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La setmana de les falles comença a l’Ave Maria de Penya-roja. 

Arribats a esta data, i més enguany si cap, l’oratge canvia radicalment, 

pareix que estiguem en estiu. Però també notem con allarga més la 

jornada, tenim més hores de llum i fins i tot els ànims canvien. 

Però hi ha un fet que, any rere any, no varia: la il·lusió, les ganes i la 

motivació de dur endavant una vegada més la Falla de l’Ave Maria de 

Penya-roja. 

Aquest any, i seguint un poc en la línia que vam tindre el curs passat, la 

temàtica de la nostra falla gira al voltant del compromís d’aconseguir 

un món millor. Aquesta vegada el tema se centra en la nostra ciutat, 

amb el lema: “Per una ciutat més saludable”. L’alumnat treballa al 

voltant del monument, cada etapa encarregada d’una temàtica i així, 

mentre treballen els elements que al final composaran la nostra falla, 

reflexionen sobre la importància d’estar compromesos i tindre cura de 

la natura que ens envolta, especialment a la nostra ciutat de València. 



 

 

És per això que podrem observar elements “reconeguts” de la nostra 

ciutat al monument: el Micalet, les Torres de Serrans, el carril-bici... 

Són dies de festa i música, de jocs i activitats, de “mascletades” i de 

“xocolatà”... El col·legi es transforma per complet durant uns dies i 

aconseguim, una vegada més, allò que ens proposem.  

Tota la Comunitat Educativa de l’Ave Maria de Penya-roja, recolzats 

també pel nostre preuat AMPA, treballem colze amb colze per a que el 

nostre alumnat tinga una falla i unes festes com mereixen. 

Bones Falles a tots! 

 

Álvaro Felici Berbel 

Director 

 
 
 

PROGRAMA DE FESTES 

 
Dimarts dia 12 de març  

- 15h: Començament de la Plantà de la falla 
Dimecres dia 13 de març 

- 9h: Ofrena de flors a la Mare de Déu 
- 12h: Portes obertes per a visitar la Falla 

Dijous dia 14 de març 
- 9h: Jocs populars valencians 
- 16h: Cremà de la falla 



 

 

DE LA IDEA AL NINOT: 

EL PROCÉS DE CREACIÓ DE LA FALLA 

 
Són poques les persones que saben la quantitat de treball que hi ha 
darrere d’una falla. No només parlem de les hores en el taller, sinó 
també de la creativitat que hi ha dins de cadascú dels nostres alumnes, 
sempre guiats pels professors del col·legi. 
En aquest article anem a intentar explicar i il·lustrar d’alguna manera el 
treball que han fet durant estos mesos els nostres alumnes que 
quedarà reflectit en el monument faller. 
 
El primer pas és concebre el que serà el monument central. En aquest 
cas trobarem les Torres de Serrans i el Micalet, dos monuments 
emblemàtics de la nostra ciutat, així com la típica barraca valenciana. 
 

 
 



 

 

En aquestes fotografies podem 
veure com encara no estan 
finalitzats els monuments. 
 
El primer que cal fer és una 
estructura de fusta. A continuació 
s’ha de cobrir amb cartró  per a 
donar la forma que es desitja. Encara 
que semble fàcil, no ho és en 
absolut. A més a més, els materials 
que ens pareixen tan fàcils 
d’aconseguir tampoc ho són.  
 

 

 

 

 

 

En aquestes fotografies podem veure el 
treball per a poder fer dues estructures 
que ens poden paréixer molt bàsiques, 
però que per la seua grandària ja 
constitueixen un gran esforç. 
 
 
 



 

 

El següent pas és donar-li capes de paper encolat fins a un màxim de 10 
capes per a que agafe la forma definitiva. 

 
 

Una vegada està sec, l’últim pas és pintar. A poc a poc les nostres 
figures van agafant forma! 
 

  



 

 

Després de seguir aquestos passos, només cal donar-li als ninots els 
últims retocs i apurar els detalls per a que ens quede una falla del més 
original! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No cal dir que els nostres alumnes disfruten al màxim fent la falla! 

 



 

 

  



 

 

POEMES FALLERS 

 
LES TORRES DE QUART 
Al segle XV es van construir les Torres de Quart, 
es tracta d’una de les antigues portes de València, 
les torres són part de la història i del nostre art 
demostren la nostra resistència i excel·lència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VALÈNCIA  ANTIGA 
Véns a València i t’enamores, 
després vas a la teua ciutat,  
enyores València 
i penses si tornes…                                         
I si em quede tota l’eternitat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EVOLUCIÓ DE VALÈNCIA 
Abans València era agricultura, 
després la ciutat va ser influència, 
més tard es va convertir en cultura 
i ara és vida i pura ciència. 
 
Pilar Beltrán, Marina Gozálvez, Clara Museros 1r A 

 
 

 
Es troba el Micalet, 
un monument molt antic 
des de fa molt temps present 
és molt gran i molt bonic. 
 
València ha evolucionat, 
tecnologia ha arribat 
encara que no s’ha oblidat 
el que es feia fa uns quants anys. 
 
Jaime Ballester, Manuel Fernández, Rubén Cuenca 1r A 

 
Abans era camp, ara és ciutat 
però hi ha coses que mai canviaran. 
L’esperit valencià sempre estarà 
amb foc, alegria i humilitat. 
 
València, història i cultura 
per als valencians sempre a l’altura, 
protegits per les Torres de Serrans 
que ens defenia de tots els mals. 
 
El Micalet amb la melodia 
de les campanes despertava el dia, 
ben alimentats pel Mercat Central 
ple de gent i molt menjar natural. 
 
En la nostra ciutat, València, 
ens persegueix la nostra gran festa 
amb la gran paella tradicional 
i la saborosa orxata natural. 
 
I per tant dels paratges naturals 
la nostra bona Albufera és genial. 
Caminaven amb xarrades abans 
i amb bicicleta d’acompanyant 
ara en la modernitat. 
 
Elena Espejo, Marisa Montés, Adán Granero 1r A 
 
 
 
 



 

 

 
EL BON VALENCIÀ 
Fa uns quants anys a la nostra ciutat 
quan encara el Túria fluïa, 
el Micalet fa temps acabat 
i en les barraques la gent vivia. 
 
Un procés de gran evolució 
s’apodera de nostra terreta, 
substituïxen vegetació 
per més d’un carril de bicicleta. 
 
Ara al regne de la mascletà 
moltes diferències pots percebre, 
però ja mai més anem a perdre 
l’essència del bon valencià. 
 
Sandro Martínez, Pablo Brasal,  Núria Insa 1r A 
 
Quan veus les Torres de Serrans 
 tu comences a pensar   
què boniques i què grans!  
 vindre a València és somniar. 
 
El Micalet es formà  
 i tots a ell volen pujar,  
les vistes volen omplir ,  
 impossible no sentir. 
 
El Palau de les Arts  
a València està  
per atreure els visitants  
a la nostra gran ciutat. 
 
Carolina Nogueras, Marta Milán i Jon Bretones 1r A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALÈNCIA NOVA 
A València ha canviat moltes coses, 
com la cultura i les persones 
i ara van les meues rimes 
i un parell de versos simples. 
 
Abans no havia mòbils 
ni tampoc havia portàtils 
no eren necessaris per als jóvens 
ni tampoc ho eren per als hòmens. 
 
La Ciutat de les Arts i les Ciències 
és una de les primeres experiències 
que és de molta modernitat 
i que abans no hi havia necessitat. 
 
Estefania Ortín, Ivana Carrillo, Nayara López 1r A 
 
En l’evolució de València                   
 hi ha moltíssima diferència,                    
la gent ignorava els monuments 
i ara són un esdeveniment. 
 
Vora al nostre preciós Micalet 
aguaita el cap un menut xiquet,  
és el fill d’un home campaner  
que vol ser un honrat cavaller. 
 
Al fer la ruta a l’Albufera 
no hi havia cotxes per carretera, 
les barraques lluïen com ciutats 
 i ara tots les deixen pels costats. 
 
Fernando Pascual, Marta Lozano, Lucía Estevens 1r A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VALÈNCIA, TERRA D’HISTÒRIA 
El Micalet és un faret 
al que puja molta gent 
per a vore els fanalets 
que asombren als xiquets. 
 
València ha canviat  
amb els nostres fallerets  
i els nostres ciutadans 
que fan la nostra comunitat. 
 
De la barraca al cassal 
i ara finques molt més altes 
abans trages elegants 
i ara roba de rebaixes. 
 
Sergi Martínez, Àlex Taurá, Manuel Soliveres 1r A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VALÈNCIA QUE PROGRESSA 
Des de barraques valencianes 
fins a grans obres romanes, 
dintre d'aquesta magna ciutat, 
tot es barreja, dubtes, cap. 
 
La desproporcionada València 
té molta contemporaneïtat, 
amb moltíssima pragmaticiència  
visiten la capitalitzada ciutat. 
 

 
 
Al famós centre, 
el gran Micalet, 
als afores,  
un barri nou complet. 
 
València encara que siga gegant, 
fusta que per tradició cremen 
o paelles de pollastre que mengen, 
sempre fou i sempre serà constant. 
 
Kiko Bargues, Alberto Vallet, Adriana Darder 1r A 
 

VALÈNCIA, QUÈ BONICA ERES! 
En les torres de Serrans                                               
passen molts ciutadans 
i en el carril bici 
amb la gent, quin desfici !           
 
Passejava per l’Albufera 
a la vesprada amb barca 
pel camp gran d’arròs 
eixia la garsa blanca. 
 
La barraca entre les canyes 
de tot el món s’amaga 
l’amor que porten les cigonyes 
a la gent embriaga.. 
 
Andreas García, Denis Konovalov, Álex Layunta 1r B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA NOVA CIUTAT 
Estic a València reciclant 
per no posar-me malalt 
n’hi ha molta gent patinant 
present que el futur està arribant. 
 
Ací tot és revolucionari 
creixem amb ritme incendiari 
amb coses noves i velles 
açò està ple de gent alçant les celles. 
 
València, ciutat de l’art, 
no la tractes de copiar 
tota la gent la pot amar 
però València no es pot comprar. 
 
Lorenzo Muñoz, Marc Alamar, 
Erik Krijnsen, Samuel Ifarraguerri 1r B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM CANVIEN LES COSES! 
Els monuments de València abans, 
com les boniques torres de Serrans, 
eren perfectes per fora i per dins: 
animaven als estrangers albins. 
 
Però ara que s’estan canviant 
els cotxes per moltes bicicletes, 
les persones no estan estalviant, 
i a més a més, menys avionetes. 
 
El més modern d’aquesta ciutat, 
la ciutat de les Arts i les Ciències, 
que està en bones circumstàncies 
ha canviat molt des de l’antiguitat. 

 
El més atractiu de València, 
el riu Túria amb tota la gent. 
També la ciutat d’art i ciència  
i la paella, el nostre aliment. 
 
Abans ple d’aigua estava el riu 
i ara tota la gent passejant 
amb els pardalets fent, fiu! fiu! 
i tots divertint-se i cantant. 
 
Irene Ricart, Lucía Gras, 
Alejandra Franco, Noa Muñoz 1r B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA TRACA 
Hui estava a la barraca 
vaig sentir una traca 
mirant l´Albufera 
fins que el sol apareguera. 
 
En les Torres de Serrans 
amb la meua mare 
menjant uns plàtans 
i amb el meu pare. 
 
Amb la meua bicicleta 
prop del Mestalla 
mirant la meua falla 
amb una floreta. 
 
José Ignacio Ureña, Justin Gravenberch, 
Izan Puchal 1r B 
 
 
 



 

 

València, València 
ciutat esportista,  
començàrem amb el running,  
i ara estem amb el cycling.  
 
Patinents elèctrics,  
no ens són rentables,  
agarrar la bici de vegades,  
és millor per a nosaltres.  
 
València, València,  
quan arriben les falles  
i ja s'escolten les metralles, 
anomenen a una dona del foc,  
açò significa que comencen 
les cremades de ninots,  
i la seua Cort l'acompanya 
amb joies als cabells i vestits adornats. 
 
Lourdes Jiménez i Paula Romeo 2n A  
 
 
Us anem a contar una rondalla 
sobre un canalla que és feia una cassalla 
i amb la seua xicalla, 
gaudia a la falla. 
 
Els  pares el van veure per la ventalla,  
fent-se una cassalla  
i el van castigar, 
sense anar a la falla. 
 
A la telepantalla  
veia els fallers de l’ofrena passar i pensava: 
“Ai..! Com m’agradaria estar a la falla” 
 
Neus Gurrea i Albert Pérez  2n A  

 
 
 
 
 
 

En la festa 
hi ha algun aliment que se’ns indigesta, 
quina pena que hi ha molts antifestes, 
que ens arruïnen aquestes. 
 
Totes les vesprades els bastards 
tiren molts, de petards. 
Els monuments estan plens de ciments, 
quina pena que siguen un desaprofitament  
per al nostre govern. 
 
El dia de l’ofrena 
tenim molta pressa  
per fer la paella. 
 
Cada dia a les dos del migdia  
estem amb molta alegria. 
La fallera major ens fa un favor dient: 
 “Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”.   
 
Claudia Siurana, Sofia Vidal, 
Pablo Martínez i Aitana Regúlez, 2n A 
 
LA NOSTRA VALÈNCIA 
Aquesta és la nostra València,  
una ciutat amb bonica aparença 
i amb la nostra presència, 
millorarà la seua essència! 
 
Les falles, boniques i atractives,  
amb ninots i bunyols, 
amb la plantà i la mascletà, 
que precedeixen la cremà. 
 
De menjar tenim paella, 
que no sols és per a ella. 
Fes una bona “siesta”,  
per després anar de festa. 
 
I ara esta rima fem, 
aquest poema acabem,  
per molts poemes més,  
aquest poema llegirem. 
 
Jaime Sáez i Daniel Hernando, 2n A 
 



 

 

És una dona de cabell roig, 
amb les seues ones expansives. 
Cada bes que et dona sap com un xiquet  
acomiadant-se de la seua infància. 
 
Amb ella comences a riure, 
gràcies a les seues explosions de felicitat. 
La seua veu t’acompanya 
per tots els llocs que habites a diari. 
 
Un dia, en mig del carrer 
et pares en sec. 
Oblides el temps  
-que no passa- 
vols tornar a casa. 
 
I comencen les nits sense dormir. 
I aquella dona es pren en flames, 
i alcem el puny com els de darrere de les barricades. 
Amb una revolució sota les nostres ulleres cansades, 
i totes les samarretes arrugades. 
 
Que pot ser, 
l’any que ve, 
tornem a alçar-les. 
 
Sofía Torres,  2n A 
 
Per a una bona falla , 
trau de casa a ta iaia  
quines ganes n´hi ha, 
és el millor de l’any! 
 
Ai, els valencians! 
L’olor a pólvora  
ens danya un clavat al cap  
 
Els xurros i la xocolatà  
veient una bona mascletà 
i això son les falles. 
Ja s´han acabat, 
ara a esperar 
la proper cridà 
 

Alejandro Valbuena, Iván  García, 2n A 

València amb les seues falles 
les dolçaines i tabalets 
acompanyen d’alegria i rialles 
a la pólvora i els masclets. 
 
Les falleres amb el seu vestit 
amb la il·lusió de vore la Verge 
La nostra patrona, 
la mare de tots. 
 
Els  masclets sonen i fan olor, 
el cor batega ple de il·lusió, 
som els valencians 
i la pólvora mai va a faltar 
 
Els xurros i la xocolatà i el brusó embrutrat, 
les ganes de festa i color, 
la nostra festa 
de la que parla tot el món. 
 
Alejandro Valbuena, Iván  García, 2n A 
 
 
 
 
 
 
 
L’EVOLUCIÓ DE LA NOSTRA CIUTAT, VALÈNCIA 
València està plena  
de carrils amb bellesa, 
els monuments interessants 
per a una vida expectant. 
 
Tenia una pena  
resolta per la Terra. 
Vam evolucionar  
com la Terra va canviar. 
València en falles 
la festa de les flames, 
un lloc on visitar, 
tots els dies per a cantar. 
 
Salma Al-Majali i Toñi Urdiales, 2n A  



 

 

Comença aquest poema parlant sobre les falles, 
que són festes en les que no treballes. 
Els xiquets estan jugant a la seua casa, 
mentre el majors estan treballant per a  la seva 
butxaca. 
 
Després els xiquets ixen a jugar fora i a tirar petards 
i els majors construeixen la falla que es va a cremar. 
De les falles es poden fer inclús rondalles, 
per això en les falles no hi ha batalles. 
 
Ara parlarem del dia de la cremà, 
que és un dels principals temes del que parla el poema 
Els xiquets i els majors ixen a tindre una vesprada plena, 
de coses bones en les que no hi ha problema. 
 
I amb este dia acaba este poema, 
que m’ha costat una vesprada sencera. 
 
Alexei Beliakov de Felipe, 2n A 

En un dia faller 
ens anem al carrer, 
per defendre el paper 
dels nostres drets 
que nosaltres avalem. 
 
La falla és com una rosa 
perquè encara que es creme 
continua sent bonica. 
 
Alan Rafael Garzón Paredes, 2n A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta és la nostra València, 
la que tots visiten en freqüència. 
 
Ara tots van en bicicleta, 
per a no contaminar el planeta. 
Les Torres de Serrans tenen una història, 
com nosaltres que les duguem a la memòria. 
 
En estes es fa la cridà, 
on l’alcalde crida a tots els valencians. 
I amb este poema fet al taller, 
completem el nostre llibret faller. 
 
Ada Cano, Irene Gurrea, 
Claudia Martín i Claudia Romero 2n A 
 
NOVES TENDÈNCIES 
“ Tot açò era camp” 
i ara suportem a Donald Trump. 
 
Abans es jugava a la plaça, 
però ara es juga a la play en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abans és buscava tot a l’enciclopèdia 
i ara tenim la vikipèdia. 
 
Abans se li preguntava al tutor, 
però ara et creus el millor. 
 
Pensàvem que el que hi havia abans era molt carril bici, 
però no era més que l’inici. 
 
Abans s'escoltava molt la ràdio 
i ara hi ha missatges d’àudio. 
 



 

 

Si açò fora camp una altra vegada, 
seria perquè ho ha fet una fada. 
 
Ara tot està contaminat 
i abans teníem tot el món caminat. 
 
Pareix mentida com passa el temps, 
ara ha de ser obligació cuidar el medi ambient. 
 
El temps no porta a soles coses roïnes, 
també ens ha portat moltes noves eines 
i aspectes que també han millorat 
la gastronomia, la tecnologia i la industria musical. 
 
Açò  és el poema del d’abans i el després.  
Esperem que un somriure us haja tret. 
 
Guillermo Gómez, Pablo Bas, Andreu Iborra 2n A 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONSTRUCCIÓ DEL NOSTRE COL·LEGI 
Abans, tot açò era camp 
i ara, la realitat ens diu que abans 
tot estava ocupat 
per la pau i la llibertat 
però ara, ni camp, 
a soles ciutat. 
 
Quan vàrem començar amb la construcció 
sabíem que el nostre col·legi molaria un muntó. 
 
Quan vàrem acabar, 
el nostre orgull es va manifestar, 
i a poc a poc, l’ ompliríem 
amb grans alumnes i professors, i com no, 
amb bones instal·lacions. 
 
Carlos Marsal i Samuel Hernández 2n A 

El plat d'enguany falla                                                 
com la falla de la meua iaia 
que este any et guanya. 
 
Un conjunt una figura, 
tan gentil i tan galana  
que tota tu  
representa una dona Valenciana. 
 
Hem vist l’alba del dia, 
anava carregat d'il·lusió, 
ple de nervis, ple d'alegria  
i amb un somriure de satisfacció. 
 
Banyat pel mar Mediterrani, 
entre flors de tarongina, 
trobem un bonic territori 
que forma nostra comunitat. 
 
Pau Llibrer 2n A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
València és una ciutat 
amb molta antiguitat,  
moltes bicis pel carrer 
i molts llocs per recórrer. 
 
Nous llocs per descobrir 
i d’ells tu pots gaudir, 
amb amples avingudes 
i noves escultures. 
 
Si intentem no contaminar 
València pot millorar . 
 
Lucía Follana, Silvia Sáez, 
Irene García i Lucía Espiga, 2n B 



 

 

TEMPS ANTICS, TEMPS MODERNS 
  
Ara València està canviant       
el tradicional està acabant      
disfrutem de la modernitat         
però recordem l´antiguitat.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ara els majors i els xiquets            
usen mitjans com els patinets     
abans solíen usar carros              
ara això és un poc “raro”.                
 
La gent vivía en la barraca   
i bevien la llet de la vaca, 

 
 
 
 
 
VALÈNCIA ESPANYA 
Nosaltres tenim el Micalet  
que és un angelet 
també la barraca 
que la  porte a la butxaca. 
 
M'agrada anar al centre    
per a disfrutar, menjar  
i parlar amb les mares  
amb xiquets dins del ventre. 
 
Valencia és bonica 
com el mateix  Micalet 
que té una terrassa 
en la qual no fa molt de fred. 
 
Adrián Navarro, Álvaro Leis, 
Hugo Moretón i Álex Verde, 2n B 

ara la compren en supermercats 
però els diumenges estan tancats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivim en un gran edifici 
i amb ascensor no fem exercici 
abans molt havíem de caminar 
si volíem un poc d´aigua trobar. 
 
Abel Lozano, Felipe García, 

Rodrigo Fernández-Reyes, 2nB 
 
 
A l'Albufera es respira tranquil•litat 
i s'escolta els peixos xapotejar  
sempre estàs acompanyat  
i a la nit pots vore les estreles brillar 
 
Amb una barqueta pots anar  
per l'aigua de l'Albufera 
i amb un iot pots navegar  
veient la platja sencera  
 
Pots vore les barraques  
on abans vivien els pescaters  
o també tombar-te a les hamaques 
i en la platja disfrutar dels plaers 
 

 Patricia Calvo, Pablo Claverie i Jana Quesada 2n B



 

 

 
VALÈNCIA 
Comencen el poema amb molta intel·ligència, 
Segur que vas a “flipar” amb la nostra València 
Obri la ment com una porta  
Perquè abans tot açò era horta. 
 
Durant el temps ha avançat la nostra València  
A millorar la nostra naturalesa i ciència  
Com el riu Túria i la nostra ciutat  
perquè ha sigut la nostra prioritat. 
 
MIQUEL MONZÓ, GERARD ZAPATA 
I DAVID GALLART, 3r ESO A 
 

 
 
L'EVOLUCIÓ DE VALÈNCIA 
La meua ciutat es València  
La Ciutat de l'art i la ciència 
Abans era vella i no tenia experiència 
I ara poc a poc està millorant la seua experiència 
 
Des de la plaça de l’ Ajuntament  
Fins a les muralles de la ciutat 
Tots junts hem evolucionat 
I ha millorat visualment 
 
GABRIEL GONZÁLEZ I VICENT CUENCA, 3r ESO A 
 
 
 
 
 
 
 

VALÈNCIA I EL MEDI AMBIENT 
La contaminació es inevitable 
Per a comprovar-ho per la ciutat dóna’t una volta 
Sempre hem de ser responsables 
Així que sigues conscient i cuida tot el que t'envolta 
 
Cuida-ho tot i no et pressiones 
Al Bioparc hi ha espècies no molt velles 
Tenen els mateixos drets a viure que les persones 
Així que cuida-les i no t'oblides de elles 
 
A l'Oceanogràfic hi ha molts animals 
Mamífers, peixos i pardals 
Tots junts ajudem a col·laborar 
No sigues dropo, tu sí que vals 
 
GABRIEL GONZÁLEZ I VICENT CUENCA, 3r ESO A 
 
LES TRADICIONS 
Deixa tot el que et moleste 
I disfruta de totes les festes 
Sigues d'on sigues ets benvingut 
L'important es disfrutar i tindre salut 
 
Menja bunyols amb xocolata 
Altra opció és l'orxata 
Pots veure aigua en una botella 
O sinó te menges una bona paella 
 
Menjar-se uns bunyols en falles és tradició 
Els monuments que es posen cada anys són molt bonics 
Aquesta festa és per a les xiques i també per als xics 
Per això les falles són les millors festes del món 
 
Pot ser que València tinga moltes errades 
No per a les persones enamorades 
Pot ser que no té tot el que tu te esperaves 
Però vine aquesta ciutat malgrat que no t’agrade 
 
GABRIEL GONZÁLEZ I VICENT CUENCA, 3r ESO A 
 
 
 
 



 

 

LA NOSTRA VALÈNCIA 
Ací esta la nostra València  
Una ciutat d’art i ciencia, 
una bona paelleta  
per alegrar la festeta. 
 
S’han construit molts edificis 
i també molts carrer bici. 
Amb uns polítics mot xoriços 
i uns ciutadans molt submisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
València en falles  
fa que la ciutat estalle. 
Amb aquest final,  
donem el poema per acabat.  
 
PABLO MARTÍNEZ I LUCAS GONZÁLEZ, 3r ESO A 
 
 
L’HORTA 
Unes precioses hortes teníem 
I nosaltres les destruirem 
Les persones dèiem  
Que res d’açò tocaríem 
 
Però això sí, que bons estan els fesols 
En una bona paella 
Fins et cauen els calçons 
Quan dones un glop a la botella 
 
 
LUCIA ORTEGA, NADINE EMBUENA 
I VEGA BAULO, 3r ESO A 
 
 

LES FALLES 
Amb una falla xicoteta començàrem 
i amb imaginació la somiàrem   
una festa plena de felicitat 
i colors de moltes diversitats 
 
LUCIA ORTEGA, NADINE EMBUENA 
I VEGA BAULO, 3r ESO A 
 
 
TOT EL QUE TENIM A VALÈNCIA 
València és una nació, 
amb molta tradició. 
Podràs visitar l’Albufera, 
encara, que no és el que era  
 
També hi ha moltes festes, 
que esperem que t’ha apuntes. 
Per a que les contes 
i que arriben molts turistes 
 
Podràs menjar paella 
i tot el que vulgues d’ella. 
Sense fam no et quedaràs. 
I ja veuràs que bé t’ho passaràs  
 
Podràs utilitzar el Valenbici, 
Mentre et prens una bici. 
València la podràs gaudir  
i et quedaràs atordit. 
 
Mentre passeges pel llit del riu. 
Et donaràs compte de tot el que es diu 
Doncs la seua flora. 
No es pot veure des de fora. 
 
CLAUDIA GARCÍA I SONIA VERCHER, 3r ESO B 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALÈNCIA ÉS NOSTRA, 
NOSTRE ORGULL HO DEMOSTRA 
Aquest any parlarem de València   
amb tota la seua gran essència, 
i de tots els grans canvis que hi ha patit 
des de que els pares eren molt petits 
 
Fa cinquanta anys València no era així 
ara és molt més bonica, a la fi  
però ara hi ha més contaminació  
que en qualsevol altra neta nació 
 
Volem que aquest problema canvie  
i que el bon ambient no s'extravie, 
perquè a tots nosaltres ens importa 
aquest gran sentiment que ens aporta 
 
Deixant la contaminació al costat 
València és més moderna, i açò se sap 
hi ha més edificis i construccions 
que provoquen molt bones reaccions 
 
Però no tot el que n’hi ha és bo 
ha patit moltes roïnes decisions 
tots nosaltres hem de millorar 
per a esta ciutat no malbaratar 

 
Ens acomiadem de vosaltres 
no com ho fan tots els altres, 
i vos donem la benvinguda 
a una València neta i pura. 
 
LUIS PÉREZ LUCENA, JAVIER ELENA CASTILLA I 
MARCOS SORIANO VIDAL, 3r ESO B 
 
 
 

EVOLUCIÓ 
El món en general ha evolucionat, 
Des de que el meteorit va caure 
I els dinosaures no es van apartar. 
 
Ara estem amb les tecnologies 
Hi ha molta gent enganxada 
Ningú va dir que eren addictives 
Però usar-les és una passada. 
 
Anem a acabar el poema 
I s’acabarà la historieta  
Esperem que us haja entretingut 
Amb l’evolució que molta gent ha conegut. 
 
RUBÉN MEDINA, MIGUEL PUERTA 
I HUGO MERINO, 3r ESO B 
 
QUÈ HI HA DE BO A VALÈNCIA 
València està intentant ser una ciutat sana,  
I açó per a la vida saludable es un bon indici. 
Menja fruites como la taronja o la banana, 
I intentem no tirar cap desperdici. 
  
A tots llocs en cotxe anaven al principi, 
Però ara ja tenim carril bici, 
A tindre bona alimentació en ensenyen a l’escola, 
Encara que alguns xiquets abusen de la Coca-cola. 
 

 
 
A València es mengen bones paelles, 
A més que es coneguda per les seues festes, 
València té una pròpia cançó, 
Que els valencians la senten amb passió. 
 
 



 

 

A cada falla hi ha  una discomòbil, 
En la que algú sempre perd el mòbil, 
també hi ha una carpa, 
Que quan plou l’aigua sempre tapa. 
 
Després de tota la diversió, 
tothom té una conclusió: 
Que a València quasi tot és bo, 
I lluitem per  millorar-ho. 
 
LUCÍA NAVARRO I PABLO MUÑOZ, 3r ESO B 
 
 
UN NOU MÓN 
Reduirem la contaminació 
amb aquesta evolució 
i posarem fi a la destrucció 
 
Les mars no hem de contaminar 
si volem millorar la nostre llar 
la nostra missió 
serà la nostra solució 
 
Volem una ciutat saludable 
perquè siga el mai imaginable 
un futur agradable 
i molt més reciclable 
 

 
 
El paper que ja no utilitzem 
segur que reciclar-lo  podem 
si no deixem obert l'aixeta 
cuidarem tot el planeta 
  
Una gran invenció ecològica 
una solució climatològica 
són els grans carrils bicis 
que ens donen beneficis 
 
SARA MUR I PAULA BAS, 3r ESO B 

 
LA CIUTAT 
València és una gran ciutat, 
Destaca per la seua activitat, 
Per la seua evolució 
I per transmetre emoció 
 
Han hagut transformacions 
I moltes modificacions 
Per a fer-la més saludable 
I també més formidable 
 
És una ciutat especial 
I amb tota la gent, molt social 
Amb impressionants nous monuments  
Encara que molts dels d’abans absents 
 
Alguns en el temps podran perdurar  
Perquè els romans van treballar 
També nosaltres els hem de cuidar 
Perquè seguisquen sent un llegat. 
 

 
 
El Micalet sol destacar 
Junt amb les torres de Serrà, 
La Catedral i el Mercat Central 
Monuments que s’han de visitar. 
 
MARINA PÉREZ, CLAUDIA BENET 
I LUCIA GALLEGO, 3r ESO B 
 
 
 



 

 

VALÈNCIA ES FA GRAN 
Van arribar dels pobles 
gent per treballar a la ciutat 
poc a poc les ciutats creixen 
i els pobles disminueixen. 
 
La gent busca un nou treball 
el cridem “èxode rural”, 
les persones van i venen 
i així les ciutats s’estenen. 
 
Estem modificant València 
per tindre bona apariència, 
estem molt centrats en l’acera 
i  anar en bici de bona manera 
 
Estem reformant molt els carrers 
i la gent ho paga amb diners, 
estan ajudant a les bicis 
per a que tinguen beneficis 
 
MARINA PÉREZ, CLAUDIA BENET 
I LUCIA GALLEGO, 3r ESO B 
 
LA NOSTRA CIUTAT 
Tot el que abans era horta a la vora del Túria  
S’ha convertit en la modernització de la ciutat 
Posant en marxa la ciència i la cultura 
Fent de València una ciutat important. 
 
Després de segles amb molta dificultat 
El nostre territori  moltes coses han millorat  
Mostrant tota la llum i el color  
Que sempre havia volgut representar 

 
Ribó va posar un carril bici 
I tot el centre va acurtar 
Una iaia que anava a l’ambulància  
A l’hospital no va aplegar 
 
Dels 200 quilòmetres que ja hi havia, 
70 Ribó n’ha construït  
I tot el mèrit s’ha atribuït 
Enlletgint el centre 

I obstruint-lo,  
En tot el sentit 
 
Tot el que abans era descampat 
En un circuit ho van transformar 
Els ferraris la ciutat van inundar 
I ara nosaltres ho hem de pagar 
 
El tripartit ho ha abandonat 
I tota la mugre ha aflorat 
 
El llit del nostre riu creua la ciutat 
i em sembla que molt ha canviat 
De tindre sediments per tota la vora 
s’ha convertit del tot alhora. 
 

 
 
Em sembla que per molt ha canviat 
Convertint-se en els jardins més importants de la ciutat. 
 
València terra de taronges  
Ha canviat a muntó 
Omplint de gent les terrasses 
I d’estrangers cada racó  
 
Tota l’horta de la ciutat 
En un món de ciència s’ha convertit  
Deixant enrere els llauradors i 
Donant pas als visitadors. 
 
 
DAVID GÓMEZ, ADRIÁN HERNÁNDEZ, 
HUGO GARCIA, CARLOS MONTESINOS 
I HÉCTOR JIMÉNEZ, 4t ESO A 
 
 



 

 

VALÈNCIA 
València, terra de pas 
bressol de civilitzacions. 
Romans, visigots, sarraïns i cristians, 
pel teu terra han passat. 
 

 
 
De la teua història, el Cid i Jaume I formen part 
València, terra dels meus avantpassats 
terra d’acollida i oberta a la mar  
En el cor de molta gent estàs 
 
ALBA ROIG, LUCÍA QUESADA 
I IRENE MARTÍNEZ, 4t ESO A 
 
CANVIS 
El gran riu Turia, 
Sense gens de caudal, 
on hi havia aigua 
ara hi ha un parc. 
 
On el pescador treia la xarxa, 
on els vaixells atracaven a l’alba, 
ara rius de gent caminen en marxa 
cap a la aclamada platja  
 
GUILLERMO CHIRIVELLA, MARCOS GARCÍA 
I SANTIAGO GÁLVEZ, 4t ESO A 
 
 

 

LES BICIS A VALÈNCIA 
Als carrers de la nostra ciutat  
les bicis van amb molta velocitat  
així que un carril bici,  
no tindrà prou capacitat 
per això s’han innovat  
uns carrils més avançats. 
 
SERGI BERLANGA, DANIEL PASCUAL, 
LUCÍA BUTLER I ANA AYUSO, 4t ESO A 
 
VALÈNCIA, TERRA DE COSTUMS 
La ciutat és antiga, 
En cada racó una botiga, 
amb tracte d’amiga. 
Innovadora, 
Agitadora,  
Encantadora. 
La nostra casa, 
És terra acollidora. 
 
MIREIA OLMOS, MAR ALBERT, LUCÍA RAMÍREZ, 
AINHOA UREÑA I PABLO GÓMEZ, 4t ESO B 
 
VALÈNCIA, QUÈ ERA I QUÈ ÉS? 
Tanta transformació t’ha deixat del revés 
Poca vegetació, 
Molta contaminació.  
Molt de soroll, 
I poca conversació. 
 

 
 
En contra del Bioparc estic,  
Ja que els animals de llibertat no poden gaudir. 
Molts diners gastats, 
Però pocs invertits en necessitats. 
 
MIREIA OLMOS, MAR ALBERT, LUCÍA RAMÍREZ, 
AINHOA UREÑA I PABLO GÓMEZ, 4t ESO B 



 

 

VALÈNCIA ÉS LA CIUTAT DE L’EDIFICI INACABAT  
Tenim dos camps de futbol: 
Un sense utilitzar. 
I en l’altre, quan vas a entrar, 
L’edifici sembla que es vaja a tombar. 

 
En el port la Copa Amèrica va passar,  
I en un solar es va quedar. 
També, la Fórmula 1 va arribar,  
I tot el carrer es va trencar. 
 
Quan els estrangers venen, 
Sorpresos es queden, 
Al veure la ciutat de les Arts i les Ciències, 
Que en ninguna altra localitat veuen. 
 
No obstant, 
A València la porte en el cor,  
I en cap altre lloc estaré millor. 
 
MIREIA OLMOS, MAR ALBERT, LUCÍA RAMÍREZ, AINHOA UREÑA I PABLO GÓMEZ, 4t ESO B 
 
 
EL TÚRIA 
L’abundància de bicicletes  
i l’augment de patins  
ha transformat el riu Túria 
en un  grapat de camins. 
 
El riu Túria es el pulmó de la ciutat  
per a milers d’arbres té capacitat. 
Aigua ja no porta, 
però amb tanta brossa se sembla a l’horta. 
 
ANA GASCÓ, 4t ESO B 
 


