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Els ocells volen i volen 
la Primavera està aquí 

mira les papallones com volen 
i fem les mones de Pasqua. 
I tots surten per a disfrutar 

i tots diuen: Ha arribat la 
Primavera! 

Leo Galan 
 
A la Primavera naixen flors 

canten els ocells 
i el temps és bo. 
David Ruiz 

 
Quan arriba la primavera, 
l'hivern deixem enrera 

comença a fer calor 
i les plantes treuen flors 

Aaron Mascarell 
 
La primavera és aquí, 

els ocells volen, 
les flors floreixen, 
el sol surt amb força 

i tots estem contents 
Aitor Seoane 

 

 
Primavera colorida 

primavera colorida 
tots els dies tan florida 
fuig hivern 

vine primavera 
primavera colorida 

tots els mesos tant divertits. 
Adai Meseguer 
 

 
La primavera ja està aquí 
les orenetes volen 

les flors ballen 
les papallones surten 
i el riu corre 

i tots diuen: 
Ha arribat la primavera!! 

Júlia Ferrando 
 
Els camps són plens de flors, 

els ocells xiulen tots junts 
el sol comença 
a escalfar el terra 

això vol dir que ja 
ha arribat la primavera 

Paula Olivan 
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La primera està aquí 

l'hivern ha marxat 
les flors s'han obert 
i el sol ha vingut. 

Laia Montesó 
 
Han arribat els ocells 

surten moltes floretes 

ja ha arribat la primavera 

el dia es fa més llarg 
quan diem adéu a l'hivern 
ja ha arribat la primavera 

Blanca Soler 
 
La primavera està aquí 

veniu tots 
que em vull divertir 
l'hivern ja ha marxat 

i cap constipat. 
Pau Estorach 

 
A la primavera 
floreixen les flors 

de molts de colors 
les papallones 
mengen pol·len 

i els conillets salten 
perquè estan contents. 
Joan Juan 

 
Bon dia amiga primavera 

què ens has portat? 
He portat els colors 
que les flors han pintat 

Marc Margalef 

 
Els moixons canten 

i les flors ballen 
la pluja cau 
i es sol escalfa 

Visca! Visca! 
Ha arribat la Primavera! 
Isabel Matas 

 

A la Primavera 

surten flors 
i venen les orenetes. 
La gent surt al carrer 

i ens ho passem 
d'allò més bé. 
M'agrada la Primavera 

perquè és el meu cumple 
i també perquè 
els dies són més llargs 

i fa més calor. 
Visca la primavera! 

Andrea Margalef 
 
La primavera ha arribat, 

les flors han brotat, 
l'hivern ha marxat, 
tots ho hem celebrat. 

Arnau Gasulla 
 
La primavera arriba 

les orenetes volen, 
les flors ballen 

i els xiquets i xiquetes 
estan contents. 
Raimon Ventura 
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La primavera ha començat, 
i l'hivern ha marxat 

tots estem contents 
cantem i ballem. 
Ismael Castellví 

 
La primavera ha arribat 
i ha florit el prat. 

A les muntanyes 

s'ha fos la neu 

i a l'hivern li hem 
dit adéu. 
Al cel blau brilla el sol 

i saluda la marieta, 
la libèl·lula i el cargol. 
Arnau López 

 
Les flors esclaten als prats 
de mil colors 

blaus,roses i daurats 
també fa més calor 

per escalfar-ho tot. 
Júlia Querol 
 

      
Les flors s'obren 

i les abelles vénen 

a menjar el pol·len 
M'agrada la Primavera 

perquè els animals 
surten del cau 
i juguen al camp. 

Em banyo els peus 
al rierol amb l'Oriol. 

Didac Marzà 
 
La primavera ja és aquí 

La he vist al meu jardí 
les orenetes vénen volant 
i les tortugues estan despertant 

La primavera ja ha arribat 
i em puc menjar un  gelat. 

Albert Llatje 
La primaver ha venido 
nadie sabe cómo ha sido. 

Ha despertado la rama el 
almendro ha florecido. 
En el campo se escucha el “gri 

gri” del grillo. 
La primavera ha venido 
nadie sabe cómo ha sido. 

 
Antonio Machado (Xavier 

Lamote de Grignon) 

 
Els conillets salten 

amb alegria 
i estan contents de començar 
el dia. 

Els ametllers floreixen 
contents 
i treuen les fulles en un 

moment. 
Arnau Rodríguez 
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La primavera ja ha arribat 
i amb ella la tardor s'ha 
acabat. 

Les flors i els ametllers l´ 
alegren 

i els boscos, plens d'ocellets 
diversos, 
de vida l'omplen. 

Ooooh bonica dolça i fresca 
primavera! 
Arnau Codorniu 

 
La rosa 
 La hojita nueva en la rosa 

Y que más? 
La rosa en mi corazón 

Y que más? 
Mi corazón en el tuyo. 
Itziar Santillana. 

 
La primavera ha llegado 
y muchas flores ha dejado 

los pájaros están cantando 
y los conejos estan saltando 

y todos estamos contentos 
porque ya hace buen tiempo. 
Mireia Dalmau. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

La primavera ja esta aqui 

fa calor i podem rostir 
els mosquits comencen a sortir 
i tampoc no es gens divertit. 

Surten les flors i les abelles fan 
mel, 

el dia es mes llarg i la nit es 
mes curta 
i el muixons volen pel cel. 

Arnau Chavarria. 
 
La primavera ja ha arribat 

tot florit està. 
L'hivern ja s'acaba i arriba els 
temps que jo esperava. 

Es veu les cares, fora els gorros, 
jerseys i bufandes. 

Els xiquets estem contents, 
ja podem jugar al carrer. 
Naiala Centelles. 

 
Es la primavera 
juguem cantem i ballem. 

Surten les flors i fa calor 
surten les papallones i 

saltamartins i els cacem 
i ens divertim, 
em sento molt feliç. 

Ignasi Pardos. 
 

Al bosc hi ha molts animals 

i als camps molts arbres, 
surten molts pardals i quan 
passeijo veig moltes flors. 

Joan Martínez 
 

 



          Les xiquetes i els xiquets de 1r 
                         fem poesia ! 
                                                                              Curs 2013-14 

 

La primavera ya ha llegado 

las abejas han extendido su 
polen. 
Las flores se abren en infinitos 

colores. 
Las mariposas ya pueden 

volar. 
Me encanta la primavera. 
Marcel Forcadell 

 
La primavera arriba i tots ho 
celebrem 

els ocells niuen  
i pollets sortiran. 
Els óssos surten de les coves on 

han estat hivernant i amb els 
seus fillets. 

La natura es torna verda 
perquè al maig cada dia un 
raig. 

Adrià Llop 
 
A la primavera surten les 

flors, 
que ens alegren a tots els cors. 

El dia comença a ser més 
llarg, 
surt més el sol. 

Els conills volen saltar cantar 
i ballar 

les orenetes volen volar per tot 

arreu 
i els ametllers volen florir 
per això la primavera es un 

temps molt bonic. 
Marc Besolí. 

 

 
 

 
Després d'un hivern molt dur 
arriba la primavera. 

Floreixen els ametllers i 
surten les flors de molt colors. 

El sol calenta més, surten les 
maduixes que a mi 
m'agraden molt, 

en un polset de sucre i un 
xorret  de nata. 
A la primavera arriben les 

orenetes. 
Que  amb els seu piulet 
busquen un niuet. 

Així que estic molt contenta 
perquè ha arribat la 

primavera. 
Trini López  
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La primavera ha llegado 

y el campo de flores se ha 
llenado 
tulipanes, amapolas, 

margaridas, rosas de bonitos 
colores se han pintado. 

Los pájaros pian, los árboles 
brotan, el sol brilla 
y todo el mundo alegre 

camina. 
 
Ferran Saporta 

Ja ve la primavera 
rossinyolets canteu, 
les flors estan obertes 

veniu i oloreu, correu! 
Una rosa mig desclosa, 

un clavell que n'és de vell 
la violeta petita, 
la tulipa cap de pipa, 

veniu i oloreu! 
Mariona Mostazo 
 

La primavera ja es aquí 
els arbres han florit 

les flors omplen els camps 
i els pardals fan els seus 
camps. 

La primavera ja es aquí 
m'agrada estar al meu jardí. 

Alba Ferrer 

 
La primavera ja ha arribat 
a l  hivern li toca marxar 

les flors comencen a sortir 
i els ocells els hi toca cantar 

comencen a treure roba 

i juguem i cantem tots junts 

al carrer. 
Visca la primavera! 
Júlia Cardoso 

 
Aquest matí, d'amagat, 

ha arribat la primavera. 
La duia penjada al bec, 
tot xisclant, una oreneta. 

L'oreneta ha alçat el vol 
i amb un cop d'ala lleugera 
ha segat un raig de sol 

i ha florit tota la terra. 
Núria Piñol 
 

Les flors son de colors. 
Les floretes 

atrauen a les marietes. 
Les orenetes son negretes 
les papallonetes 

busquen l'olor de les floretes 
les orenetes 
es mengen fresetes. 

La primavera es de molts 
colors i de bons olors. 

Agustí Gil 
 
La primavera 

Et diré un secret molt fi, 
la primavera es aquí. 

Ha cantat una cançó 

i ha florit al teu balcó. 
Fuig primavera, vés a dormir 
la primavera és aquí! 

Ves al teu palau de glaç 
que ja som al mes de març. 

Artur Viladrich 
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Avui és primavera, 

el dia de les flors 
fa més sol 
i comença el bon temps. 

També hi ha més tempestes. 
Tarda més a fer-se de nit 

i hi ha més colors. 
Els ametllers floreixen. 
Les flors tenen més colors. 

Es prop de l'estiu. 
Pau Solé 
 

A la mariposa Lita 
le gusta pasear, 
volar por aquí, 

volar por allá. 
Voló tanto tiempo 

que se cansó. 
Le ofrecí mi mano 
y se posó. 

Le acaricié las alas 
y se asustó 
me miró enrojado 

y se escapó. 
Maria Cinta 

 

La primavera ja ha arribat 
i el cel més blau s'ha tornat. 
Les flors floreixen, 

la gespa de color verd també 
ha canviat. 

Que bonica la primavera 
que la vida ens ha alegrat! 
Carla Royo 

 
De totes les estacions, 
la primavera és la primera. 

La primavera ja ha arribat 
i el fred ja se n ‘ha anat. 
Les flors tenen moltes olors 

 i els arbres molts colors. 
Laura Segura. 

 
La primavera bella, 
els ocells canten 

les flors floreixen 
la gent surt a passejar 
la primavera plujosa 

els rius brillen 
la pluja comença 

els llacs s'omplen 
la primavera ja ha rribat 
l'hivern se'n va 

el bon temps ens acompanya 
la gent s'enamora. 

Jaume Lleixà 

 

 

 

 

 

Com haureu pogut comprobar 

els de 1r sabem rimar! 

Tornem a començar?            Abril 2014 

 

 


