mb l’arribada del mes de març
pareix que, de sobte, tot canvia al nostre
voltant: la llum, l’ambient, els ànims, l’oratge,
el color del cel... Eixe cel tan característic que només Sorolla va ser capaç de reflectir amb tanta
perfecció als seus llenços.
Any rere any es crea el context perfecte per a celebrar la festa de les Falles i nosaltres, l’Ave
Maria de Penya-Roja ens sumem, com ve sent tradició des de ja fa 22 anys, a aquesta festa amb
la creació del nostre propi monument efímer que, en ser presa del foc, desapareix en tan sols uns
moments però, cal remarcar l’esforç que es fa per a poder dur a terme aquesta tasca per part de
molts.
Sabem que l’origen de les Falles té diferents vessants però totes desemboquen en un
denominador comú: l’esperit renovador del foc. Aprofitem aquest esperit per llançar al foc de la
nostra falla aquelles coses que no ens permeten veure el futur amb optimisme i il·lusió, reforçant
aquest primer pas amb la renovació que suposa encetar també, en estes dates, el temps de
Quaresma.
Per últim només em queda agrair a tots els membres de la comunitat educativa de l’Ave Maria
de Penya-Roja la seua implicació i participació en aquest projecte de centre, des del primer cicle
de primària fins a quart d’ESO, a pares, a companys professors i membres del PAS. Desitjar
també unes bones festes i convidar-vos a la jornada de festa que viurem el divendres 14 de
vesprada amb la cremà del
monument.
Disfruteu i celebreu unes bones
Falles.

Álvaro Felici
DIRECTOR

ANEM A JUGAR AL SAMBORI
Tots els xiquets ens reunim
per a jugar a un joc molt divertit.
Tenim unes ganes immenses
de dibuixar les peces.
Dibuixa les peces
dibuixa les caselles
dibuixa els quadrats
i ajuda’m a "colorejar".

Els jocs populars
Quina gran invenció
Són espectaculars
Quina gran emoció

Jugant moltes hores
uns partits farem
Els que tant adores
Què bé ho passem

La música alta estava
I jo bé ho passava
On tot el món jugava
Jo ahí estava

Bota, bota i tira la pedra
que arribarà a una casella
on haja caigut tu tornaràs
agafa la pedra i hauràs guanyat.
El sambori és un joc popular
que quan el comences no pots parar.
Situa’t en una casella
encara que sigues vella.

El millor joc és l’oca
Que jugar sempre toca
I no importa guanyar
Tan sols participar

Ana Moreno Montes,
Ángela Villagrán García 1r A

Adrián Bordalonga
Hernández,
Joan Ros Pastor,
Germán Aguilar Carot 2n A

ARRIBEN LES FESTES
Arriben les falles
i la gent s’anima
Arriben les festes
I fem una rima
L’últim dia de col·le
al pati jo he baixat
hem eixit en la tele
i jo molt he jugat
Hem fet la xocolatà
I després la globotà
Llepolies m’han donat
Quan els jocs jo he guanyat
La falla s’ha cremat
Demà ja tenim festa
I tot ja ha acabat
També s’acaba la gresca
Què divertit!

BOTA L’OCA
És una au molt particular
Que té el seu joc popular
Té caselles perilloses,
Però altres també bones.
Salta, salta, sense parar,
Fins a la meta arribar
Amb els teus amics jugaràs,
I d’oca en oca aniràs.

Bota, bota, bota sense parar,
Però bota amb precaució.
En la posada descansar podràs
Fins que el dau torne a arribar.
D’oca en oca saltaràs
I en els ponts et cauràs
De l’1 al 6 agafaràs,
I al principi tornaràs.

COM JUGAR ALS ESCACS
El rei i la reina
sempre estan manant,
junt amb un parell d’àlfils
que fan diagonals.
Davant n’hi ha
més d’un peó,
i més arrere
dos torrejons.

Ruth María Palacios Quilis,
Gloria González Millán 2n A

Amb aquestes peces,
has d’aconseguir,
fer “jaque mate”
i arribarà la fi.

CARRERS I AVINGUDES
Puge a la moto
Em donen diners
Toca el meu torn
Comença el comerç!
No tinc propietats
El carrer està ple de preciositats
He de guanyar
Però no se què comprar.

El rei ja ha mort
tot s’ha acabat.
Quina alegria
per fi has guanyat.
Vicent Muñoz Correcher,
Samuel EcuagaZanón 1r A
DINER$, DINER$ I MÉS DINER$
Ací guanyaràs, si la volta fas,
Els diners en el joc, són el primer,
Si caus a la presó, diners perdràs,
Avantatge vols tindre, compra algun carrer.

Tinc l’avinguda roja
I en falta una per a la groga
Edifique una casa
Comença la matança!

No pare de donar voltes
Ja està tot comprat
Un parell de subastes
I ja hauré guanyat.
Pablo Casas Morente,
Víctor Morales Arguedas 1r A

Si més diners és el que vols,
Agafa una carta i fica-li sort,
Passa pel ‘’pàrking’’,si diners a muntó vols,
La banca et prestarà per al teu aeroport.
Tin compte amb la guàrdia del policia,
Perquè sense dubte, a la presó aniràs,
Tindràs un jutjat pel comici,
I diners, a muntó perdràs.
Els carrers a tu t’ajudaran,
Per més diners que t’agradaran,
Creixeran els teus beneficis,
Si compres molts edificis.
Iván Fernández Villaescusa,
Diego Adalid García i
Quique Gallifa Tronch 1r A

EI! NO VAGES A ENTROPESSAR

Es dibuixen les línies per començar,
Rectangles i números al seu costat,
L'excusa perfecta si voleu jugar,
està en tindre sort en haver llançat.
Amb una pedra i un peu,
Com es juga? Us preguntareu,
Llanceu-la de l’u al deu
I a cama coixa l'agafeu.
Per ordre heu d’anar,
La pedra s’ha de trobar,
Al lloc per a poder guanyar,
Ei! No vages a entropessar.
Només en abaixar, en el pati el trobaràs,
Replet de xiquets i xiquetes de totes les edats,
A ta casa o en la cuina el practicaràs,
Si no sabeu què és, doncs aneu molt despitats.

Per volta 2.000 euros cobraràs.
Si pots,en les caselles de la sort cauràs
i una carta de la sort has agafat
llegeix-la, i a vore el que t’ha tocat!

En la presó has estat
per salvar-te, tres torns has esperat,
agafa els daus, torna a tirar
i disfruta d’aquest joc familiar!
Mar Choucair Martínez,
Fernando Gramage Rodríguez 1r A

ELS JOCS POPULARS
M' agraden molt els jocs populars
però sobretot els malabars
hi ha uns que són molt divertits
i uns altres un poc avorrits.
Altre joc també són les cartes,
és fàcil i divertit
juguem tots amb moltes persones
fins amb el xiquet més petit.

Sonia Martínez Cámara,
Carlota Velasco Mozo 2n A

EL MONOPOLY

El Monopoly és un típic joc popular
i si en aquest divertit joc vols guanyar,
hauràs de ser el que més immobiliàries ha de tindre
i també el que més diners ha d’obtindre.
Comprar un pis a Nova York.
Moltes empreses dirigiràs.
Muntar un hotel a Hong Kong.
I per tot açò un dineral pagaràs.

Pots tindre molts o pocs punts
però és entretingut
sempre hi juguem tots junts
amb cartes que hem tingut.
Sempre, en la meua escola
preparem molts jocs populars,
tots podem jugar a la” bola”
i fins i tot podem ballar.

Elena MondéjarRejas,
Mariam Pellicer Blasco 2n A

ENCARA ESTEM A TEMPS PER
DISFRUTAR

JOCS,JOCS,JOCS…

Jugar a la milotxa és molt divertit
si vols pots jugar només amb un dit.
Ara que hi fa vent s’ha d'aprofitar
i anar a la platja per poder disfrutar.
Juguem pel dia, juguem per la nit
juguem a totes hores perquè és molt divertit.
Puc ser groc, verd, blau i roig
però sempre que jugue em torne boig.
Aneu a jugar
que encara teniu l'edat per disfrutar.
Jo ja sóc major
però disfrute "mogolló".
En estiu el millor és jugar a la platja
però si ho preferixes pots anar a la piscina,
amb amics o sol però sempre en marxa
pel camí de la vida.

Anem a jugar tots!
Un,dos,tres,pollet anglés
Un,dos,tres,ens vegem després
Quiet! No te’n pots anar
Aquest joc és popular

Carlos S. Torres Merino 2n A

JOCS POPULARS
Aquest dia tan faller
on el fum està present
perquè la falla es va a cremar
i tothom està content.
Tots estan jugant
alguns amb la pilota i altres estan ballant
i els xiquets estan cridant
perquè tot s’està acabant.
Alguns amb les cadires
I altres amb els menjars.
Perquè aquest dia per a nosaltres
és molt especial.

Anem tots a jugar
A altre joc popular
Anomenat la comba
T’ho passaràs bomba
Calla que es crema la falla
Calla i avisa a la iaia
Anem tots a cantar
La cançó va a sonar !
Els xiquets xicotets
Mengen tots contents
Xurros amb xocolatà
I desprès a la mascletà !

Ja queda poc per cremar la falla
Ja s’han acabat els jocs populars
ens dóna molta llàstima
acomiadar-nos dels companys.
Andrea Romero Torrat i
Claudia Torres Sanz 2n A

Tamara Saiz , Silvia Martínez,
Paula Medina,Valentín Gómez,
Adrián Alcover 2n B

LA DIVERSIÓ DE LES FALLES

LES FALLES I LES CARTES

Les falles comencen
Les persones comenten
Que pólvora i foc
Fan bona olor

Aquestes festes són una tradició
Que la meua gent celebra amb il·lusió
Celebrem jocs, menjars i festivals
Que la gent celebra amb focs artificials.

Les falles arriben
Ja estan a prop
Molts coets tirarem
A la plaça de
l’ajuntament
Les falles ja estan ací
I la fallera està feliç
Perquè la cridà
Comença a sonar
Els ninots ja estan muntats
I preparats per a la mascletà
El dia de la cremà
Sols alguns es salvaran

Així són aquestes festes populars,
Que tots les rebem al mes de març
Així que aneu i aprofiteu
I tant de bo molts xurros es mengeu.
Juguem en estiu i quasi sempre en hivern,
Però en falles es quan es fica modern.
Així són les cartes, una tradició
Que en aquestes festes juguem amb ambició.

Daniel Llorens Aguilar,
Pau Gimeno Sánchez 2n A

LES FALLES
Falles,Falles
com m’agraden les falles,
tant en la nit com en el dia
sempre hi ha molta alegria.
Falles Falles
A mi m’agraden les falles,
amb la metxa i el “blusó”
anem pel carrer amb molta
il·lusió.
Falles,falles
visca les falles!
perquè mengem xurros i xocolatà
i sobretot anem tots a la mascletà.
Falles, Falles
visca les Falles!
comencem el 15 amb la despertà
i finalitzem el 19 amb la cremà.
Marc Castillejo Modesto 2n A

L’as , la sota , el cavall i rei
Diferents partides faràs.
L’as , la sota , el cavall i rei
Si ho fas bé les guanyaràs.
Quatre pals hi ha,
Cors , rombes , trèvols i piques
Si vols guanyar aquestos jocs,
Deuràs tindre compte on les fiques.
Diversos jocs podràs fer,
Ben divertits en són tots,
Amb les cartes de paper
Pots guanyar bons dinerots.
Marc Pérez Sabater,
Javier Devís Domínguez 2n A

MONOPOLY: SENSE DINERS, NO HI PER A JUGAR AL MONOPOLY
HA JOC
El joc consisteix en guanyar diners
per a aconseguir alguns bons hotels.
La teua fitxeta ha d'arribar
a l'eixida per poder cobrar.

Compra les cases o ves estalviant molt,
perquè si t’arruïnes tu hauràs mort.
Altra estratègia que pots adoptar
és comprar cases i mai no parar.

Per a jugar al Monopoly
No necessites boli,
Necessites un tauler,
l’encomanarem a un fuster.
Si vols jugar bé
Hauràs d’esperar el torn.
Els companys juguen molt bé,
Vas a perdre, quin horror!
Primer agafes els diners
i de seguida al caixer.
Agafa amb ganes la carta
I dóna-li-la a Marta.

Si caus a la casella de ''presó''
no et menejaràs durant uns tres torns.
Però si caus a la de ''sorpresa''
agafa una carta molt de pressa.

Si tens tres carrers del mateix color,
el teu contrincant et pagarà molt.
La partida està prop del final,
guanya molts diners o a tu et venceran.
Samuel EcuagaZanón,
Vicent Muñoz Correcher 1r A

Andrea Segado García de las Bayonas,
Isabel RochinaMarzal 1r A

PIO-PIO

Un, dos tres…
el diem al revés
Un, dos tres…
pollet anglés
Un, dos tres…
xiquets s’apropen
Un, dos, tres…
bú!! el pollet anglés
Un, dos, tres…
tu guanyaràs
Un, dos tres…
ell perdrà
Un, dos, tres…
tornareu a jugar
Un, dos, tres…
el temps aprofitar
Álvaro Sánchez Arenas,
Valeria ArdilaJunquero 1r A

POLLET ANGLÉS
One,two,three,Yes
ja no sé més d’Anglés
Quatre,cinq,six,Oui
ja no sé més de Francés
Sete,oito,nove,Se
ja no sé més de Portugués
Tem,elf,duten,Indiés
Ja no sé més d´Holandés
Telulas,potbelas,límalo,Yem
ja no sé més de Javanés
Sittax,sobotax,timintaxJekk
ja no sé més de Maltés
Ara me´n vaig a jugar
al pollet anglés
amb les meues amigues
que parlen anglés
després practicaré francés
1,2,3, pollet anglés .
Andrea Segado
García de las
Bayonas, Isabel
RochinaMarzal 1r A

RECORDS VOLANT

ROIG, BLAU, VERD…
Estàs plantat,
davant d´un joc singular
saps que hauràs de córrer,
però tu estàs preparat.
Agafes amb un mà una corda
i amb molta força la llances al cel.
Amb les dues mans controles el comandament
del teu catxirulo que està en el cel.

La història va començar,
quan dos xiquets es van trobar.
Al parc buscaven el millor lloc,
per a jugar al seu joc.
La confusió va ser l’adorada,
al començament de ser preparada.
Els xiquets no sabien què passava
amb el catxirulo que els desesperava.

Els xiquets juguen corrent,
però el vent
bufa tant fort
que les teues mans no ho controlen tot.
Roig, blau, verd…
el teu catxirulo vola al cel
roig, blau, verd…
del teu cor al firmament.
Empar PizcuetaMiñana,
Clara Corell Fabra 2n A

TU QUIN COLOR VOLS?
Jo vull el blau,
jo vull el groc,
tu quin color vols?
Comencem el joc.

Com dos ocells en el cel estrellat,
com dos llunes sense amor determinat.
Volaven sense rumb fins al cel més llunyà,
Fins que es van perdre en el més enllà.
Aquell record va perdurar
durant tota la vida dels infants.
Va ser l’últim en ser oblidat,
fins que la vida els va abandonar.
Núria Machés Benavent,
Marina Roig Soriano 1r A

Agafes força,
què et dirà el teu dau?
Mous la fitxa sense pressa
ja que estàs contant.
Has caigut en un pont,
i tornes a avançar,
dues caselles cap avant
quasi has guanyat.
Falten poques caselles,
corre que t´agafaran,
mous la fitxa,
has arribat al final.
Empar PizcuetaMiñana,
Clara Corell Fabra 2n A

VOL AMB ELEGÀNCIA

VOLA, VOLA CATXIRULO…
Quan el catxirulo es vola
una il·lusió es trenca
sense perdre l’esperança
un nou dia espera.
Catxirulo, catxirulo
puja, puja com una ona
que a la muntanya
no es veu la lloma.
Catxirulo vola
que aquest dia
se celebra
la nostra festa.

Vola, vola sense parar,
vola tu molt elegant
de tots estils hi haurà
també dibuixos únics.
Si la vols veure volar,
Amb l’aire t’ajudaràs
Des dels menuts als més grans
És un joc tradicional.
Quan l’aire es para,
La milotxa para del tot
Així que l’hem de fer volar
En un dia molt airejat
Perquè puga pujar més alt
Guanyarà el que arribe
Més alt i menor possible
temps i el joc acabarà.
Ruth María Palacios Quilis,
Gloria González Millán 2n A

Hui és un dia de festa,
la falla ja es crema
i l’alegria se’n va
però el catxirulo sempre volarà.
Sara Rodríguez González,
Isabel Sanchis Garrigós 1r A

JUGANT ALS ESCACS
Als escacs hi ha una reina i un rei,
Amb dos torres i un Martell,
Hi ha seixanta-quatre caselles,
Blanques, negres i velles.
Hi ha fitxes blanques,
Que s’assemblen al marbre,
Que són com les pedres.
Pablo Espejo,
Mario Roncero i
Rubén Bas 1rB

AVENTURA A LA PLATJA
Al matí vam anar a casa d’un amic,
I vam crear un bon embolic.
Vam començar a barallar,
I un petard va esclatar.
La mare ens va cridar,
I vam anar a l’hospital
Allà ens van curar
I a la platja vam tornar.

Oh! Oh!
Què complicat que és l’Oca!
aprens i jugues com si no haguera hora
Oh! Oh! Com mola l’Oca!
que vola i vola com una ola.

A la corda jugàrem
I molt bé ho passàrem,
I tirarem un petard,
A la vora de la mar.

Jugant al Monopoly
pots comprar un poni
si guanyes diners
compraràs carrers.

Vam anar a casa
I als escacs vam jugar,
Vam llegir un conte,
Per a demà alçar-nos prompte.

Natalia M.,
Bianca A.,
Mireia M.1rB

Pablo Espejo,
Mario Roncero i
Rubén Bas 1rB

ELS JOCS
Els jocs són molt divertits,
per a jugar amb els amics.
Podem jugar sols
o escoltar cançons.
Podem jugar a l’Oca,
sempre en l’ordre que ens toca.
També hi ha altres jocs,
com el parxís i el mocador.
M’agrada jugar al Monopoly,
perquè és molt “xuli”.
Guanyem molts diners,
per a comprar carrers.
A les dames podem jugar,
i a mi sempre em toca guanyar.
Blanques i negres són,
però a mi em donen son.
Olga Gozalbes,
Paula Martínez i
Chiho Y. 1rB

ALS JOCS
POPULARS NO POT FALTAR
Als jocs populars no pot faltar
un got d´aigua i un tros de pa
Farem una xocolatà
a la porta del meu casal
Jugarem al parxís
amb tots els amics;
Jugarem al monopoli,
al cinquet i al sambori
Marta L.,
Gerónimo B. i
Javier G. 1rB

ELS JOCS POPULARS
Els jocs populars
es juguen en un tauler
pots jugar amb l'avi
o amb el perruquer.
Jugant a l'Oca
tire perquè em toca
triant els colors
mai sóc el perdedor.

ELS JOCS POPULARS
Una bona xocolatà
Jugant amb la comba
sempre serà la bomba
fins a la cremà.
En els jocs populars no pot faltar,
una partida de parxís amb Rosa i Lluís
menjant un pastís,
i el dau torne a llançar.
Paula I.,
Mónica P. I
Carmen. 1rB

Al joc del mocador
esperes i esperes ansiós
fins que comences a córrer
quan diuen el teu nom

LA PETANCA

Àlex A.,
Carlos L.,
Pablo S. 1rB

A la petanca
Si jugues en fang
La bola s’estanca
Si jugues en gespa
La pilota avança

L’OCA

Juguen jóvens i majors
Sempre guanyen els millors

D’Oca en Oca,
de pont en pont,
vaig a la pressó
o em toca la mort.

Encara que sols cal llençar
Pilotes de metall
És un joc molt emocionant

A la presó dos torns
al laberint altres dos.
De principi a final,
tirant i tirant.

Àlex C.,
Pablo B.,
Daniel L. 1r B

Ai, la petanca!
Al meu iaio l’encanta
Ernesto Marco
Carlos Romero
Alfredo Fernández 4t B

MONOPOLY

SAMBORI

Al Monopoly
Tan sols hi ha un guanyador
Es basa en la sort de l’emprenedor
Pots guanyar o perdre-ho tot

Tires la pedra, saltes avant.
Dones uns passos fins al quadrat
Al que la pedra haja tocat.
Aquest sambori l’ hem acabat!

Els diners són el més important
Cuida’t, et pots arruïnar
I quan el joc va mal
És molt difícil remuntar

Ana Yuste,
Leo Estébanez i
M. Salem Solaz, 4t ESO B

Encara que si saps jugar
Totes les propietats acumularàs
I a la resta arruïnaràs
És el Monopoly! L’has de provar!

JOCS A L’ AIRE LLIURE

Ernesto Marco
Carlos Romero
Alfredo Fernández 4t B

Saltant i saltant, el Sol tocarem
fins que arribe la vesprada
la cola de gent allargada
tots junts en la corda cantarem.
De vegades l’utilitzem per a llevar-nos els mocs
però quan estem amb amics, com a joc.
De tant en tant hem
d’avançar
per a l’altre
contrincant
guanyar.

El CATXIRULO
Com el cant d’un pardal
El riure dels xiquets sona.
Sota un cel primaveral
El catxirulo aguaita.
S’il·lumina a l’alt del cel,
Com un gran estel,
El catxirulo amb els seus llaços petits
De tants colors com l’arc de Sant Martí.

Ana Yuste,
Leo Estébanez i
M. Salem Solaz, 4t ESO B

S’enlaira i juga amb els xiquets,
Però, si l’aire el descontrola
I el catxirulo s’envola,
Acabarà desapareixent.

MONOPOLY

Paula Ricart,
Trini Pérez i
Maria Corell, 4t ESO B

Els jocs de taula són molt antics,
Ja es jugaven quan érem petits.
El monopoly n’és un molt divertit,
L’has de provar i sabràs el què dic.
Aquest en concret és de ciutats
però hi ha de moltes varietats.
Iris Roncero i
Lola Pons, 4t ESO B

JOC DE CARTES

JOCS AL PATI

Són les cinc de la vesprada,
el meu iaio es prepara.
Es l’hora de la partida
sé que no se n’oblida.

Oh quin dia fa,
per a jugar al bouet en alt,
amb els meus amics,
mentre mengem el berenar.

Tots junts s’ajunten al bar
es hora de començar,
s’asseuen tots a esperar
això que volen guanyar.
Quan ningú s’ho espera
arriba el guanyador.
Iaio canta la victòria
com sempre als perdedors!
A. Ballesteros-M. Garzón 3r A

JOCS DE PATI
Amb la trompa
i l’entrepà
en aquella ombra
jugant amb papà.
Al carrer
jugarem tots corrents
i pararem quan
diguem “peus quiets”.

No val gosset guardià!
Tu ves cap allà
i no m’agafes de la mà.
Ai, no! Ja m´ha pillat.
Iris Correoso i
Nines Martín, 3r ESO A

PARXÍS
Cadascun d’ells ha triat
el seu color estimat.
Un el verd i altre el blau;
Els dos tiren el dau.

Irene Trenco i
Noelia Checa, 3r ESO A

JOCS DE TAULA
De l’oca a l’oca,
tire perquè em toca,
així tot seguit,
jo guanye el partit.

Un el roig i altre el groc;
Tots formen part del joc.
La meua fitxa s’han menjat
i cap a casa he de tornar.

Tothom es mosqueja,
perquè jo sóc la reina.
Comencem la partida,
que va la definitiva.

Si tens molta sort,
mai acabaràs mort.
Però si no la tens,
no t’agradarà gens.

Iris Correoso i
Nines Martín, 3r ESO A

Raúl Sánchez i
Inés Noverjes, 3r ESO A

JOCS POPULARS
Ja està el sambori a punt,
jocs populars ens agrada recordar.
Sis, cinc, quatre, tres, dos, un…
Tot a punt per començar
preparats amb un peu
o dos per a saltar.
Una pedra hem de llançar
per poder anar botant.
Tots preparats en conjunt,
el primer que vulga pot començar.
No es decideix ningú,
jo la pedra vull llançar!
No patiu, ara tots anem a jugar.
Una pedra hem de llançar
Per poder anar botant.
Sofia Mares i
Marta Aguilera, 3r ESO A

JOCS DE TAULA

AL SAMBORI TOTS
HEM JUGAT
Al sambori tots hem jugat
De menuts molt hem botat.
Sempre junts ens hem divertit,
Ens rèiem sense sentit
Els mestres ens van ensenyar
Entre rialles vam disfrutar
Molt satisfactori va ser
El meu record és vertader

A la corda vam jugar
Amb cansament la vam superar
Moltes vegades vam cantar
Però sempre sense descansar.
Arnau Tronch i
Pau Iranzo 3r A

Huit peons van al cap davant,
Reina i rei esperen darrere,
Les torres més altes esperen
Mentre van els blancs avançant.
Hui comença aquesta batalla,
Hui ja lluiten aquestes fitxes.
Mai amb el premi t’encapritxes
Sempre és el més llest el qui guanya.

Si tens perill de caure bacs,
serà millor jugar als escacs
amb pràctica i un poc d'astúcia
el teu triomf no serà cap minúcia

Aquest joc de taula, els escacs
No importa el color, blancs o negres.
Els xiquets sempre estan alegres
Mentre que no es facen atacs.

Tots juguem, juguem a jocs
ací i allà, a tots els llocs

Sofia Mares i
Marta Aguilera, 3r ESO A

Carlos Albert,
Alberto Rodríguez-Moldes,
Iván Andrés 3r ESO B

Falta prendre els xurros
Amb bona xocolata
Però també ens falten
Els bons moments recordats

JUGUEM DESPRÉS DE DINAR
Juguem després de dinar
fins abans de sopar.
A la fi se n’anem
i demà juguem més.

Tot ja ha acabat
Demà hem de tornar
Tornar a la rutina
I fer-se com la fina
Marcos Coello i
Álvaro Leal, 3r ESO B

Després de l'escola
agafem el baló.
Juguem a la rajola
i també a futbol.
Quan estem jugant
no volem acabar,
però cal estudiar
i al matí matinar.

JOCS DE TAULA
Se n’ anem tots a jugar,
a les cartes i als escacs,
al poble o a la ciutat
ens riurem sense parar.
Rei o reina, alfil o cavall
cal fer un bon treball.
Cap avant o en diagonal,
a l’arribar al final.

Carlos Albert,
Alberto Rodríguez-Moldes,
Iván Andrés 3r ESO B

COMENCEN ELS JOCS POPULARS
Comencen els jocs populars
Anem tots juntets a jugar
Amb il·lusió i emoció
Per a despertar la passió
Podem jugar al sambori
Al col·legi o al carrer
Però per a poder jugar
Molt prompte ens hem de despertar
Podem jugar al mocador
A l´hivern o a la tardor
També jugarem a futbol
Tot i no res faran pudor
S’acaben les falles
Però falta la cremà
I també la mascletà
Quin dia ens esperarà!

María Navarro,
Nuria Goig i
Lorenzo Martín 3rB

JOCS POPULARS
Són els jocs populars,
estem tots preparats?
Hi juguem al sambori
amb Manel i Loli.
Hui carrera de sacs,
demà xocolatà.
La falla es cremarà
amb molta facilitat.
María Navarro,
Nuria Goig i
Lorenzo Martín 3r B

JOCS DE TAULA
Se n’ anem tots a jugar,
a les cartes i als escacs,
al poble o a la ciutat
ens riurem sense parar.
Rei o reina, alfil o cavall
cal fer un bon treball.
Cap avant o en diagonal,
a l’arribar al final.
María Navarro,
Nuria Goig i
Lorenzo Martín 3r B

VA SER AHIR A LA VESPRADA
Va ser ahir a la vesprada,
No hauria d’haver ocorregut.,
Al caixó de casa de la iaia,
Torní a recordar aquell abril.
Aquell va ser un temps molt feliç,
No existia la preocupació ,
Però tot ha de tindre un final,
I aquesta no va ser l’excepció.
Sabia que anava a passar,
Ho posí al caixó de l´oblit,
Sempre ho recordí amb nostàlgia,
Però era millor així.
Vaig tractar de complir i canviar,
El que ahir vaig voler pel que tinc,
I al final en l´intent vaig trobar-la,
Era la meua antiga baralla.

JOCS A L’AIRE LLIURE
Comença la mascletà,
Se n’anem tots a tocar
el tambor i la trompeta
i riurem sense parar.
Juguem a estirar la corda
perdràs si no en fas força,
amb les teves mans i cames
de segur que sempre guanyes.

Per últim es pren el foc
ja s’han acabat el jocs.
Demà tornem al col·legi
a contar-li tot a Sergi.
María Navarro,
Nuria Goig i
Lorenzo Martín 3r B

Paula Moreno i
Raúl Pascual, 3r ESO B

EL CATXIRULO
Vola alt i contra el vent,
Tan sols tu la trobaràs,
Rialles i alegria dels nens,
Va fins al cel des del braç
Els color d´aquelles terres,
A nosaltres tornaran,
I de paper, bells ocells,
Per la corda, ballaran
Des d´aquest precís moment,
Quan donà ma llibertat,
Des de l’amplària dels cels,
Fins dalt del mar, volaràs
De color i de paper,
Un catxirulo volà,
Va ser arrossegat pel vent,
Va ser enlairat pel mar

EL MOCADOR

MONOPOLY

El mocador al centre,
U, dos, tres, quatre i cinc,
Comença el duel,
Entre els dos equips

Si juguem al Monopoli,
passarem un bon dia,
i si a aquest joc perdem,
ja hi guanyarem altre dia.

La tensió que sotmet,
L’adrenalina sorgeix,
Esperant al moment,
Per començar a córrer

Alejandro Montejano,
Pablo Ramírez,
GuillePereda i
Àlex Tarodo 3r B

Mocador a la mà,
I contrincant enrere,
I tan sols guanyarà,
El que menys s’espere

JOCS POPULARS
Primerament per fer-me el xulo
volava amb gent el catxirulo.
També jugàvem a la corda
amb la nostra amiga Olga,
i amb el meu amic Gregori
jugàvem molt més al sambori.
Si t'agrada la maduixa
el teu joc és tira i afluixa.
Si veus que ta mare t'enganya
baixa a jugar a l'aranya.
Si de veritat vols jugar
vine i juga als jocs populars.

Paula Moreno i
Raúl Pascual, 3r ESO B

PARXÍS
Et toca llançar el dau,
El nostre torn de jugar,
La jugada és la clau
De segur que guanyaràs.
Ja he guanyat una vegada,
i podria guanyar moltes més,
però tu em dónes pena
i per això em relaxaré.
El dia de la falla,
els bombers arribaran.
Quan caiga l’última peça,
començarem a cridar.

Cauran els daus,
cauran les fitxes,
quan es trenquen els taulers,
ballaran els fallers.
Alejandro Montejano,
Pablo Ramírez,
GuillePereda i
Àlex Tarodo 3r B

Ivan Aijón i
J. Miguel Fontestad, 4t ESO A

ANEM A PARLAR
Anem a parlar
Dels jocs populars
Són jocs particulars
Que juguem els valencians
Són uns jocs antics
Que jugaven el avis
A l’actualitat
Els juguem amb els companys

Lucas Benito i
Guillermo López, 4t ESO A

ENS ANEM A CENTRAR

JOCS A L’AIRE LLIURE

Ens anem a centrar
En els jocs populars
Que a l’aire lliure
Es poden jugar

Alt, amunt, tant com els núvols,
tots els valencians el volen volar.
Sabem que tu volar-lo vols,
generacions eixien a jugar.

La corda hauràs d’estirar
Si al tira-i-afluixa vols guanyar.
Com un renoc saltaràs
Si al sambori et vols coronar

És un joc típic valencià,
amb l’olor de les Falles el juguem,
un joc amb molta herència,
el mocador es juga al carrer

El catxirulo hauràs d’empinar
Si de la Pasqua vols disfrutar.
El mocador hauràs d’agafar
Si al rival vols humiliar.

La corda no es mou,
és com tirar d’un bou,
dos equips enfrontats,
de totes les edats

Lucas Benito i
Guillermo López, 4t ESO A

David López i
Fernando Granell, 4t ESO A

SAMBORI

PILLA-PILLA:

Si al sambori vols jugar
molts bots hauràs de pegar.
Primer hauràs de buscar
un lloc on poder pintar.
Una pedreta elegiràs
per començar a jugar.
Els números ficaràs
si el guix el tens a mà.
Un bot ací, un bot allà
els peus hauràs de canviar.
Per poder continuar
dos bots dobles hauràs de donar.
.
Ana Mª Murgui i
Belén Morales, 4t ESO A

PEUS QUIETS
A la paret has d’arribar
Lent i discret has d’anar
No pots deixar que et pillen
Quan els teus companys arriben.
El teu amic de la paret
es va a girar constantment
no has d’anar bruscament
un, dos, tres, a la paret!
David López i
Fernando Granell, 4t ESO A

És molt divertit jugar corrents
amunt i avall.
Si no t'agrada aquest joc,
és què estàs un poc boig.
Si no tens ganes de pagar,
molt bé t'hauràs d'amagar.
SI no tens res més a fer,
no malbarates el teu temps.
Ja t’ho has pensat? Vas a jugar?
Quants més siguem, més divertit.
Ràpid, t'estem esperant,
no sigues tan avorrit.
Olga García,
Lidia Álvarez i Eva Peinado, 4t ESO A

Que els xiquets corren per agafar.
Un joc meravellós
Amb el que pots fer esport ,
a més de senzill
botaràs com un conill
Endevina, endevinalla,
Quan fa vent , el vol alça,
Lliure i colorit.
Al cel és molt bonic,
És un poquet xulo,
Es tracta del catxirulo!
És un dia molt especial,
Ho hauràs d’encertar,
Ja ha arribat la calor,
Que comencen els jocs!
Saps ja el que és?
Doncs endevineu-ho, xiquets!

ELS JOCS
POPULARS
Els xiquets es junten
tenen ganes de jugar,
tots són expectants
a un dia genial.
Molts jocs n´hi ha
Tots volen provar
Perquè acaben d’arribar
Els Jocs Populars.
Catxirulo, pilla-pilla
Jocs de taula per fartar
Tots junts anem a disfrutar.
Els deures han acabat
Ja tots volen jugar
a una batalla campal
Un xiulet es pot escoltar,
Un mocador al mig del camp

Sofía Martínez i
Sonia Domínguez, 4t ESO A

SOPA DE LLETRES
LOCALITZA NOMS DELS JOCS POPULARS Sambori Oca Parxis Xapes Caniques Birles Corda Pilota Mocador
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En què s'assemblen els homes al parxís?

Escolte, doctor... El meu fill s’ha menjat una fitxa
del parxís! Què puc fer?

En què mengen una, i expliquen
vint.
Diga-li que compte
20 i que continue
jugant!

Quin és el súmmum de l'oca?
Que li agrade jugar al parxís!
Qui és el nóvio de la gallineta
cega?

El parxís.

Doncs l’anec lleig!

Les boletes
El dau
La trampa
El parxís
El dòmino
El catxirulo

Jaimito, qui és el mascle de
l’oca?

Boletes xicotetes, de metall o de vidre, les fiques al clot i mai perdràs.
Cub de sis cares, vint-i-un punts en total, al parxís intervé en l’oca també.
Per a ballar em pose la capa, i per a ballar me l’he de llevar, perquè amb ella no puc ballar.
Són les meues fitxes grogues, roges, blaves i verdes. Comptaràs fins a vint si les pilles i te les menges.
Vint-i-huit cavallers, d’esquenes negres i llises, davant tots plens de forats, per a dominar es donen presses.
Lligada a una corda volava i volava, mentre un xiquet a terra la subjectava.

SEGUIU ELS PASSOS
1. MIRAR BÉ EL JEROGLÍFIC
2. PENSAR
3. ENDEVINAR

DIBUIXA L’ESCENA DE LA NOSTRA
FALLA QUE MÉS T’HAJA AGRADAT

