta els va transportar a casa de la bruixa on els va cuidar fins que es
van trobar bé. Al cap d’ uns minuts es van despertar i van veure a la bruixa, es van
espantar molt però ella lis va dir que no tinguessin por d’ella per que només els volia
cuidar per que no els hi passes res. La bruixa va preguntar que feien en el bosc dormint
i ells li van explicar que estaven recollint bolets per a la seva mare però uns arbres es
van convertir en panteres i van córrer tant que es van perdre i estaven tan cansats que
es van adormir. Al cap d’unes hores la bruixa els va preguntar si volien intentar buscar
la seva casa i ells li van dir que si. Llavors es van posar a buscar fins que van trobar la
casa dels nens, van picar a la porta i la mare va obrir, la mare estava molt feliç de veure
que estaven bé però quant va veure a la bruixa es va espantar molt i els nens li van dir
que era una bruixa bona, la mare li va donar un regal per haver cuidat als seus fills i se’n
va anar amb la seva escombra a casa seva. Després d’ unes hores la mare va fer el
menjar per que els seus fills tenien molta gana, després els dos van estar jugant amb
les seves coses. A la nit la mare lis va fer un regal: un robot que caminava i parlava però
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no van poder jugar perquè havien d’ anar a dormir. Quant es van despertar van jugar
amb el robot i van estar tot el dia jugant amb el robot, la mare, en Manel i l’Alex ven ser
feliços per sempre.

Un sant Jordi confinat
amb música
Hi havia una vegada, una princesa que sempre sortia a passejar pel parc. Però una
vegada van dir per les noticies que havíem d'estar a casa, per un virus. Ella sense cap
problema es va quedar a casa. Un dia la princesa va haver de sortir per comprar
menjar, òbviament. Però de sobte pel camí es va trobar a un drac.
Aquest drac li volia fer mal perquè no havia de sortir de casa.
Però es clar, va arribar un príncep i va hipnotitzar al drac amb una cançó amb el saxo.
La princesa es va enamorar d’ell i el drac també de tan bé que tocava aquest príncep,
el drac va deixar anar a la princesa i el príncep va ajudar-la. La princesa li va dir que
tocava molt bé i que podria aprofitar per tocar en el balcó, ja que la gent
estava avorrida a casa seva. Al príncep li va semblar bé i es va posar al seu balcó
cada dia a les vuit. A la gent els treia un somriure, i uns aplaudiments més. Al menys
la gent es distreia per uns moments. La gent de la seva orquestra va pensar que
també ho volia fer i ho van fer. La gent gravava, aplaudia i s'ho passaven d’allò més
bé. Aquesta és la història d’un Sant Jordi confinat amb música.

Fin
FLORETA
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LA PRINCESA SALVA SANT JORDI
Sant Jordi estava cansat de ser cavaller. I va dir: "estic fart de fer de cavaller."
Va abandonar la seva armadura, la seva llança i espasa, el seu cavall i el seu casc i
es va traslladar a la ciutat. Va tractar de treballar a diversos llocs de treball i oficis, va
provar i provar, però cap va ser per a ell.
Això és el que estava fent quan es va emmalaltir d'un nou virus desconegut anomenat
Coronavirus. Va ser admès a un hospital molt malalt i en les nits de febre quan va
veure a Ana, la seva infermera, va pensar que era una princesa. Així que lluitant contra
el drac modern que va ser el Coronavirus, Ana la infermera va aconseguir salvar Sant
Jordi i així és com en aquesta ocasió la princesa va ser la que va salvar el cavaller.
Un cop curat Sant Jordi va decidir tornar a ser cavaller i lluitar contra el mal, però ho va
fer estudiant infermeria i lluitant al costat de la seva princesa, l’infermer a Ana.
Si l'amor va sorgir entre ells, és una altra història.
I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquesta història ja s'acabat.

FI
Midas
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6è primària
POEMA COVID-19
Als balcons sortim a les vuit,
perquè als treballadors hem d'aplaudir,
les morts han disminuït,
i a casa ens hem de protegir.
Avui m’he aixecat i
una trucada he trobat
com a bona persona l’he agafat
i els del govern al telèfon s’han posat.
Que el virus s’ha mort, m’han confirmat
i ja no queda res, perquè l’han matat
molt contenta m’he posat
perquè a aquest virus l’hem superat.
La gent de casa a començat a sortir
i les mascaretes s’han prohibit
tots feliços i contents,
però encara hem d’estar atents.
Vull recordar a tots els morts,
perquè han sigut molts forts
i per dir-ho encara millor,
van ser uns grans lluitadors.
Moltes abraçades i petons
per a totes les famílies
que ens han ajudat a acabar
contra aquesta desesperant lluita.
Lalobo
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La rosa de sant Jordi
Hi havia una vegada un nen que es deia Jordi tenia dotze anys, era baix portava
ulleres era blanc, el cabell de color marró els ulls marrons el nas gran i la boca
petita. En Jordi era molt llest i l’agradava molt estudiar i tothom es burlava d ell.
El dia de sant Jordi els avis d’en Jordi estaven dormint i de sobte en Jordi
diu: avi!!!!avi!!!!!avi!!!!! Què vols? diu l’avi. Que avui és Sant Jordi i hem d’anar a
comprar la rosa, diu en Jordi. D’acord anem però espera un moment. Quan van anar a
la floristeria van comprar la rosa i quan van tornar a casa li van donar la rosa a l’àvia.
L’àvia estava tan contenta que van anar al parc d’atraccions. Després d’ aquell dia en
Jordi va dir és :el millor dia de la meva vida. Al pas del temps en Jordi ja era un jove de
Vint anys. Un dia van descobrir un virus que es deia coronavirus però tothom deia que
no arribaria aquí a Catalunya. Al pas d’unes setmanes quan anava la universitat
un professor i li va dir que avui no hi havia classes i li va donar un paperet on
posava: alumnes de la universitat de sant Josep de Solás us comuniquem que s’han
cancel·lat les classes fins a nova ordre. A en Jordi se li va aturar el cor i va dir quan
anirem a estudiar? Al final del paperet posava: a partir d’ara fareu classe per
videotrucada. .En Jordi es va calmar una mica per que a ell li agradava molt
estudiar. Doncs en Jordi ja en sabia de fer deures i estudiar. Al pas dels mesos
tothom estava avorrit i més en Jordi perquè ja havia acabat tots els deures així que a
en Jordi se li va acudir la idea de descobrir la medecina per curar als infectats i matar
al coronavirus. Es va posar a estudiar i a estudiar a veure si algun virus de tot el món
coincidia en algun símptoma amb el coronavirus. Estava buscant i buscant en va
trobar un que tenia el mateix símptoma i que es deia virus thermazoide, però no
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que no li servia de res .En Jordi va descobrir que el seu avi estava contagiat i el van
portar a casa però aïllat per que els hospitals estaven congestionats. El 22 d’ abril
l’avi molt malalt, en Jordi estava molt trist per que no havia descobert la cura per curar
els contagiats i matar al coronavirus. El 23 d’abril l’ avi estava molt més malalt, van
trucar a en Jordi des de l’hospital li van dir que el seu avi moriria aquell dia mateix.
Ell estava molt trist, estava destrossat, de sobte va entrar a l’habitació i li va dir a
l’avi: avi!!!avi!!!!avi!!!!no te’n vagis recorda’t d’aquell dia que vam anar al parc de
atraccions, ho sento per no haver descobert la cura, ho sento avi, ho sento avi, ho
sento. En Jordi va anar a comprar una rosa i quan va tornar cap a casa va entrar a
l’habitació i li va deixar una rosa al pit. Al dia següent quan en Jordi anava cap a
l’habitació de l’ avi, l’ avi no hi era, va anar cap a la cuina i l’ avi estava fent l’ esmorzar
En Jordi va anar cap a ell i li fer un petó i una abraçada i en Jordi es va adonar que la
cura per matar al coronavirus era una ROSA
KRACKEN
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