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Us presentem un nou projecte col·laboratiu impulsat per l’equip de coordinació pri-
mària-secundària de les escoles i instituts públics de la zona escolar de Parets del Va-
llès.

A principis del curs 2020-21 vàrem veure que seria molt difícil poder celebrar la nostra 
Divertillengua (una gimcana lingüística en què participen tots els nois i noies de 6è de 
primària i 1r d’ESO de la nostra zona escolar). Vèiem que passarien dos cursos seguits 
sense cap altre projecte compartit que el de la “Carta als Reis d’Orient”. 

Semblava que havia arribat el moment per provar d’enriquir les relacions dintre de la 
nostra comunitat educativa amb un nou projecte, adaptat a les normes Covid i que 
pogués tenir continuïtat els propers cursos. No volíem substituir la Divertillengua per 
un altre projecte diferent, sinó anar sumant nous projectes i afegir-hi la Divertillengua 
més endavant, quan la puguem tornar a fer.

El projecte d’aquest curs consisteix en proposar als nois i noies de 6è i de 1r d’ESO 
un repte lingüístic personal, que atengui d’alguna manera la necessitat que tenim tots 
d’expressar els nostres sentiments i emocions: Un “Poema en forma de Diamant”.

Ens expliquem:

1. Parlem una estona sobre aquests mesos de pandèmia, de les coses que hem sentit 
i hem pensat durant aquest temps (bones o dolentes, agradables o desagradables). 
Donem un temps d’introspecció i que cadascú esculli un sentiment o una emoció que 
vulgui compartir. Li posem nom. Quin sentiment o quina emoció és? Com li diem?
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2. Creem un poema en forma de diamant seguint les següents indicacions:

Substantiu
adjectiu, adjectiu.

Oració (amb subjecte i predicat)
Substantiu, substantiu.

Acció (verb)

(exemple de poema fet per una membre de l’equip de coordinació primària-secun-
dària, en un simulacre durant la reunió)

Oportunitat.
Diferent, especial.

Estar junts molt de temps…
Alegria. Família.

Jugar.

3. Treballem una mica, si cal, les categories gramaticals.

4. Afegim al nostre poema un text, escrit en prosa, per explicar quelcom relacionat amb 
el sentiment o l’emoció del poema, alguna anècdota, un relat, una observació, una opi-
nió o un aclariment… no importa. Aprofundim en l’expressió d’allò que sentim.

Enriquim la nostra obra amb una creació artística (dibuix, pintura, relleu/volum, mú-
sica, dansa, imatge digital editada… no importa, però que sigui feta pels nois i noies). 
Pot estar feta per algun company.

Per fer aquest projecte ens hem inspirat en Diamond Poem de l’associació educativa 
Kidlink. És una idea original de Beverlyn Ferris.

Escoles participants:
Escola Municipal Pau Vila
Escola Pompeu Fabra
Institut La Sínia 
Escola Vila Parietes
Escola Lluís Piquer
Institut Torre de Malla
Escola Federico García Lorca

Equip de Coordinació Primària Secundària de la Zona Escolar de Parets del Vallès
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Escola Municipal Pau Vila
Alumnes participants:

Whale Shark
Àlex i Roger
David i Oriol

Leire i Rebeca
Martina i Laia

Roma i Kiid
Jennie-Jisso-Rosé

Kay12 i Sisoy
Sira i Kira
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Whale Shark
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Escola Pompeu Fabra
Alumnes participants:

Albert Sanz
Beatriz Mot

Marc Puigdelliura
Mark Hernández

Aleix Elías
Lisa Rodríguez
Martina Orero
Thaïs Garcia

Aimar Manrique
Alex Arranz

Meritxell Pozo
Víctor Mata
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Albert Sanz
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Aleix Elías
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Institut La Sínia
Alumnes participants:
Hugo López Chamorro

Joel Rojo Corral
Dani Peña
Iria Miró

Pol Rabert
Nayara Bueno
Ariant Montes

Martina Muñoz
Sofía Bravo
Arnau Díaz

Hilma Pietiläinen
Miquel Pascual
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Confusió
intensa, rara.

   No sé què fer, tot va malament.
         Mascareta, pandèmia.      

    Morirem?                                    
 

Jo no entenia per què teníem més temps per a la família, quan 
vaig saber que hi havia un virus, estava rar. Tenia por del que 
passés i era tot molt intens.

No sabia què fer i no m’agradava la situació, perquè empitjora-
va, ens vam haver de posar mascareta i estàvem en pandèmia. 
Estava aterrit. He arribat a preguntar-me si morirem tots d’això.

Hugo López Chamorro
Il·lustració: Hilma Pietiläinen
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Por
tancats, morts.

Confinament i mascareta
Soledat, tristesa

Avorrir-me

Jo sempre he sigut molt social (encara que a vegades no ho 
sembli) i amb la pandèmia em va xocar perquè estava tancat 
i no podia moure’m, no podia veure els meus amics i sempre 
estava com trist. 

Més tard, vaig començar a acostumar-m’hi i ja feia més coses, 
jugava amb els meus amics online i altres coses, però a mi la 
covid em va afectar una mica.

Joel Rojo Corral
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Pandèmia
avorrida, llarga.

La pandèmia ha estat molt trista i cansada.
Descans, família.

Estar.

La pandèmia va ser molt trista per a totes les famílies. També 
va ser molt avorrida, però la part bona és que podies dormir el 
que volies i que estaves amb la teva família.
Hem de felicitar els sanitaris, han estat fent un molt bon treball!

Dani Peña



39

PANDÈMIA
FORCA  DURA

La gent intenta seguir endavant, és difícil.
HOSPITAL, GENT

AVANÇAR

He fet aquest poema amb l’objectiu de representar la situació 
actual, amb la intenció de conscienciar a la gent perquè sigui 
responsable, per totes les conseqüències que tenen algunes 
accions irresponsables. S’ha d’actuar amb seny i sentit comú.

Iria Miró

, 

, 
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Restriccions.
Tancats, engabiats.

A casa som més herois que mai.
Irresponsabilitat, tristesa.

Patir.

He fet aquest poema sobre l’angoixa que vaig sentir durant el 
confinament, sobre no poder sortir. La tristesa que vaig sentir 
per la irresponsabilitat de la gent que ignorava les restriccions. 
També parla del fet que, quedant-nos a casa, estàvem sent com 
“herois” pel fet de complir les restriccions.

Pol Rabert
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Tristesa,
curiosa, estranya.

Aquesta pandèmia m’ha canviat la vida.
Llàgrimes, absència,

jugar.

El confinament per a mi ha sigut curiós i estrany, i molt trist. 
Com he dit, la pandèmia m’ha canviat la vida perquè no veia a 
la meva família com abans, no podíem veure’ns ni res, només 
per videotrucades i això era més trist encara. Cada dia llàgri-
mes i llàgrimes. Cada dia, per no estar plorant, el que feia era 
jugar amb el meu germà.

Nayara Bueno
Il·lustració: Mireia González i Iris Forner



42

Virus
insegur, contagiós...

Tots estem lluitant pel mateix objectiu!
Tristesa, por.
Confinar-nos.

                      
L’emoció que vaig sentir al principi del confinament va ser ale-
gria d’estar amb la meva família, però aquesta alegria es va 
anar transformant en espant i tristesa, per la gent gran i per la 
por d’agafar el virus. Pel que vaig sentir i veure del virus, vaig 
agafar molta por.

Aquest poema vol expressar el que he sentit durant la pandè-
mia i la COVID-19, perquè, de sobte, ens van confinar sense sa-
ber res, només sabent que era un virus. També vol explicar que 
tots vam lluitar i estem lluitant pel mateix objectiu.

Ariant Montes
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Pandèmia
trista, avorrida.

La covid ens ha canviat la vida a tots.
Confinament, mascareta.

Plorar

Al març del 2020, quan ens van confinar, sentia molta por per 
la Covid, perquè veia les notícies i cada vegada m’espantava 
més. Trobava a faltar les meves àvies i avis i els meus amics. Jo 
penso que això de la Covid ens ha canviat la vida a tots comple-
tament per la pandèmia, les morts, les mesures anticovid i tot. 

I que la gent estava molt avorrida i també agafava depressió. A 
més, la gent ha anat perdent diners per això del tancament de 
botigues i la gent passa gana. La Covid ens ha afectat per totes 
bandes.

Martina Muñoz 
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Angoixa,
constant, profunda.

La tristesa s’escampa a poc a poc.
Pandèmia, confinament...

Dormir.

La pandèmia, i sobretot el confinament, han sigut i segueixen sent molt an-
goixants. Aquestes eren coses constants, i molt profundes. Sincerament, al prin-
cipi era bastant bo, vaig pensar que seria una temporada de dues setmanes per 
descansar de l’escola i relaxar-me, i per posar-me al dia amb mi mateixa, passar-
m’ho bé, descansar al llit, estar amb la família, etc. Però després, amb els dies i 
els dies, cada cop la tristesa s’escampava per mi i per tota la gent lentament, fins 
a ser gegant. M’avorria moltíssim, i no sabia què fer.

Sofía Bravo
Il·lustració: Kira Moreno Avilés
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Gàbia
freda, fosca.

Estic tancat com un pres!
Avorriment, tristesa

Ploro.

Per a mi la pandèmia era com una gàbia que ens tanca com 
un pres dins de casa, la pandèmia m’ha fet sentir tristesa. 
En alguns moments una tristesa provocada per la soledat i 
l’avorriment. Les pandèmies són fredes i fosques, ja que hi ha 
morts i malalts. Així sento jo la pandèmia.

Arnau Díaz
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Vida
diferent, avorrida.

La  gent està patint.
Salut, por.

Perdre.

Des que existeix la Covid, la vida de tothom ha canviat molt, 
algunes persones estan més afectades que altres. A mi, perso-
nalment, no m’ha afectat gaire, per tant, el poema no l’he fet a 
partir d’experiències personals, sinó en general de la situació 
al món.

Desgraciadament, molta gent ha patit la Covid amb problemes 
de salut. Altres persones tenen por de perdre una persona im-
portant.

Hilma Pietiläinen
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Confinament.
Alegria, tristor.

Tots a casa tancats.
Virus, Classroom.

Aplaudir.

Aquests mesos de pandèmia no han sigut fàcils. Al principi sem-
blava divertit i tots sentíem alegria. Al cap del temps estàvem 
tots tristos i tancats a casa sense sortir. A les notícies només es 
parlava de la Covid-19. 

Tots treballàvem amb el Classroom i la veritat és que no era gai-
re divertit, i a les vuit del vespre, a aplaudir al balcó. Sempre era 
el mateix, un dia sí i l’altre també!

Miquel Pascual
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Escola Vila Parietes
Alumnes participants:

Mar Galaz
Biel Gallardo

Ariadna Taboada
Júlia Cagigós
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Mar Galaz
Il·lustrat per 
Hadassah Santos i Xavi Gálvez
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Biel Gallardo
Il·lustrat per
Adriana Babayán i Ivet Miró
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Ariadna Taboada
Il·lustrat per
Laura Gutiérrez i Marc Ballescà
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Júlia Cagigós
Il·lustrat per
Júlia Cagigós i Jan Cerezo
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Escola Lluís Piquer
Alumnes participants:

Gerard
Hèctor

Aleix
Joanas

Júlia
Sonia Garcia

Naira Comino
Nil M.
Maria

Mahamadou
Izan

Adrián
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El que va pasar al 2020

Pandèmia
Dolenta, avorrida

El Covid va arribar i ens va costar assimilar
Virus, pancartes

Aplaudir

Ens va treure les abraçades i els petons.
Ens va deixar molt de temps sense poder veure els nostres 
avis, tiets, cosins/es, amics.
No va ser fàcil per nosaltres, l’únic que podiem fer era resistir.

Gerard
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Temps de pandèmia

Virus
Avorrit, aterrador

Amb el Covid molta gent es va anar
Pandèmia, confiança

Resistir

La pandèmia ens va dificultar moltes coses. També ens van 
confinar a tots ja que la situació es va tornar difícil. I l’únic que 
ens va quedar es quedar-nos a casa i resistir. 

Hèctor
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La ciutat fantasma

Solitud
Buit, perdut

La COVID ens ha fet desaparèixer.
Distància, enyorança

Separats.

El poema està escrit així perquè en el confinament estàvem 
sols, i només ens podíem veure per videotrucades. Es diu “La 
ciutat fantasma” perquè no hi havia ningú al carrer, ni en ca-
mins ni en avingudes importants. He fet aquest poema basant-
me en la solitud.

Aleix
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Sentiments humans
Preocupació

Infants, adults
  Metges que volen ajudar

Vida, mort
Entristir

Preocupació, perquè hi ha moltes persones que ho passen malament per el COVID-19. Per-
què ens preocupa que els nostres avis o àvies agafin el COVID, o les persones que tenen asma 
o alguns problemes pulmonars.
Els metges estan a l’hospital per ajudar a les persones que tenen malalties o que estan 
malalts, els metges arrisquen la seva salut per ajudar a les persones que necessiten la seva 
ajuda.
També hi ha persones que moren a l’hospital per malalties… i quan una persona mor et po-
ses molt trist perquè aquella persona ja no està.

Joanas
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Ulls Perduts

Persones
Preocupades, desesperades

Sense saber a on mirar
Polítics , familiars 

Resistir

Aquest poema el que vol expressar, es aquell moment en el 
que ens van confinar i no sabíem que fer, a qui mirar, que 
estàvem com “perduts”.

Júlia
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Un any diferent, guanyarem

Virus
maliciós, extens

Una  dura  batalla guanyarem.
Esperança, combat

 Lluitar.
              

Es un any diferent i difícil per a tots. Un any que mai oblida-
rem. Tot i així, en cap moment he perdut les esperances. 
                                      
Sonia Garcia    
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Els nostres herois

Metges
valents, intel·ligents

Cada dia arriscant la seva vida.
Tristesa, precaució

salvar.

He pensat en escriure això perquè els nostres herois de 2020, 
van ser els metges.

Posa són valents i intel·ligents perquè cada dia van estar 
anant a l’hospital amb el risc de contagiar-se.

Naira Comino



63

Els herois de la Covid-19

Herois.
Lluitadors, valents.

Fan el possible per salvar-nos.
Esforç, esperança.

Ajudar.

El poema l’he escrit d’aquesta manera per agrair tot el treball i 
esforç que han implicat les ajudes, com per exemple la policia, 
els bombers… Però sobretot el metges, que han fet el possible 
perquè no mori tanta gent.

Nil M.
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A prop d’acabar

Sanitat
Saturada, desesperada

Tots tenim el poder d’aturar-ho.
Societat, força

Finalitzar.

 
He volgut dedicar el poema a la sanitat i a totes les persones 
que la formen, ja que em sembla una de les feines més impor-
tants ara mateix. La societat necessita unir-se amb força per 
aturar aquest virus i acabar ja amb aquest malson.

Maria
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Sanitaris
            

Quarantena
Virtual, separats

Esperant que el Covid – 19 se’n vagi.
Aplaudiments,  balcons

Agrair.

En aquesta pandèmia m’he sentit molt impotent per la gent 
que ho ha passat malament. Per això, la meva aportació, va ser 
sortir a aplaudir al balcó, per agrair i recolzar als que treballa-
ven per donar la vida i salvar la dels altres.

Mahamadou
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La guerra silenciosa

Agonia
Fosca, trista

La gent espera amb inquietud el final d’aquest infern.
Melancolia, por

Esperançar.

En aquest poema m’he inspirat en la por que ha patit la socie-
tat a nivell mundial i en el paisatge desolador que ens estan 
deixant aquests tristos dies que tots estem vivint. 

Tots hem viscut una petita “guerra” tan interna com ex-
terna. Però al final, la meva intenció és donar un missatge 
d’esperança: darrere la foscor sempre hi ha un raig de llum. 

Izan   
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Un any amb el Covid

Emocions
Trist, amoïnat

La pandèmia ha canviat la vida de moltes persones.
Inseguretat, por

Oblidar.

En aquest poema apareixen algunes de les emocions que m’ha 
transmès l’inici de la pandèmia fins a dia d’avui, tot i que és 
impossible poder expressar la grandesa de cada sentiment. 

Totes les vivències i experiències seran difícils d’oblidar, però 
tot és un aprenentatge amb el qual hem de tirar endavant.

Adrián
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Institut Torre de Malla
Alumnes participants:
Aina Iglesias Rodríguez
Alba Saavedra Rodrigo
Anna Corbi Ferrando

Laia Extremera García
Asier Gallardo Lindes

Claudia Llorente Mesa
Dayana Ortega Yabluno

Lola Sánchez Gómez
Eva Martínez Calvo

Rubén Domingo Uceda
Halima Daoudi Chourak
Martí Parera Rodríguez

Izan Sánchez Gómez
Sara Bothazi Berar

Martina Gutiérrez Manzanares
Ariadna Pey Panadero

Irina Wang
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Dayana Ortega Yabluno
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Lola Sánchez Gómez
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Rubén Domingo Uceda
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Izan Sánchez Gómez
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Irina Wang
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Escola Federico García Lorca
Alumnes participants:

Nayara Torres
Naia B. G.

Nagore
César Castro Montero
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