
 

1er. PREMI NENS 

 

El meu mon abans i després de la Covid-19 

 

Al Planeta Terra ha arribat un virus malvat que alguna vegada s’ha  

menjat la gent, Però un dia van arribar uns superherois, qui son? 

Els metges!!! Ells han lluitat contra el Covid durant 2 anys i han 

aconseguit salvat a algunes persones però no a totes i es que per 

desgracia la Covid també te poders. 

Em vull imaginar un mon, civilitzat i també estrany, en realitat no se 

com serà, però intento imaginar-me el mon en el que Van Gogh, 

pintarà la mascareta de la salvació. 

 

 

 

     Pseudonim: Harry Potter 

        8 anys 

  



 

2º PREMI NENS 

DIARI SECRET 

 

Hola em dic Greg, visc a Sant Martí, tinc  13 anys, i dos d’ells han sigut difícils 

perquè hi ha hagut pandèmia, LA COVID 19. 

Tot va començar a la Xina, alguns pensen que va ser culpa del Donald Trump o 

d’algun ratpenat bé... els adults mai s’aclareixen. En canvi els nens i nenes no 

s’ho pensen dos cops (volem jugar). 

Ara us explicaré com ho vaig passar jo. Tancat a la presó de casa meva, amb 

el meu germà. Què vol dir això? 

1. TELE TREBALL : El meu portàtil va súper lent, però molt lent i no podia 

sentir a ningú pel culpa del wifi de Sant Martí. 

2. EL MEU GERMA!!!:El meu germà es molt pesat, i un cul inquiet. Quan 

feia teletreball ell no parava de sortir a la càmera, i jo no sabia si la 

classe ho havia vist. I em posava nerviós, molt nerviós. 

Però a la presó també hi ha coses bones com veure pelis amb un projector! 

Espero que ens podem treure la mascareta ben aviat. Mentrestant, ho 

suportaré amb bon humor. Sort que la covid això no ens ho ha pres. 

 

Fi 

 

Pseudònim: Greg 

 


