
 

  



 

 
 
Pensar en falles potser ens porte a pensar en els estereotips de 

foc, llum, color, música i festa, més si cap si no pertanyem a esta terra 
o no formem part de cap falla. 

Però pense que, aquells que tenim la sort de formar part de la 
Comunitat Educativa de l’Ave Maria de Penya-roja, sabem que les 
falles són quelcom més, perquè ho veiem reflectit al nostre centre. 

Les falles, la nostra falla, és esforç, dedicació, sacrifici, treball 
cooperatiu, constància, adaptació i col·laboració que ens porta a 
gaudir, de forma compartida, família i escola, d’una jornada on el 
vertader protagonista és l’alumne. 

Esforç, sacrifici, constància i adaptació dels alumnes i professors 
de l’assignatura de 2n d’ESO de tecnologia per a poder assolir any rere 
any estructures i “ninots” que res han d’envejar als que començarem a 
veure en breu pels carrers de la nostra ciutat, més si cap enguany, on 
els alumnes han visitat tallers fallers i han aprés les tècniques 
tradicionals. 

Dedicació i treball cooperatiu, en aquests dies previs, dels 
alumnes, professors i membres del PAS de tot el centre per a 
participar d’aquest gran projecte del col·legi, aportant elements, 
figures i decoració. Sense oblidar al grup d’alumnes i professors que 
han fet realitat aquest llibret faller adaptat enguany a les noves 
tecnologies. 

Col·laboració, fonamental, de l’equip de cuina i de l’AMPA que 
fan amb gran esforç una gran tasca el dia de la cremà per a que tots els 
alumnes de l’Ave Maria puguen esmorzar xocolate i xurros en una 
jornada festiva. 

Queda palés, una vegada més i en concret en aquest projecte de 
la Falla, la importància de seguir caminant i treballant conjuntament 
les famílies i el col·legi. 

Disfruteu i celebreu unes bones Falles 2016. 
 
 
 
 
 

Álvaro Felici Berbel 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r 

E.S.O. 
  



 

L’abella Maia 
 

 

Arriba fins la bresca, 

L’abella reina la comença a manar, 

Ella vol tot en el seu lloc,  

Perquè així la mel mai s’acabarà. 

 

Maia i els seus amics viuen en societat, 

Es comuniquen per danses,  

Així és com es diuen on el nèctar està. 

 

Maia, junt amb el seu amic Willy, 

Cuiden la bresca, 

On fan la mel, 

I qui s’atrevisca a molestar, 

Un gran exèrcit els ix a castigar.  
 

Irene Martínez Agustín –1rB  

 

Dos xiquetes amb el somni 
 

 

Dos xiquetes amb el somni 

de que el món vaja bé. 

  

Una amb motxilla, mapa i botes  

altra amb Felipe, Manolito i els Beatles  
 

Volen defendre la terra, la pau i als xiquets 

superant aventures i amb frases boniques 

que fan pensar a grans i xicotets.  

Mar Albert -1rB ESO- 



 

 

Els Minions i l’abella Maia  
 

 

El meu menut amic groc, 

necessites amics per ser feliç, 

un sol enemic per patir, 

una vida sencera per entendre, 

una abella com Maia de la qual aprendre.  

Els teus ulls son marrons com les ametlles, 

els d’ ella, negres com la atzabeja; 

la teua pell es llisa, la d'ella, la de les abelles. 

El teu cos és d'un groc que meravella, 

el de l'abella, menut i una miqueta gros, 

la teua vestimenta es vaquera i vella, 

la d'ella solament el seu ratllat cos;  

el teu pèl, negre com el dolor,  

el de Maia, daurat com l'or. 

La teua banda és extensa i descerebrada,  

la colònia d'ella, també àmplia, però organitzada; 

el vostre ritme és ràpid i esbojarrat,  

el de les abelles, lent i pausat; 

la teua vida és una espiral d'aventures i renyines, 

la d'ella, agradables vivències senzilles. 

 

María Leis  1r B   ESO 

  



 

María Toledo; Lucía Butler i Belén Costa 1r A ESO  

 

1.- Sentiment de satisfacció i felicitat 

2.- Sentiment de temor 

3.- Sentiment de pena 

4.- Sentiment de fàstic 

5.- Sentiment de ràbia o fúria 

6.- Nom de la pel·lícula 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

  



 

Les emocions 
 

 

Tristesa, ira, fàstic, por i alegria 

Són emocions que et canvien tota la vida. 

 

Dia a dia ens alegra l’alegria 

Sempre amb la seua simpatia 

 

Però també les altres emocions t´aporten una bona sensació 

De viure la teua vida amb emoció. 

 

Tristesa es necessària per conservar l´esperança 

Ens ajuda a prendre decisions encara que ens faça mal al cor. 

 

La ira es bona quan veiem la injustícia en la nostra vida 

Perquè dona la seguretat d´expressar-se amb llibertat. 

 

La por t’ajuda a previndre desgràcies 

Que amb molta delicadesa les superes amb ganes. 

 

En ocasions te dona angoixa però fàstic 

Te pot salvar airosa d´una situació un poc anguniosa. 

 

Ací acaba aquest poema de les emocions 

Que recitem amb el nostre cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Puchal, Sandra Ferri i Mireia Olmos 1rB ESO 



 

 

Olaf 
 

 

Tant de bo que  eren les vacances, 

I ara que toca l’hivern, 

el món es tornarà en gel. 

Com en la pel·lícula de Frozen,  
Amb Olaf que esperava que tornara l’estiu , 

Sempre somniarà amb un estiu etern! 

Olaf, t’esperem quan el món es torne gel.  
 

Lucía Quesada Moreno 1rA ESO 

 

Toy Story 

 

 
Toy Story, animació o veritat? 

Qui pot comparar? 

Les teues cançons em van il·luminar la veritat, 

On a soles jo puc recordar… 

 

Andy, juganer amb els seus joguets 

i Budy segur i aventurer. 

Millors amics per sempre, 

Ignorant les diferències. 

 

Fins a un moment 

En que ja no puc més.  
En que cal canviar. 

Ací no estaré.  

 

Sóc generós amb tots els xiquets 

Donant el que sóc, 

Dient què és.       

Fins sempre amic meu…  

Lorena Murgui Regúlez 1rA ESO 



 

 

Minions 

 

 

Encara que siga un dibuix animat, 

a tots els va agradar,  

i sempre ens riurem amb ells 

i amb la seua forma de ser,  

de parlar i de cantar. 

No són com els dibuixos animats antics, 

però són molt entretinguts.  

Sempre ens recordarem d’Stuart, Bob i Kevin.  

Algunes  persones pensen que es per a xicotets, 

però tot el món té dret a riure’s  

de seua forma de ser.  

Valentina Tijo i Elia Taurá   -1rA ESO- 

 

Brave 
 

Cavalca en el seu cavall 

amb un arc i sense mirar a baix. 

No té por a res i per això li diuen “Brave”. 

Té ganes de donar en la diana 

i no fallar ni una sola llançada. 

Per la seua rebeldia, 

converteixen a la seua mare 

en una fera plena d’ira, 

i amb ajuda dels seus germans... 

aconsegueixin tornar-la a la normalitat. 

 

Si et centres en el que tens darrere, 

no podràs vore el que tens davant. 

 

César Andújar i Santiago Gálvez  -1rA ESO- 



 

BOB ESPONJA 

 
 
Bob Esponja ens va ensenyar 
que als millors amics 
els deus buscar 
davall de les pedres del mar  
 

Guillermo Chirivella i Daniel Pascual   -1r A ESO- 

 

Ah! El meu ratolí!, 
 
 
amb el seu gust esmolat,  
per a que cuine digues que sí. 
 
La seua família es prou gentil, 
l’ajuda i l’anima sense fi. 
El seu ídol Gusteau,   
és la llavor de la seua imaginació, 
així els seus plats agraden a muntó. 
 
Per la matinada arriba el camió,  
ple d’aliments per a cuinar, 
per a  que la gent quede sorpresa pel sabor. 
 
L’Aroma del formatge, 
li plena de coratge, 
junt al seu company,  
formen una gran amistat. 
 
Entra la gent al restaurant, 
amb ganes de disfrutar, 
del menjar d’aquest xef. 
Així acaba un dia de treball,  
esperant al següent dia per a gaudir.  
Comença un nou dia ple d’il·lusió i d’alegria. 
 
I així acaba el nostre poema, 
Del nostre volgut Ratatouille.  
 

Adrián Hernández i Héctor Jiménez  1r A ESO 



 

 

David Lema Guaranga 1r ESO B 

 

       1.    

       F 

1. P E T A R D A 

       L 

       L 

3.  M A S C L E T À 

2.  X U R R O S 

 

Vertical 

 

1. Festa popular de Valencia 

 

Horitzontal 

 

Tub de paper o cartó, ple de pólvora o explosius, que 

s'agarra per la part inferior i explota produint un soroll molt 

fort. 

Massa a base de farina de blat cuinat en oli. 

Conjunt de petards molt potents 

 

David Lema Guaranga 1r Eso B 

 

MAZINGER Z 
 

Cor d´infant  

Heroi de xapa  

Folgança de vesprades sense sol 

Deliri de xiquet davall de la taula  
Amagant complexos 

Després dels teus punys de cotó armat  

 

  



 

MINIONS 
  

No eren xiquets però eren xicotets 

amb la seua imaginació i  les seues  exploracions, 

van tindre bones expressions. 

 

Mai es van rendir i  sempre ho varen aconseguir.  

Per casualitat  varen trobar la seua qualitat. 

 

Trobar l´amo va ser fàcil però conservar-lo va ser més difícil. 

Sense l´amo no van tindre cap propòsit, 

es varen  sentir perduts i deprimits. 

 

De camí a Orlando es varen anar i a ningú varen trobar. 

A la fi la corona van salvar i a un villà van trobar. 

 

Ana Ayuso i Gracia Morales 1r ESO A 

 

 

POEMA 
 

Després d’una llarga espera 

Les falles han arribat i  

Un muntó de personatges ens han portat. 

Amb molts dibuixos ens hem trobat,  
com per exemple, 

Bob Esponja que viu a una pinya sota la mar. 

Qui també viu al mar, però 

Es un poc més oblidadissa és la peixeta Dori , que, 

En una aventura es va clavar 

Per al seu amic rescatar. 

Del mar a la muntanya  
Amb gran afanya 

Anem amb la nostra companya 

Heidi i el seu amic Pedro 



 

Que juguen amb la seua ovelleta tan blanqueta. 

Aquest següent personatge es diu  

Mike i no és blanquet, 

però és verd i amb un sol ull i dos o tres dents 

espanta als xiquets. 

Qui tambe és verd, però vol ser una “bonica papallona”  

És l’orugueta que sense cap tristesa 

meneja les seues noves ales. 

De tristesa passem a l’alegria 

la que es la nostra emoció preferida.  
I finalment ens trobem 

Amb Mérida, 

la nostra princesa favorita  

que amb precisió i satisfacció,  

va seguir els llums que la van guiar, 

a nosaltres en focus, petards, masclets i  
els ninots ens indiquen que… 

Ja estem en falles! 

 

David Domingo 1r ESO B 

 

 

Ratatouille 
 

 

Ratoutille viu a Paris 

és molt menjador 

també es cuiner 

i vol ser granger 

 

 

Els Simpson 
 

 

Homer es pasa el dia al bar 

Lisa no para d´estudiar 

Bart tota l’estona molestant 

I Marge no els pot 

aguantar. 

 

 

 

Jorge Ramis 1rESO B 



 

Els Minions i l’abella Maia  
 

 

Els Minions i l’abella Maia  
a les falles volen anar .  

Tots junts es vestiran de groc 

i a l’ofrena acudiran .  

Després Bob, Stuart, Kevin i Maia 

xocolata amb  xurros prendran. 

Asseguts a una taula redona 

tots de color Droguett 

a la gent marejaran. 

Però Maya com és abella,  

prompte eixirà volant  

a la plaça de la Verge 

per xuplar la mel d’una flor .  
I els  Minions plens de tristesa  

darrere d’ella aniran  

i així les falles acabaran 

 

Marta Serrat 1r A ESO 

 

  



 

  
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocs 

 

1- Fidel acompanyant de l’abella Maia.                                                 

Willy 

2- El seu amic viu en una pinya però ell viu sota una roca           

Patricio 

3- Passe el que passe sempre cal tenir…                                              

Alegria 

4- Aquesta peixeta tan oblidadissa es diu…                                        

Dory 

5-  Verd i xicotet espanta als xiquets a l'hora de dormir              

Mike 

6- Té el color del pèl com el foc i té precisió amb l'arc                  

Mèrida 
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2n 

E.S.O. 



 

Up 

 
Quan era xiquet vaig conéixer a una dama 

i jugant amb mi era l’ama 

jugàvem i jugàvem fins que rebentàvem. 

 

Junts vam créixer 

i tots els dies ens vam veure, 

l’ amistat va augmentar 

i molt més després ens vam casar.  

 

Finalment va morir 

i em vaig deprimir 

hi havia molta contaminació  

i me’n vaig anar a altra nació. 

 

Santiago Fernández i Alberto Gaspar, 2n B 

 

 

 

 
Estàvem impulsats per mil pardals de colors, 

cadascú diferent, però tots igual d’ acollidors. 

 

El vent ens dirigia en direcció al paradís, 

sense por i amb agalles, el que siga per arribar a la fi. 

 

Ni un núvol, ni una tempesta, res ens dentindrà. 

La meua meta està clara, i en res haurem d’aplegar. 

 

Sergio Moreno i Álvaro Llorca, 2n B 

 



 

 

Entre malsons i por 
 

 

 

Un monstre s´apropa, 

la pulsació s’accelera, 

el teu cor s´arropa, 

ja res serà el que era. 

 

T´embarga la por 

mentre contens el plor, 

la respiració et delata, 

ets la victima candidata. 

 

No saps el que passa, 

l´esperança és escassa, 

el que creies que et defensava 

ara pareix ser lava. 

 

La fosca nit  

de sobte il·lumina el teu llit, 

t´has despertat 

i tot s´ha acabat.  

 

“Y con esta rima 

la fiesta termina” 

 

Miriam Morell Viadel i Marta Avellà Garcia, 2n A 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jo sóc el teu amic fidel 
 

 

Sempre hi ha un amic especial, 

que sempre estarà amb tu 

en la festa de “carnaval”. 

 

Com Budy amb Andy jugant sense parar      

que en els moments dificils           

mai et faltarà. 

 

Jugarem molt fins al final, 

i volarem junts fins a l´infinit 

i més enllà. 

 

 

 

Aitana Sánchez, Alejandra Henríquez 

 Valentín Galeano i Hao Chen, 2n B 

 

 

 

 

 

 

 



 

Somnis d’un petit món 

 

 

Recorde ara que has arribat, 

els meus somnis i il·lusions 

que fa temps vaig oblidar. 

 

M’agradaria recordar 

tots aquells moments 

que vaig disfrutar. 

 

Ara que sóc major, 

amb els meus avorrits pensaments, 

em sembla molt abellidor  

aquest món de xiquets. 

 

Una realitat 

on l’única preocupació  

era riure, cantar i ballar. 

 

On tots junts vivíem aventures  

i féiem moltes “travesures”. 

 

 

 

Un xiquet amagat 
 

 

 

Tanque els ulls i somie, 

somie que una nit 

després d’una dolça bessada  

que acarona els sentits, 

s’obri una porta i… 

 



 

De sobte torne a ser un cavaller  

que a la princesa salva 

 

d’un malvat guerrer. 

De sobte torne a parlar 

amb els amics que vaig imaginar, 

que quan estic trist 

em fan un calorós abric. 

 

De sobte viatge en el temps, 

i em trobe en un món 

d’indis i vaquers 

on tinc el millor cavall de tot l’Oest. 

 

De sobte palpe amb els ulls  

una intensa claror i m’adone 

que no ha sigut més que un conte. 

 

Raquel Morell, Lucia Roberto, 

Rebeca López i Alejandro Martínez, 2n A 

 

 

aNEMOnana 
 
 
 

Nadant anava sempre, 

un peix molt alegre, 

 

sense germans ni mare,                                    

va viure amb el seu pare. 

 

A "l'anemonana" vivia, 

Sense por i amb fantasia, 

La mar recorria, 

I en un aquari acabaria. 



 

"Dori, que has perdut la memòria!"                                  

Li deia el pare a la història, 

I amb que Nemo es va escapar, 

Amb la seua ajuda el varen trobar. 

 

Andrea Pons i Elena Temporal, 2n B 

 

Malson 

 
Dormir somiant amb estrelles i ovelles 

i endinsar-me en el món de les meravelles, 

pujar a l’alt d’un gratacel 

i tocar amb els dits el blau cel. 

 

Amagat en aquesta obscura claredat  

esperant ansiós al meu contrincant 

deixant eixir la meua valentia  

per això que una vegada temia. 

 

Mentre aquell monstre se n’anava  

més per dins de mi entrava. 

Amagat en la foscor era jo amb el meu llençol. 

Però de sobte tot es para  

i la obscura foscor s’acaba . 

 

Un somni em persegueix, 

i jo no puc fer res. 

Diuen que els somnis són de color 

però aquest era en blanc i negre. 

 

Javier Almarcha, Paula Correoso, 

Amira Embuena i María Urdiales, 2n A 

 



 

Somnis i malsons 
 

 

 

Anit pensava que volava  

però només era que somiava.                         

 

Mentre els monstres derrotava a la bella princesa salvava. 

Jo, mort de por estava 

quan en un malson em trobava. 

El monstre em perseguia 

mentre jo atemorit fugia. 

Jo, Mazinger-Z, volava, 

mentre el meu enemic m’atacava. 

Al final d’una punyada                

vaig acabar amb la seua mirada.  

Per què jo esporuguit no em despertava? 

Perquè la meua història m’agradava. 

Estava plena d’acció  

i d’una gran investigació. 

Jo tinc somnis i malsons   

plens de felicitat i de por 

i al següent matí  

vull tornar a somiar així. 

 

Alberto Peinado, Álvaro Bas i Sergio Gurrea, 2n A 

 

 

 

 



 

Somiant un malson 
 

 

 

Em vaig alçar del llit 

estava mig adormit 

vaig començar a volar 

vaig començar a somiar.  

 

El sol il·luminava la foscor 

menys en un xicotet racó, 

a anar em vaig atrevir, 

però la llum del sol es va extingir. 

 

Que és això? M'està perseguint! 

Ell no para ni de dia ni de nit, 

M’ha atrapat. Què em farà? 

Sent el meu cor en la seua mà. 

 

Ja no es veia més. 

La intensa llum es va apagar. 

Res més puc fer... 

Res més puc contar... 

 

 

Álvaro Mondejar i Diego Rivera, 2n A 

 

 

 
 
 
 
 



 

Monstruos S.A. 
 
 
 

Dos amics molt divertits, 

que amb les seues aventures, 

ens treien somriures, 

en somnis convertits. 

 

De tots els monstres,  

Sullivan el millor, 

més grans que els altres, 

a la xiqueta donava amor. 

 

Però Wazowski graciós era, 

a la seua manera, 

el seu problema, guanyar, 

perquè por, no podia donar. 

 

Guiomar García, Paola Cifuentes i Claudia Pulido, 2n B 

 

 

COPA PISTON 
 

 

La copa Piston va a començar 

i els cotxes preparats estan. 

 

Participen Rayo Mc Queen, Wheabhers i Chik 

a vore qui trau profit. 

 

En la ruta 66 trobaràs Radiator Sprint, 

Sally i Mate per Rayo Mc Queen estan patint. 

 



 

Chik li dóna un colp a Wheabhers i té un accident , 

però Rayo Mc Queen està pendent. 

Chik guanya la cursa i arriba el primer, 

 

Rayo Mc Queen ajuda al “companyer”. 

En esta història ser el primer no és el millor, 

qui ajuda a l’amic és el guanyador. 

 

Julio Jiménez, 2n B  

 

 

 

 

 

Els somnis dels xiquets 
 

 

I els somnis dels xiquets? 

Quan tornarem a somiar? 

Tan dolços com els bollets 

I tan salats com la mar 

 

I els somnis del xiquets? 

Quan tornarem a somiar? 

Ratatouille amb sentiments  

Ens va ensenyar a confiar 

 

I els somnis dels xiquets? 

Quan tornarem a somiar? 

Els joguets tan inquiets  

I tan tranquils al jugar 

 

 

                                       Marta Gómez i Diana de la Rubia, 2n B 

 



 

Estreles i ovelletes 

   

Ovelletes ens contaven per dormir 

estreletes per anar al llit. 

Quan tots els xiquets se'n van a descansar 

només fan que somiar. 

 

Ovelletes botaven la tanca 

mentre jo veia la seua llana blanca. 

Aixina dormia jo sobre el llit 

somiant baix la manta encollit. 

 

Marta García i Sonia Vicedo, 2n A 

 

Monstres S.A 

 

Quan érem menuts ens feien por, 

ara no són més que un record. 

A la xiqueta van espantar 

però pareix que no li va importar. 

 

La xiqueta els va seguir cap al seu món 

ple de monstres al seu entorn 

Sullivan la volia buscar 

i molts problemes va generar. 

 

No volia que ningú s'assabentara de l'humà 

ja que si tocaven a un, s'intoxicaven a l'instant. 

Al final en un ràpid pit-pit  

va tornar a dormir al seu llit. 

 

Marta García, Sonia Vicedo i Celia Lliso, 2n A 

 



 

Toy Story 
 

Tots els xiquets bonics 

aconsegueixen molts amics. 

Menuts i grans; tots els xiquets 

s’il·lusionen amb els joguets. 

 

A molts d'ells els agrada ToyStory 

i el seu ninot preferit és Buddy 

Amb Buddy i els seus companys 

de segur molt bé t'ho passaràs. 

 

A Andy, el gran amic de Buddy 

li agrada jugar amb la pastora Betty. 

 

Toni Sanabria,Esther Lázaro,Alba García i Paula Coello, 2n B 

 

Un viatge d’altura 
 

 

L'home geperut amargat estava 

assegut a la seua butaca tota la matinada.   

El xiquet d'alegre passejar 

encantava amb la seua felicitat. 

                       

L'home no volia ser feliç  

perquè la seua dona es va morir. 

El xiquet cantava per la nit 

i l'home no volia ni existir. 

 

Els globus els van impulsar 

i amb l'altura ja no els veuràs.  

 

Nuria Olmos i Lucia Fernández, 2n B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3r 

E.S.O. 



 

Jo desitge ser… 

 

 

Jo desitge ser  

un bon policia  

i als lladres portar 

a la comisaria. 

 

Jo desitge ser 

de tota València 

el millor bomber  

i anar a l’urgència. 

 

Jo desitge ser 

un famós reporter 

i fer entrevistes 

per a la Cadena Ser.  
 

Samuel Ecuaga Zanón i Vicent Muñoz 

 

 

Evolució dels joguets 
 

 

Cert és que els nostres avis 

Veien Mickey Mouse 

Que encara que amb llavis 

No feia ni sons suaus 

 

Després els nostres pares 

Mazinguer veien, 

en  quant el ficaves 

la mirada perdien. 

 



 

Però ara nosaltres 

veiem coses distintes 

Bob Esponja i altres  

Que menudes pintes! 

Samuel Ecuaga Zanón i Vicent Muñoz 

 

IMAGINA... 
 

En la lluna o en el camp, 

en un escenari o dibuixant. 

Tot era possible als nostres somnis, 

mags, bruixes i tot tipus d'ovnis.  
 

Alguns somniàvem amb ser futbolistes,altres actors; 

molts d'ells astronautes i la resta pilots. 

Volíem anar a les olimpíades a còrrer un montó 

fins a acabar els primers i guanyar la medalla d'or. 

 

Tot era possible a la nostra imaginació 

i amb aquesta fèiem tot tipus d'invencions 

ens donaven un micròfon i construíem una cançó 

i d'aquesta història érem els nostres autors.  
 

Mar Choucair i Fernando Gramage, 3r ESO A 

 

 

PETITS SOMNIADORS. 
 

 

Navegant per la mar 

al pirata Pata-pal vaig trobar, 

amb ell en la platja vaig desembarcar 

i junts el tresor vam saquejar. 

 



 

Caminant pel bosc, 

un castell vaig distingir, 

en el que habitava un drac verd fosc, 

que per la boca foc va escopir. 

 

Milers d'aventures vaig abarcar, 

milers de monstres vaig derrotar, 

milers de territoris vaig visitar, 

milers de somnis vaig disfrutar. 

 

Mar Choucair i Fernando Gramage, 3r ESO A 

 

 

L’abella 

 
Lliure com una abella 

jo voldria volar. 

Amb les meues ales 

jo gaudisc com un au. 

 

Volaria per tot arreu  

escoltant les històries que narreu. 

I amb ajuda del vent 

més ràpid aniré 

 

Les persones que vull 

són com un abric. 

Sempre que estic trist 

m’ajuden d’imprevist. 

 

 

Sara Rodríguez, 3r ESO A 

 



 

 

De xicoteta somniava, 
 

que vivia en un castell 

i que tot el que tenia m’agradava. 

Que bonic el meu castell! 

 

Aquell castell era gran, 

sempre entrava cantant 

m’obrien la porta per davant 

amb un somriure gran.  

 

Tenia un color especial, 

sempre estava il·luminat 

amb una essència essencial 

com m’haguera agradat. 

 

Alicia Rubio i Carmen Ballester, 3r ESO B 

 

JO VULL SER... 
 

Tot xiquet xicotet 

vol ser un animalet 

i també un pardalet. 

 

Les xiquetes princeses i 

cuineres, tant les franceses 

com les xiquetes angleses.  
 

Els xiquets volien 

ser bombers encara 

que foren de Budapest. 

 



 

Els xiquets i xiquetes 

s'ho passen bé jugant 

tots junts feliços i rient. 

 

Ángela Villagran i Ester López, 3r ESO A 

 

 

Tot xiquet alguna volta 

 
ha somiat amb el món perfecte 

ple de llepolies i piruletes. 

 

Somiaven amb una caseta 

i damunt una piruleta 

de color tarongeta. 

 

Com Hansel i Gretel,  
la casa de les llepolies 

era la millor de totes. 

 

Les llepolies són tan dolces 

que ens mengem 20 si fa falta 

i desprès ens farà mal la panxa. 

 

Ángela Villagran i Ester López, 3r ESO A  



 

Personatges infantils  

 

 

Amb ulls de xiquet  vaig a escriure 

sobre aquells personatges que em feren riure  

i que quan jugava els vaig veure.   

 

Vaig a parlar de l`home aranya 

tirava teranyines amb molta manya 

es crida Spiderman i viu en una cabanya.  
 

També parlaré de Superman  

i del seu amic el Roman  

que salven vides en  Afganistan. 

 

I per últim el amic Bob Esponja  

que viu a prop de la platja 

que va estudiar  al Penya-roja.  
 

Pablo Casas Morente i Víctor Ballesteros García, 3r ESO B 

 

 

Jocs de la infància   
 

De menuts tots volíem ser importants 

no érem estudiants 

i per això no estàvem alterats. 

 

Havíem de relaxar-nos jugant 

a  pirates , astronautes o “supermans”  
ens crèiem els millors humans. 

 

També ens agradaven els  joguets 

ninots , espases i avions de paperets 

que llançàvem  per totes les parets. 



 

 

A més jugàvem al carrer  

amb pilotes, amb pedres i a córrer 

com que érem menuts tot el podíem fer. 

 

Pablo Casas Morente i Víctor Ballesteros García, 3r ESO A 

 

 

ELS  FASTÀSTICS SOMNIS 
 
 

Si el teu somni  vols obtenir 

del teu esforç no has de fugir.  
I un fum de coses aconseguir podràs, 

I més que feliç tu seràs. 

 

Les xiques no paren de ballar 

Quan els xiquets no paren de jugar 

I fent sempre moltes tonteries 

De tant en tant mengen llepolies. 

 

Amb  molts joguets  vam  jugar abans, 

alguns  fets  amb  les nostres mans. 

Els somni s són reals o imaginaris, 

i te poden portar moltes alegries.  
 

Els joguets, sense dubte 

Molta diversió te portaran 

El pallasso amb les gràcies 

Te pot amb poc alegrar. 

 

Paula Iborra i Marta Leal, 3r ESO B 

  



 

 

La princesa dels meus somnis 
 

Quan jo era xicoteta 

Volia ser una princeseta, 

Tindre un vestit brillant 

I estar sempre somiant. 

 

Unes sabates de cristall, 

Una corona imperial, 

I un príncep ben alt. 

 

Al viure en un castell gegant 

em costaria anar anant 

però tindria un  gran lloc 

per a tindre al cavall Petoc 

 

Passejar pel jardí en primavera 

Banyar-se en la gran banyera 

Ser una princesa seria tan bo 

Tot el dia menjant bombons. 

 

Natalia Montó Bastida i Laura Brull Cases, 3 ESO B 

 

  



 

SOMNIS INFANTILS 
 

 

Els xiquets i els seues somnis, 

van volant com els ovnis. 

Imaginant que són bombers 

A la vegada que fallers. 

 

Passa un, passen dos, 

Passen tres del revés.  
En els somnis del xiquets,  
Tots somien el que volen ser.  
Astronautes i princeses, 

Policies i bomberes. 

 

Els xiquets se’n van a dormir 

Pensant amb el seu heroi. 

Tots aquests somriuen  
Per cada moment que viuen.  

Pablo Espejo i Ariadna Morcillo, 3r ESO B 

 

SOMNIS INFANTILS 
 

 

Entre cançó i cançó 

Els xiquets juguen al ritme del so. 

I somiant amb ser cantant 

Els seus somnis tiren en davant.  
 

Ho miren com ho miren, 

Els xiquets un gran cor posseeixen. 

No es cansen de somiar 

I al caminar, 

La innocència es van deixant. 



 

De la A a la Z van estudiar 

I amb Mazinguer-Z van somniar. 

Amb Dragon Ball van començar 

I amb LeedZepeling van finalitzar. 

 

Pablo Espejo i Ariadna Morcillo, 3r ESO B 

 

 

Heu d'obrir vostra imaginació 

 

 

com si fóra una competició 

tu elegeixes la teua professió 

que pot ser una afició. 

 

Pots anar amb el teu camió 

o pilotar qualsevol avió  

aterrant en una mansió 

repleta d'imaginació 

 

Eres el millor superheroi  

lluitant per un nou món 

contra el antiheroi  

a disposició de tothom.  
 

Aitana Arcas Machirant i Pablo Sorabella Noriega, 3r ESO B 

 

 

RECORDS DE LA INFÀNCIA 
 

 

Tots volíem ser com els nostres joguets, 

un cavaller, un heroi, sense temor, 

mentre el s majors llançaven masclets, 

nosaltres elegíem quin Pokemon era millor.  



 

La nostra infància va ser molt divertida  

jugant a les trompes cada dia. 

Que serien eixes vesprades 

sense  jugar al “pilla-pilla”.  
 

Mentre els pares parlaven de les seues coses 

nosaltres jugàvem amb els cotxes. 

Aquells partits de futbol, 

que sempre acabaven en plors. 

Víctor Morales, 3r ESO A 

 

He somiat que… 
 

 

 

Mare, aquesta nit he somiat que 

volava en un coet camí al cel. 

Pare, podia arribar a les estrelles 

tancant els ulls i pensant en elles.  
 

Iaia, aquesta nit he somiat que 

Vivíem en un món que d’amor està ple. 

Iaio, no hi havia guerres 

ni patiment a les esquenes. 

 

Mare, aquesta fosca nit 

vull que somnies sols amb mi. 

Pare, aquesta nit és especial 

voldria ser xiquet i sempre somniar.  
 

Núria Machés i Marina Roig, 3r ESO A 

  



 

Anar més enllà 

 

 

Infinits colors apareixen al meu cor, 

quan torne a casa i segueix el joc. 

Dracs, fades i prínceps envaeixen el meu món. 

 

Contes de màgia i fantasia dia a dia, 

en ells mai falta amor i alegria. 

Tanque els ulls i tot pren vida. 

Tot i que la raó mana, 

una i altra vegada la meua ment brama 

i de sobte els somnis triomfen amb gana. 

 

La il·lusió s’imposa amb fermesa,  
l’emoció l’envolta amb delicadesa 

i la raó és vençuda amb destresa.  
 

Núria Machés i Marina Roig, 3r ESO A 

 

 

Somnia amb un matí 
 

 

viu amb un somriure  

i aprendràs a viure.  

Deixa la melena al vent  

i gaudeix el moment. 

Mira al teu costat  

i recorda qui ha estat 

quan ho has necessitat. 

Viu la vida somiant-la 

i sobretot aprofitant-la.  
  

 



 

Volem jugar, sabem fer-ho 

podem fer-ho, gaudim fent-ho. 

Sempre amb un somriure, 

sempre quan volem sentir-nos lliures. 

Futbol, tenis o frontó, no hi ha problemes 

Perquè tots molen mogolló. 

Jugant amb els amics  

el temps ens fa rics.  
  

Bianca Alonso i Mirella Moriano, 3r ESO B 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t 

E.S.O. 
 

 



 

Còmics, cordes i carretes  

 

joguets del nostre passat 

els xiquets ja no els volen 

perquè la tecnologia ha triomfat. 

 

Què podem fer Déu meu!  
Amb aquesta situació 

només quan cau la neu 

deixen aquesta adicció. 

 

Només fan cas a açò 

Es passen el dia embobats 

i el pobres dels seus pares 

sempre molt acobardats. 

 

Maria Fernádez-Reyes i Andrea  Yanez, 4t ESO B 

 

 

 

Amb ulls d'un xiquet vaig pintar 
 

 

en aquest món tan especial. 

 

El cel el faré de colors,  

la terra de boniques flors. 

Tinc molts somnis en la meua ment,  

no deixe de sentir-los constantment. 

Cada matí somnie pintar una fallera 

i m'alce d'una bona carrera.  
 

Mariam Pellicer, Claudia Torres i Ruth Palacios, 4t ESO A 

 

 



 

 

Bola de Drac 
 

 

Bola de Drac, quins bons records 

vegent-los des de ben menuts. 

El Goku era el més forçut 

amb açò tots estem d'acord. 

 

En Super-sayans es transformaven 

quan al màxim poder arribaven. 

I fent les seues ondes vitals 

derrotaven a tota els malvats. 

 

I ara que estem en falles 

amb els seus poders t'ajudaran  
a fer d'aquestes festes 

una altra experiència que contar. 

 

Javier Devís i Pau Gimeno, 4t ESO A 

 

 

La xiqueta té els ulls tancats  
 

 

somnia ser ballarina professional  

amb una rosa i els cabells arrissats  

i un príncep molt original. 

 

Però tot no és perfecte 

el mon es complicat  

la gent ho te que afrontar  

perquè és la realitat. 

 

Sara Iborra, Maria Domingo i Victoria Bellido, 4t ESO B 



 

QUAN JO ERA XICOTET..." 

 

 

Quan jo era xicotet 

semblava un angelet 

jo sols volia ser 

un bomber o un cavaller. 

 

Em vaig fer més major, 

açò no era el millor 

volia ser com Thor 

volia ser actor! 

 

Tot açò va canviar 

ara havia d'estudiar 

tot açò és veritat  

no m'agrada bromejar.  
Tamara Saiz i Valentín Gómez, 4 ESO B 

 

Als xiquets els agrada somiar 
 
 
els agrada quasi tant com jugar 
un lloc on poden imaginar 
on els xiquets poden disfrutar. 
 
Es un lloc on ells poden ballar 
també es un lloc on poden cantar 
o inclús poden viatjar o volar 
als somnis es poden realitzar. 
 
Ells amb herois volen somiar 
les xiques prefereixen ballar 
als xiquets els agrada somiar 
i es un lloc per a disfrutar. 

Carmen i Lucia Mateo, 4t ESO A 



 

SOMNIS ESPACIALS 
  
 
De menut volia ser com ells, 
els Digimon tenien molts poders, 
però al créixer em vaig adonar 
que a la Lluna podia arribar. 
 
Amb els meus somnis ja prou clars 
mans a l'obra em vaig posar,  
amb astronomia vaig provar 
però els estudis eren cars. 
 
Després d'allò ja sabia que ser: 
als xiquets volia ensenyar 
a llegir, a sumar i a restar, 
que és el que més m'agrada fer. 

 

Marc Pérez i Voro Galindo, 4t ESO A 

 

DE MENUT  
  
 
De menut tenia molts somnis,  
com per exemple poder volar. 
També volia a l'esport triomfar 
al futbol, al bàsquet o al tennis. 
 
De menut volia tindre poders 
com els meus herois dels dibuixos, 
per usar l'habilitat d'eixos 
en salvar gent com els bombers.  
 
De menut no volia créixer, 
volia ser per sempre un xiquet. 
Com el Peter Pan volia ser 
per estar feliç i satisfet. 

Marc Pérez, 4t ESO A 



 

Quan era un nen tenia somnis 
 

 

la majoria impossibles 

a voltes venien dimonis 

i altres sers indescriptibles 

 

Un superheroi famós 

que salvara molts poblats 

contra un acte maliciós 

aconseguint pau a les ciutats 

 

I ara que ja sóc major 

amb molts altres pensaments 

no hi és l’enemic pitjor 

i Mazinger a les ments 

Alejandro Pascual i Javi Cobo, 4t ESO A 

 

Els xiquets molts somnis tenen 
 

pensant en ells s’entretenen, 

moltes il·lusions es faran, 

però quan creixen molts se’n van. 

 

Perquè se n’han de marxar, 

si en el nostre cor estan, 

per sempre ens faran viatjar, 

i al nostre llit somniar.  
 
Alguns volen ser bombers, 

altres soles camioners, 

altres volen ser herois, 

que feliços són els nois. 

 

Marc Castillejo i Rubén Javaloyes, 4t ESO A 



 

Quan som xiquets tots somniem 

 
en ser allò que més desitgem 

les nostres idees sempre exprimim 

i amb els nostres amics presumim. 

 

Sempre ens ha agradat  

somiar que som cavallers  

i ho hem vist amb claredat 

al vestir com a fallers. 

 

No ho podem negar 

mai ho hem amagat  

sempre ens agrada celebrar 

aquesta meravellosa festivitat.  
 

Germán Aguilar i Elena Mondéjar, 4t ESO A 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem 

la Falla 
  



 

En aquest llibret no només escrivim poesia 

També reflectim el que fem dia a dia. 

La falla no és només lletres en un paper 

És un treball diari molt ben fet. 

 

Aquesta és una xicoteta mostra del treball fet pels alumnes. 

Trobareu moltes més fotografies en www.colavem.es 

 

 

 
 

 

 

http://www.colavem.es/


 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


