
Tic-tac, tic-tac, fa el rellotge...

i cau una fulla de cada roser.

L'oroneta emprèn la volada

i m'ha dit:-Tornaré!

Ara fuig amb altres companyes

al país on el sol

tot l'hivern és més clar.

Tornarà quan els arbres rebrotin

i a la meva teulada

el seu niu refarà.

Fins que un altre tic-tac me la torni,

com l'haurè d'enyorar. 

Joana Raspall

www.sabotigueta.cat

activitat: pinta el cel seguint la tècnica del puntillismel’oraneta



Si haguessis nascut
      en una altra terra,
podries ser blanc,
      podries ser negre...

Un altre país
      fóra casa teva,
i diries "sí"
      en un altra llengua.

T'hauries criat
     d'una altra manera
més bona, potser;
     potser, més dolenta.
Tindries més sort
     o potser més pega...

Tindries amics
     i jocs d'una altra mena;
duries vestits
     de sac o de seda,
sabates de pell
     o tosca espardenya,
o aniries nu
     perdut per la selva.

Podries llegir
     contes i poemes,
o no tenir llibres
     ni saber de lletra.

Podries menjar
     coses llamineres
o només crostons
     eixuts de pa negre.
Podries ....podries...

      Per tot això pensa
que importa tenir
      LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
      fugint de la guerra,
fugint del dolor
      i de la pobresa.

Si tu fossis nat
      a la seva terra,
la tristesa d'ell
      podria ser teva.

Joana Raspall

activitat: dibuixa les respostes...

i tu, si tens en compte on has nascut
¿Què menges?

¿com són els teus amics?

T’adones de la sort que tens, i de lo important que és tenir 
les mans ben obertes... 

“Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva”

www.sabotigueta.cat

podries



Si haguessis nascut
      en una altra terra,
podries ser blanc,
      podries ser negre...

Un altre país
      fóra casa teva,
i diries "sí"
      en un altra llengua.

T'hauries criat
     d'una altra manera
més bona, potser;
     potser, més dolenta.
Tindries més sort
     o potser més pega...

Tindries amics
     i jocs d'una altra mena;
duries vestits
     de sac o de seda,
sabates de pell
     o tosca espardenya,
o aniries nu
     perdut per la selva.

activitat: dibuixa les respostes...

i tu, si tens en compte on has nascut
¿Què menges?

¿com són els teus amics?

T’adones de la sort que tens, i de lo important que és tenir 
les mans ben obertes... 

“Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva”

l’arbre solitari 

Per l’arbre solitari 
somniaré cent ocells 

que hi niaran.

L’arbre em donarà les gràcies,
i les branques d’alegria floriran!

Joana Raspall
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retalla i dibuixa tot 
allò que pot tenir un arbre 



Bon dia, cel!

Bon dia, terra!

Bon dia, mar!

Bon dia, sol!

Bon dia, vent!

Bon dia, vela!

Bon dia, ocell!

Bon dia, flor!

Bon dia, tu!

Bon dia, jo!

Bon dia, dia!

Joana Raspall
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aCTIVITAT:
fES UNA LLISTA DE LES COSES QUE Té UN BON DIA:

bon dia poesia

-
-
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-
-
-
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Dibuixa, pinta i retalla
 6 de les coses que has posat a la teva llista

fes una collage amb tots els elements dibuixats
Agafa una revista, retalla i enganxa



la papaona

Joana Raspa

La papaona
Si ve una papaona

jo no l'agafare
que voli, que voli

al cel s'hi esta mes be.

Les flors com cada dia
voldran fer-li un peto.
Que hi vagi, que hi vagi
que l'ompliran d'olor.

fes una collage amb tots els elements dibuixats
Agafa una revista, retalla i enganxa

activitat: retalla les papallones. pinta-les ben boniques i 
enganxa-les com a la foto



El gat i l'espina

He donat l'espina al gat.
- Marramiau! - em demanava

amb miol enrogallat.
He vist que ha marxat ofès.
Pel que es veu, ell esperava
el peix que jo m'he menjat!

Perdona, gat; no t'he entès!

Joana Raspall

activitat: fem punts de llibre 
(instruccions de com ferlo al nostre ig destacats )

Teniu un punt de llibre de gat i un de
per inventar

www.sabotigueta.cat



L’aire passa de puntetes
sobre el cor fresc del jardí.
La tarda és daurada I dolça.
Quina pau, entre les roses!
Quina inquietud, en mi!

             
Joana Raspall
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aCTIVITAT:
1.Dibuixa flors

2.pinta-les ben boniques i retalleu les flors 

3.plegueu els pètals cap a dins.

Poseu les flors en un platet d’aigua i 
mireu com s’obren

primavera


