MENCIONS D’HONOR DE LA CATEGORIA 1r- 2n ESO
ANEM DE FESTA!
Les falles han arribat,
i tot el col.legi amb molta felicitat.
Tots els dies de festivitat,
sempre acabarem cansats.
Tots els dies amb alegria,
siga de nit o de dia.
Un petard explotarà
i a la fallera major assustarà.
Un premi donaran
a la falla millor plantà.
L’ofrena, tota plena de flors
arribarà de nit a la plaça major.
L’arca de Noé amb tots els animalets,
que en vore el passacarrers, donaran aplaudiments.
La banda de música sonarà,
i l’arca de Noé gaudirà.
Les falleres ploraran
perquè la seua falla cremaran.
A la fi de la festa, una traca tiraran
i tots els animalets es posaran a ballar.
LUCÍA MORENO SANTAISABEL, 1r ESO C

L’ARCA DE NOÉ

M’agradaria contar
la història d’una família:
protagonista, Noé
i que apareix en la Bíblia.
Concretament en la Gènesi.
Déu trià un home bo
per a reescriure la història
i que tot fóra nou.
Déu li va dir a Noé
que construira un arca,
que amb la seua immensitat
el mar ja abasta.
Quarant dies i quarant nits
va ploure sense parar,
la terra era tot blau,
només es veia la mar.
El Diluvi Universal,
així va ser anomenat.
Només quedà la seua família
i animals al seu costat.
SOFÍA LOZANO BAZ, 3r ESO B

MENCIÓ D’HONOR DE LA CATEGORIA 3r-4t i batxillerat
LA TEMPESTAT
Una lluita social
pel poder d'una comunitat
on tots volen manar
i ningú recolza el contrincant.
Els nùvols comencen a apartar
a qui no vol renunciar
tampoc ajudar,
tan sols discriminar.
La primera gota d'aigua caurà,
no sabrem com actuar,
el cel s'enfosquirà
i la tempestat guanyarà.
La pluja aumentarà
al final, diluvi es formarà.
Sols uns pocs es salvaran
d'aquesta catàstrofe mundial.
El malsomni ha passat
l'arc de San Martí ens ha avisat,
el colom ho ha demostrat
amb la branca de la llibertat.
Els salvats crearan
una nova societat
on tots serem iguals,
on no hi haurà desigualtats.
CARLA CANO ANDRÉS, 1r C BATXILLERAT

QUARANTA DIES D’AVENTURA

La família de Noé trista estava
esperant la creació de la seua barca estimada.
L’animal mascle amb la seua femella emparellada
Noé i els fills amb la seua dona amada.
El Ser suprem ja l’avisava,
un dil·luvi furiós els esperava.
Quaranta dies amb molta aigua,
quaranta nits i el sol no arribava.
El cocodril la seua boca obria.
L’àguila reial no trobava la formiga.
L’elefant anar a terra volia.
La serp buscava trista la seua amiga.
A l’arca de tot no cabia.
El maltractament i el masclisme es prohibia.
La violència de gènere s’abstenia.
El racisme i l’homofòbia no existia.
Quan més desesperats estaven
l’arc de Sant Martí trobaren.
Una paloma prop d’ells divisaren
i per fi a la terra pròxima arribaren.

LYDIA GIL MADRIGAL, 1r C BATXILLERAT

