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INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA

Passeig Pare Pujiula, 29 · cp 17850 

Tel. 972 590109

Adreça electrònica:

http://www.iebesalu.cat

Correu electrònic: iebesalu@iebesalu.cat

Recordeu que totes les dades més importants 

de l’Institut Escola  les podeu consultar a la 

plataforma del centre.

AMPA:

Adreça electrònica: http://www.ampabesalu.cat

Correu electrònic: ampapresident@besalu.cat

Servei de biblioteca:

cada dia al migdia a la biblioteca de l’escola

Servei d’acollida matinal:

cada dia al matí de 8 a 9

L’AMPA gestiona moltes altres activitats extra-

escolars i també la venda de xandalls.

Per a més informació visiteu la pàgina web 

http://www.ampabesalu.cat

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:

L’Ajuntament gestiona el menjador escolar de 

l’Institut Escola.

Sumari Serveis

SI ALGÚ TÉ INTERÈS EN ANUNCIAR-
SE A LA REVISTA ENS POT ENVIAR 
UN CORREU A
iebesalu@iebesalu.cat 

PER A COL·LABORAR AMB LA REVISTA 
PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB 
EL CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESCOLA: 
iebesalu@xtec.cat, ENVIANT-HI UN 
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPIN 
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A 
CRITERI DE LA COMISSIÓ.



3

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

El circ. Aquest ha estat el tema triat per a les nos-
tres Jornades Culturals. Una mirada superfi cial 
pot fer pensar que no és un tema, diguem-ne 
“acadèmic”. El circ com a tema podria ser consi-
derat quasi una frivolitat...

Quin interès té el circ a l’escola? Què pot apor-
tar als nois i noies? Precisament no és un dels es-
pectacles més ben valorats com ho poden ser el 
teatre, el cinema, la música ... però si l’escola ha 
d’estar oberta al món, el circ forma part d’aquest 
món i ens aporta valors i actituds que han de 
formar part de la societat que volem crear i que 
l’escola ha de promoure. Nosaltres des del nostre 
centre hem volgut enfocar  aquella mirada inicial  
i potenciar allò que aquest espectacle comporta 
i ens proposa.

El circ potencia un llenguatge que no és el ver-
bal, tan valuós però no sempre fàcil per al nostre 
alumnat. És el llenguatge de cos, sovint tan obli-
dat. Descobrir la seva capacitat d’expressar-se 
a través del cos, de ser hàbils, fa que l’alumnat 
pugui també autodescobrir-se i millorar l’autoes-
tima. Es descobreixen hàbils i capaços en alguna 
cosa. I a més, es diverteixen... tots!

És també harmonia i bellesa que s’aconsegueix a 
través del ritme de les diferents habilitats. Fascina 
i enlluerna el ritme de les diferents acrobàcies i 
malabarismes.

També el circ potencia la millor com-
petència possible: la de cadascú i 
cadascuna de nosaltres amb si 
mateix/a. És a dir, el desig 

de superar-se i d’anar una miqueta més enllà dels 
propis límits.

Pocs alumnes i poques famílies, o pocs de nosal-
tres, podíem imaginar que poguéssim aprendre 
aquelles habilitats que es mostren a les carpes 
dels circs. Els nostres nois i noies ho estant apre-
nent.

Si sempre els protagonistes de les jornades són 
els alumnes, en aquesta ocasió això ha estat 
de manera molt signifi cativa. Els alumnes de 3r 
d’ESO, més enllà de practicar les diferents habi-
litats, han organitzat i dut a terme els diferents 
tallers. Han hagut d’aprendre a  organitzar-se pro-
gramant i estructurant les activitats que han con-
format els diferents tallers. Per a fer-ho han hagut 
de pensar junts i cooperar. S’han convertit en els 
“mestres” dels petits a qui han acostat aquelles 
habilitats que alguna vegada han vist en una fun-
ció en directe a la tele i que mai havien imaginat 
que podrien aprendre. Els nois i noies de 3r ja les 
havien après i els petits les han après de la mà 
dels grans i no pas dels adults!

Aquestes noies i nois han hagut també de fer allò 
que fem els adults quan la programació prevista 
no acaba de funcionar, un cop els tallers es porta-
ven a terme: buscar recursos, improvisar, dedicar 
alguna estona extra a resoldre els problemes que 
anaven sorgint ... i tot de forma col·laborativa. 

Estem contents del resultat: no tenim grans acrò-
bates però, si més no, les llavors dels valors que 

volem transmetre hi són. Per fer-les créixer la 
funció contínua, això sí, cada dia.

Editorial
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Ens agradaria fer una refl exió i po-
sar en comú el què, el qui i el per 
què de l’AMPA IE Besalú. Podríem  
escriure i escriure, podríem fer 
un memoràndum, podríem fer un 
recull extens d’activitats i també 
podríem fer una llista inacabable 
de totes aquelles persones que en 
algun moment hi han col·laborat 
directament o indirecta, tant se 
val, però no és l’objectiu d’aques-
ta refl exió.

A l’AMPA ens agradaria posar de 
manifest quina és la missió, 
qui som i què 
fem. 

També ens agradaria pensar en la 
visió, què volem arribar a fer i qui 
voldríem que s’involucrés a l’AM-
PA i també manifestar els nostres 
valors: per què creiem que ho 
fem?

Quan pensem en la nostra missió 
se’ns acudeixen un munt d’idees: 

Col·laborar en les activitats edu-
catives de l’escola, promoure la 
participació dels pares i mares 
a la gestió de l’escola, donar su-
port i assistència als membres de 
l’associació i en general als tutors, 
professors i als alumnes del cen-
tre i als seus òrgans de govern i 

participació, en tot el que 
es refereix a l’edu-

cació dels nostres 
fi lls. Tot això ha 
d’esdevenir un 
punt més a la 
nostra tasca vo-
luntària a l’hora 

de progra-
mar i rea-
litzar activi-

tats pròpies de 
l’associació, així 

com organitzar 
l’adquisició 

col·lecti-
va, i en el 

seu cas, 
la distribu-

ció, dels mitjans 
necessaris per 
a l’educació 
a càrrec dels 
pares, sense 
perjudici de 
c o n t i n u a r 

exigint la total gratuïtat de l’en-
senyament,  alhora de gestionar  
les activitats extraescolars i serveis 
d’acollida, organització i o col·la-
boració de les  festes tradicionals 
o escolars (carnestoltes, Sant Jor-
di, festa fi  de curs...), col·laborar 
en la gestió del menjador escolar, 
l’adquisició i distribució de llibres 
de text, i el que pugui esdevenir.

Per això quan refl exionem  sobre 
el que volem o ens agradaria ar-
ribar a fer,  el primer punt comú 
són les ganes de promoure la par-
ticipació, assistència, intervenció, 
representació i major implicació 
dels pares i mares dels alumnes 
del nostre centre, sobretot  dels 
alumnes de l’ESO, facilitant la seva 
col·laboració en l’àmbit familiar i 
informant als membres de l’asso-
ciació de les activitats i afers de la 
mateixa i del propi centre i impul-
sant el ple exercici dels drets i el 
compliment dels deures.

Els nostres valors són sumar les 
diferents realitats culturals, soci-
als i familiars des d’un ideari obert 
mantenint un to generalista i ob-
jectiu en defensa dels temes, per-
què tots ens hi sentim acollits, te-
nint clar que en tot moment s’està 
exercint el paper de representant 
de l’AMPA, no personalitzar mai ni 
centrar-se en un curs i/o cicle.

Per tot això us convidem a parti-
cipar i formar part de la junta de 
l’AMPA o d’algunes de les comis-
sions de treball que es crearan. Us 
hi esperem!!!

AMPA de l’IES Salvador Vilarrasa

QUÈ, QUI, PER QUÈ…
L’AMPA de l’IE
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Entrevista a
Mariona Moya
(de la Companyia “La Corcoles”)

En aquesta edició de la revista “El Xerraire” 
entrevistarem a una funambulista professi-
onal. 
La Mariona Moya, que juntament amb l’An-
drés Melero formen la Companyia de circ 
“La Corcoles”, va participar a les Jornades 
Culturals amb el seu espectacle GRIS.
És per aquest motiu que se li fa aquesta en-
trevista.

1. Què et va portar a dedicar-te al funambulisme?
Des de ben petita sempre m’han agradat molt l’art, en 
general en totes les seves expressions i sentia de forma 
molt propera l’art en la forma de la dansa, el moviment i 
les arts escèniques globalment.
Vaig fer teatre i dansa molts anys, gimnàstica i volteig 
sobre cavalls 
Al funambulisme concretament va ser un bon dia quan ja 
tenia 26 anys, vaig despertar-me amb el record d’haver 
somniat que caminava per un fi l. I al llevar-me vaig pen-
sar que m’encantaria provar-ho i sentia que em podia 
agradar molt.
D’alguna manera sentia que era alguna cosa propera a la 
meva naturalesa, a la meva forma de ser.
I, casualment, al cap de molts pocs dies vaig anar a casa 
un amic i va resultar que tenia un cable vell, en una es-
tructura rovellada al fons del pati.
Li vaig explicar el meu somni i vaig demanar-li que me la 
deixés uns dies per provar-la .
La vaig dur al local on assajàvem els nostres espectacles.
I  des d’aquell moment no he parat.

2. Des de quan t’hi dediques?
Als espectacles, en diferents disciplines  dins el Teatre 
de Carrer, m’hi dedico des que tenia 17 anys, l’any 1997.
Com a funambulista, vaig actuar per primera vegada 
l’any 2007 col·laborant en espectacles, però no va ser 
fi ns l’any 2010 que vaig decidir dedicar-m’hi més exclu-
sivament .
Aquí va ser quan vaig començar el projecte de “La Cor-
coles”

3.  Només et dediques a ser equilibrista o tens alguna 
altra professió?
Treballo en diferents coses. 
Formo part de la Cia. Estampades, que fem  espectacles 
de dansa aèria i espectacles de xanques.
Dono classes de dansa aèria i dansa creativa. 
I també cuso vestuaris per a teatre.

4. Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Que és molt variada. Et fa viatjar i conèixer molta gent. 
Està plena de sorpreses.
I en el moment que estic actuant és màgia pura.

5. Com et prepares físicament?
S’ha d’entrenar moltes hores sobre el cable. Sempre que 
puc faig cursos, especialitzats en aquesta disciplina, amb 
bons professors i professionals del funambulisme.
I també cursos de dansa i ioga.
És important mantenir-se fort i, sobretot, fer bons esti-
raments perquè la musculatura estigui forta i mantenir 
l’elasticitat.

6.  Segueixes una dieta especial? 
No. Però sí que miro de menjar de forma equilibrada i 
sana per tenir bona salut, ja que penso que és important. 
Si menges bé et trobes millor i això està molt bé.
Menjar productes de qualitat i naturals.

7. Has patit alguna lesió important fent funambulisme?
Fent funambulisme m’he fet mal algun cop, ja que en 
intentar caminar sobre el fi l, caus moltes vegades!
Però actuant en xanques sí que vaig tenir una lesió forta.
Fem una activitat de risc i això pot passar. Per això cal 
estar fort i concentrar-se molt bé.

8. Com us vau conèixer amb l’Andrés? 
En una carpa de Circ on tots dos estàvem preparant l’ac-
tuació que faríem aquella nit al Festival “1,2,3 Pallasso” 
que es fa a Tiana, Barcelona.
 
9. I quina és la seva funció en la vostra Companyia?
Ell va ser una peça clau per a poder fer l’espectacle que 
vau veure: “Gris”. L’Andretti va fer de director de l’es-
pectacle ajudant a ordenar les idees que volíem trans-
metre i quina era la millor forma, els millors moviments, 
músiques, objectes, etc.
No només és l’artista que es veu en directe, sinó que és 
molt important la feina de creació i investigació que s’ha 
de fer abans de posar en escena un espectacle.
També vam dissenyar conjuntament l’escenografi a, l’es-
tructura per el cable , etc.
Un cop fet tot això, l’Andretti s’encarregava de la part 
tècnica de l’espectacle: posar la música i llums durant 
la funció, carregar i muntar l’estructura i conduir la fur-
goneta.

10. D’on surt el nom de “La Corcoles”?
Era un sobrenom que el meu besavi li havia posat a la 
meva àvia materna. Tenia diferents sobrenoms. Aquest, 
el de la “Corcoles”, era per quan estava de bon humor . 
I des de petita m’havia agradat molt.

Moltes gràcies per la teva col·laboració i paciència.

Aquesta entrevista ha estat preparada per tots els alum-
nes de 3r ESO de l’IE Salvador Vilarrasa (Besalú)
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L’ús que fan els pares dels grups escolars de 
WhatsApp pot perjudicar l’autonomia i la 
responsabilitat dels fi lls
‘Hi ha ningú que em pugui dir quins són els deures 
de matemàtiques? En Pau no sap quins exercicis 
s’han de fer.’ Una conversa d’un grup de WhatsApp 
de pares i mares d’una escola pot començar així. 
Francesc Núñez, sociòleg i professor dels estudis 
d’arts i humanitats de la UOC, diu que en un cas 
com aquest la responsabilitat dels fi lls queda 
relegada.
D’aquesta manera, els nens resolen el dubte 
i els pares esdevenen una mena d’agenda 
escolar i assumeixen, totalment o parcial, les 
responsabilitats dels infants. ‘El procés educatiu 
i maduratiu l’han de fer els nens i els pares han 
d’acompanyar-los, guiar-los, però no fer-los la 
feina’, explica Nati Cabrera, professora d’educació 
i psicologia de la UOC.
Els pares poden pensar que ajuden els nens 
perquè els faciliten el camí, però en realitat els 
impedeixen assumir les responsabilitats que els 
pertoquen. ‘Evitar la caiguda no acostuma a ser 
bo. Si un dia s’equivoquen, l’endemà estaran més 
atents. Tot allò que envolta les tasques educatives 
també són accions, actituds que els fan créixer i 
madurar, i els educa’, diu Cabrera. 
Entendre els usos de WhatsApp
Els pares, segons Núñez, han d’entendre bé els 
usos i pràctiques del WhatsApp. Aquests nous 
espais de comunicació són ‘persistents’, és a 
dir, no s’hi esborra allò que es diu, es reenvia 
fàcilment de mòbil a mòbil i no se sap mai qui 
ho pot acabar veient. Són eines molt útils per a 
comunicar-se, organitzar-se i mantenir-se al dia, 
però també poden ser una via per a expressar la 

indignació, la crítica irrefl exiva contra professors o 
bé discussions i generalitzacions que poden crear 
mal ambient. 
Núñez proposa un decàleg perquè els pares facin 
un bon ús dels grups de WhatsApp de l’escola:
1) Ser respectuós: no fer comentaris ofensius de 
cap mena.
2) No fer comentaris precipitats: deixar passar 
un temps prudencial abans de respondre; no 
respondre missatges a cop calent.
3) Posar en dubte la credibilitat dels continguts: 
escatir-ne la veracitat i no fer judicis de valor 
previs.
4) Evitar alarmes innecessàries: una cosa que 
afecta un individu no ha d’afectar necessàriament 
tothom.
5) Vigilar amb les etiquetes: no crear imatges 
falses de les persones (professors, estudiants, 
mares o pares).
6) Tenir present les paraules fora de context: donar 
importància al context de producció, recepció i 
reproducció de les notícies o comentaris.
7) No explicar qüestions personals ni enviar 
missatges brossa (fotos, acudits o ‘mems’ que a 
nosaltres ens semblen divertits).
8) Evitar discussions personalitzades.
9) Tenir present ‘l’efecte grandària’: un comentari 
irrespectuós en un espai públic (com WhatsApp) 
pren una dimensió que fuig del nostre control.
10) Pensar en la imatge personal i familiar que es 
transmet.
Nati Cabrera ho resumeix així: ‘El problema no 
és l’instrument sinó l’ús que se’n fa: una cosa és 
mantenir bones relacions amb la comunitat de 
pares i una altra convertir la relació entre pares en 
una agenda paral·lela que eviti que els nens facin 
l’esforç que han de fer per a assumir les seves 
responsabilitats.’

Deu consells per a les famílies sobre 
els grups de whatsapp de l’escola
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Notícies
L’EQUIP DIRECTIU INFORMA
- L’Obra Social de “La Caixa”, prèvia presentació d’un 
projecte, ens ha fet donació de 4.000 € que hem invertit 
en recursos TIC pel centre. Amb aquesta dotació hem 
adquirit 1 PDI (pissarra digital) i 2 canons per equipar 
algunes aules de l’edifi ci.
- Des del mes d’abril disposem de 25 notebooks que 
ens ha proporcionat el departament d’ensenyament. 
Aquests portàtils, juntament amb els que ja teníem, 
passaran a formar part de la reserva i, per tant, estaran 
a disposició de tot el centre. Per guardar aquests 
ordinadors s’ha comprat un armari amb carregadors 
incorporats.

ED. INFANTIL
- Durant la baixa per maternitat de la Mercè hem tingut 
en Ferran Soler com a substitut.
- Hem tingut una alumna de 3r d’ESO d’aula oberta 
que ha vingut a donar-nos un cop de mà, la Sira Huete. 
Ha estat uns dies a cada aula i ens ha agradat molt la 
seva estada. Gràcies Sira!
- Tenim alumnes nous en alguns cursos. A P3A en 
David, a P3B en Jordy i l’Èrica i a P5A la Brittany.

CICLE INICIAL
- A 1r A ha començat una nena nova, la Dària Alonso; a 
2n A l’Eneko ha canviat d’escola i torna a venir a escola 
la Blancafl or de 2n B. 
- Estem molt contents i contentes de la molta 
participació de famílies a explicar contes a l’escola. En 
total han participat 19 famílies, 12 de 1r i 7 de 2n.
- A 2n A ens han posat una pissarra digital. Quina 
sort!!! Ara en tenim una 1r i una a 2n.

CICLE MITJÀ
-A quart hem estudiat la vegetació amb els Naturalistes 
i a tercer els invertebrats: hem sortit a recollir plantes, 
a veure “bitxos” i  hem fet jocs de descoberta. També 
hem anat a la Fira de Mates (4t)  i al Rodajoc (3r), a Olot.
-Ha vingut un nen nou d’Anglaterra, l’Alex (4t) i la Rita 
Alonso de la Vall d’Aran. Són molt bons companys!
-Després de llegir un llibre de lectura, ens n’han dedicat 
un a nosaltres i som els protagonistes!

CICLE SUPERIOR
-El dia 23 d’abril,  vam muntar la parada de roses i 
llibres a la plaça de la Llibertat. La venda ens va anar 
molt bé i volem donar les gràcies a tota la gent que us 
vau acostar a la parada. També com cada curs, els de 
5è vam vigilar l’exposició de dibuixos i fotos del poble 
que es va fer a Sant Julià i vam introduir com a una 
novetat el jurat popular.  Ens va agradar molt !
-Dins del  “Programa de vigilància i control del mosquit  
tigre” ens van fer una xerrada sobre les característiques 
d’aquest insecte, els motius del seu control i les 
mesures preventives. Tots podem ajudar a controlar i 
evitar que es reprodueixi aquest mosquit!
-Alguns alumnes vam col·laborar a muntar el recorregut 
de la “Cursa solidària” que es va organitzar a l’escola 
amb la participació d’alumnes de Primària i ESO.
-Hem fet  un taller del ocells amb l’agrupació naturalista 
de la Garrotxa. Primer ens van fer una xerrada, després 
els vam anar a veure en directe a l’anella verda i en vam 
trobar  més d’una vintena d’espècies: pardals, tórtores, 
merles, cueretes..I llavors vam fer una caixa niu!
-També com cada curs a sisè toca l’English Day.  Durant 
tot el dia parlem anglès. Fem jocs, tallers i una obra de 
teatre.
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ESO

UAP 2015
El dia 5 de febrer els alumnes de 2n ESO van participar 
en el projecte de la UAP, una cantata per la PAU, prota-
gonitzada per alumnes dels instituts de les comarques 
gironines . Aquest projecte es va treballar durant el pri-
mer trimestre i el mes de gener a les classes de música.

També hi van participar de forma voluntària la Júlia Xi-
fre de 3r d’ESO , la Laura Frigola i la Ilona Tané de 4t 
d’ESO. La resta de l’alumnat del centre hi va anar com 
a públic.

Els benefi cis de la cantata van anar destinats a Inter-
món Oxfam i Càrites.

SORTIDA A COTLLIURE

El dimecres 29 d’abril els alumnes de 4t d’ESO van vi-
sitar la localitat francesa de Cotlliure. La sortida la van 
organitzar les professores de les matèries optatives de 
Visual i Plàstica i Llengua Francesa. En el cas del fran-
cès, els alumnes van haver de fer un treball de camp on 
havien de posar en pràctica els coneixements adquirits 
a l’aula i tenir un primer contacte amb la amb la cultura 
francesa. Els alumnes de 2n i 3r d’ESO que cursen fran-
cès també van anar a la sortida.

UNA NOVA EDICIÓ DEL PREMI 
COCA-COLA
Un any més els alumnes de 2n d’ESO han participat 
en el tradicional concurs que patrocina aquesta marca. 
Enguany, la 38a edició, els alumnes del centre que hi 
han assistit han sigut l’Anna Serrat i l’Arnau Fernàndez 
en la secció de “Relat breu” i la Carina Vilagran i la 
Natàlia Vila en la secció de “relato breve”. Els alumnes 
s’han hagut de desplaçar fi ns l’INS Garrotxa per fer les 
redaccions.

LECTURA

Dimecres 18 de març , quatre alumnes d’ESO, Ferran 
Mateos, Clara Ceva, Clara Trill i Júlia Martínez, es van 
desplaçar a Olot amb la seva professora de català per 
participar al Certamen de lectura en veu alta. 
Tots ho van fer molt bé! A més, en Ferran ha quedat 
fi nalista i s’ha classifi cat per a les semifi nals de Girona 
que seran al mes de maig.
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EL CIRC

El passat dia 15 de maig el Pavelló d’esports munici-
pal de Besalú es va inundar d’espectacle, somriures i 
ulls embadalits gràcies els alumnes de secundària de 
l’Institut Escola. Espurnejava la il·lusió i la sorpresa en 
els assistents, tant al matí, amb els companys d’escola, 
com a la nit, obert a tothom.

Una quarantena d’alumnes van donar forma a  aquest 
gran espectacle mitjançant el llenguatge del circ.

“Aquesta història ens parla del bullying escolar. Dos 
protagonistes en costats oposats: assetjador i assetjat. 
Tribus urbanes, rebuig i acceptació. Però que succeeix 
quan dues fades fan que s’intercanviïn els papers?”

Una gran feina i molt d’esforç darrera aquests mo-
ments tan intensos. Moltes gràcies a tots per haver cre-
at aquesta petita joia circense.
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Hem escollit algunes obres d’aquest pintor per 
treballar-les més a fons. Un d’aquestes ha estat 
la trilogia blau, i hem intentat fer-ne la nostra 
versió.

Ja fa uns dies que hem començat a treballar les 
obres de Joan Miró. Ens hem fixat amb els colors 
que més utilitza aquest pintor: blau, vermell, 
groc, verd, blanc i negre. 
Nosaltres hem fet servir els quatre colors bàsics 
per fer regalims amb xeringues, i ens ho hem passat 
molt bé fent aquest treball cooperatiu.

P3P3P3P3
ELS NENS I NENES DE P3 TREBALLEM EN JOAN MIRÓ

Activitats

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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Tot treballant aquest artista hem descobert que 
no només era pintor, sinó també escultor. Així 
doncs, ens hem centrat amb una de les seves 
escultures més rellevants: la dona i l’ocell. Hem 
vist que a l’hora de fer-les utilitzava els 
mateixos colors i temàtiques. 
A continuació us ensenyem les nostres obres d’art.
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P4P4P4P4
B
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1r
Les activitats cooperatives permeten el 
repartiment de tasques, no és el mateix 
que treballar en equip. Quan proposem 
una activitat col·laborativa  tothom ha 
de fer alguna cosa per a la consecució 
d’un objectiu comú.

Durant aquest trimestre hem començat  
a fer dictats de manera més divertida i 
cooperativa .

N’explicarem dos tipus que hem posat 
en pràctica.

Dictat cooperatiu 
Abans de començar el dictat es treballa 
el text a nivell de classe.

Tot seguit, s’agrupen els alumnes (de 4 
en 4, de 5  en 5,...). Cada membre del 
grup té un full diferent, amb fragments 
del text i  buits intercalats. 

L’activitat consisteix en que cada mem-
bre del grup dictarà el seu fragment 
seguint l’ordre del text, amb l’objectiu 
que entre tots acabin tenint el dictat 
complert i ordenat. 

Es tracta d’un dictat molt rendible per-
què l’alumne no només transcriu el text, 
sinó que també pot exercitat la lectura 
en veu alta i la pronunciació.

Finalment, cada alumne es corregeix el 
seu dictat. 

Dictats més divertits

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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1r1r1r1rDictat amagat
Aquesta activitat consisteix en amagar 
el text del dictat en diferents espais de 
la classe, per exemple: darrera la por-
ta d’un armari, al costat d’una prestat-
geria, dins d’una carpeta,...... Se n’ama-
guen tants com  grups hi ha a la classe.

Cada grup sap on té el seu dictat ama-
gat. Entre ells es posen d’acord i cada 
frase la va a llegir un alumne diferent 
del grup en el lloc on està amagat. 

L’haurà d’anar a llegir amb molt aten-
ció perquè després haurà de dictar a la 
resta del grup la frase. Ha de donar tot 
tipus d’informació: majúscula, accents, b 
o v,... La persona que ha de dictar la fra-
se, pot anar a consultar el paper tantes 
vegades com sigui necessari. L’objectiu 
fi nal és haver aconseguit el text amb el 
mínim d’errors. 

Igual com l’altre dictat , cada alumne es 
corregeix el seu dictat. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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2n
Algunes famílies varen 

venir a explicar-nos 

contes per Sant Jordi. 

Mireu, mireu, quins 

contes tan divertits!!!

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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2n
Una bona 

experiència que 

ens va agradar 

moltíssim!

grÀcies a tots i a totes

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS



21

3r
JORNADES CULTURALS: 

A la classe de tercer ens ha agradat totes les activitats de Jornades Culturals. El que ens ha agradat 

més ha sigut la Córcoles fent funambulisme, hi ha gent que diu que també li va agradar la seva cançó, 

la cançó era com de princeses  

A les Jornades no va ser l’únic espectacle, també van actuar els alumnes de segon d’ESO obrint les 

jornades. Va ser un començament espectacular! Van fer la roda, tombarelles amb parelles... Els professors 

de l’escola també hi eren i tots deien que havia estat molt bé. Tan de temps treballant va valer la pena 

perquè van tenir un bon resultat.

Els alumnes de 3r ens ha agradat tots els tallers, els de matí i els de tarda, sobretot jugar amb el diàbolo 

i anar amb les xanques, i també fer el barret i la disfressa!

La rua va ser genial! Totes les disfresses eren espectaculars, llàstima que tot es va fer súper curt.

EL CIRC

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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En el segon trimestre, a medi, hem treballat els animals. 

Hem après moltes coses i hem conegut que hi ha dos 

grans grups: els vertebrats i els invertebrats. A dins 

del primer grup podem trobar mamífers, ocells, peixos, 

rèptils i amfibis. Però els animals que més hi ha al món 

són els del segon grup: els invertebrats. Els més coneguts 

són: insectes, cucs, aràcnids, miriàpodes, crustacis, etc.

Hem estat unes quantes sessions de medi aprenent coses 

sobre els animals. El primer dia vam portar fotografies 

d’animals a classe, les vam separar per grups i entre 

tots vam construir un esquema a la pissarra. També 

vam fer un racó amb la BIBLIOTECA D’ANIMALS, amb 

llibres de consulta que vam portar de casa.

La segona setmana vam investigar per parelles un 

animal vertebrat i un d’invertebrat. Vam fer recerca 

per internet i en llibres de la biblioteca especialitzats en 

animals. Vam omplir una fitxa amb les característiques 

de l’animal que vam triar i ho vam exposar a davant de 

tots els nostres companys. 

El dijous 9 d’abril va venir l’avi d’en Roger Cortés, que 

és un expert en insectes i ens va explicar moltes coses 

dels invertebrats. Vam aprendre que les papallones 

s’alimenten de nèctar, que algunes es poden camuflar 

en forma de fulla, que els escarabats tenen 6 potes i 

una closca molt resistent que protegeix les ales... Ens 

va portar tota mena d’animals invertebrats (papallons 

gegants, escarabats africans i insectes de mil colors). 

Va ser molt impressionant perquè vam poder veure els 

insectes en directe. 

Per acabar de treballar els invertebrats vam fer una 

sortida amb els Naturalistes de la Garrotxa a la riera de 

Capellades. Vam posar tota manera d’invertebrats que 

vam trobar pel riu, pel bosc o per sota les pedres en 

pots de plàstics i vam poder veure les característiques 

que havíem treballat a classe. 

Ha sigut molt guai treballar els animals perquè ens 

agraden molt i hem après un munt de coses.

ELS DE 3r HEM TREBALLAT ELS ANIMALS

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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Els de CM, els de 3r i 4t, hem estat estudiant 
en Dalí. 
Al primer trimestre vam aprendre el suficient 
com per saber qui era i com era. Ens va cos-
tar una mica d’entendre perquè l’estudiàvem en 
anglès.
   (Núria S. i Aina)

Hem aprés coses  del surrealisme i els elements 
que posava als seus quadres. S’inspirava en els 
seus somnis estranys, en el seu entorn, en la 
Gala... 
 (Mei i Maria V.)

També li agradaven molt les mosques i perquè 
les mosques anessin amb ell, es ficava mel al 
bigoti i llavors es menjava la mel 

( Carla i Núria T.)

Tots els tallers han estat molt divertits:
Amb la Gemma hem dibuixat rellotges tous i 
després, qui volia, podia dibuixar el quadre de la 
“persistència de la memòria”

(Nil i Laura)

Amb en Sergi buscàvem fotos de quadres d’en 
Dalí i les retocàvem  a l’ordinador amb el pro-
grama PhotoScape.                         

(Juan)

La Roser ens va ensenyar a cosir elefants de 
potes primes. hi vam posar espuma a dins i hi 
vam enganxar potes, orelles i ulls.

(Yulia)

Al taller d’en Joan vam mirar un vídeo sobre els 
seus somnis i també vam fer un bigoti i un punt 
de llibre amb objectes que utilitzava Dalí en els 
seus quadres.  

(Biel J.)

El taller d’en Pere era en anglès i parlàvem dels 
símbols dels seus quadres.               

                   (Nora)

I, per últim, vam anar al museu a Figueres. Allà 
ens van ensenyar els quadres d’en Dalí. Eren 
meravellosos!. Al jardí hi havia un cotxe i a algun 
nen li va fer por.
       

(Lluc i Biel P.)

Coneixent 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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Aquest curs escolar els alumnes de 4t estem 
fent unes conferències  utilitzant el “Power Point”  
com a eina de suport. Heus ací algunes de les 
opinions dels alumnes:

Aquest curs hem fet una cosa nova a medi: les 
conferències. És molt “guai” i ens ho passem 
molt bé. 

(Joana)

Ho fem en parelles I quedem a casa nostra els 
dies que podem.    

(Marc R.)

Per fer una conferencia cal buscar informació so-
bre el que hem de treballar. És molt fàcil perquè 
al “google” pots buscar el que vols però has de 
saber triar el que t’interessa.  Ens ho hem hagut 
de preparar molt bé i ho hem muntat amb el 
“PowerPoint”. 

(Pau i Maria R.)

Hem hagut de seguir un guió de 10 passos. Hem 
tret el millor de nosaltres. 

(Nora P. i Mireia)

Hem escollit un animal i una comarca. Hem après 
moltes coses i ens ha  agradat molt.

(Michal i Llorenç)

He fet el treball amb en Lluc i ens hem trobat a 
casa meva per buscar informació. Ha sigut fàcil. 

(Marc A.)

Hem buscat informació al “Google”, a la Wiquipè-
dia i al “You Tube”. Ens ho hem passat d’allò més 
bé

(Maria G. i Patrícia)

Ens hem trobat a casa d’un amic o ho hem fet 
a la biblioteca. Hem escrit  la informació en el 
“Power Point”.

(Ilias)

És un treball en grup que he fet amb la Mei. Ens 
hem hagut d’esforçar una mica però ha sigut 
molt divertit.

(Juna)

Després ho expliques a la resta de companys I 
quan acabes t’aplaudeixen.

(Xavier i Basma)

Fer-la  ha estat una sensació molt bona. He dis-
frutat molt i  molt. He après moltes coses: a tre-
ballar en grup, a buscar informació i a posar-me 
d’acord amb la parella.

(Laia)

LES CONFERÈNCIES  A QUART

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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6è

28

1. DOMADOR
2. MAG
3. ALEGRIA (espectacle del Circ du Soleil
4. CARPA
5. MALABARS
6. EL PALLASSO TÉ UN NAS VERMELL

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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1r ESO1r ESO1r ESO1r ESO
EXCURSIÓ
Els alumnes de 1er d’ESO, el 24 de març, vam anar a l’Escola de Natura de Banyoles. Ens van explicar l’ecosistema 
i vam observar el plàncton al microscopi. Després vam anar al “Fingerpark” de Porqueres.

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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PROJECTE EDUCATIU BENJAMÍN DE SEFARAD DE LA XARXA
Els alumnes de 2n ESO han participat en el projecte 
Benjamín de Sefarad de la xarxa Red de Juderias de 
España, un projecte pilot que pretén aprofi tar l’estruc-
tura de la xarxa per la difusió de projectes educatius de 
contingut històric i patrimonial i conscienciar als alum-
nes del patrimoni urbanístic, arquitectònic i cultural del 
llegat sefardí a Espanya. El projecte va ser acollit per 
les ciutats que integren aquesta organització on hi es 
present la vila comtal de Besalú. Aquest curs el projec-
te ha volgut promoure l’ intercanvi d’experiències amb 
ciutats properes a Besalú ( Girona i Castelló d’Empú-
ries)
 
Durant el 1r i 2n trimestre s’ha treballat el projecte a les 
classes de ciències socials per grups d’interessos fent 
estudi, recerca, preparant exposicions orals, treball de 
camp... Durant el 3r trimestre els alumnes han partici-
pat en l’intercanvi d’experiències i projectes. El dia 14 
d’abril van anar a Girona ( visita al call jueu i assistència 
a l’ Institut Jaume Vicens Vives a la presentació dels tre-
balls dels alumnes gironins). En aquest 
cas Girona va acollir els 27 alumnes de 
Besalú juntament amb els 115 alumnes 
de Castelló d’Empúries. Tots portaven 
una camiseta, regal de la Xarxa Red de 
Juderias.

El dia 20 d’abril els alumnes besaluencs 
van rebre 60 dels 120 alumnes de Giro-
na que participen en aquest projecte.  
Els alumnes gironins van venir acompa-
nyats de tres professores, una persona 
del Patronat Call Jueu de Girona i mem-
bres de la càtedra Unesco de Polítiques 
Culturals i Cooperació de la Universitat 
de Girona

Els alumnes de 2n ESO van preparar una visita guia-
da pel call jueu repartint les feines: alumnes guies que 
els portaven als punts d’informació, alumnes reporters 
fent fotografi es, alumnes guies vestits amb capes cedi-
des per l’ajuntament explicant el patrimoni. Més tard 
van gaudir d’un esmorzar a càrrec de la Red de Juderi-
as al pati de la sinagoga, van rebre la visita del regidor 
i responsable del projecte de la ciutat cordovesa de 
Lucena i la secretària de la Red, i fi nalment es van pre-
sentar els projectes a la Sala Gòtica de l’Ajuntament 
(parlaments de benvinguda, exposicions orals, presen-
tació del blog En Benjamí arriba a Besalú on es  pot 
accedir a través del el codi QR i un  vídeo on es mostra 
com fer un dolç jueu gravat a la cuina del restaurant 
de la Cúria, ( enllaç del vídeo https://www.youtube.
com/results?search_query=gastronomiajuevebesalua-
prenem  i per acabar parlament de comiat per part de 
l’ajuntament de Besalú).
La valoració és positiva. Hi ha possibilitats de continuï-
tat pel proper curs 2015/16. 
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3r ESO
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DES CRÊPES
Le 9 mars nous avons fait des crêpes. On a fait des groupes. Dans chaque groupe, chaque élève 
a apporté un ingredient. 

Pour faire les crêpes on doit utiliser: du sucre, des oeufs, de la farine, du lait, de la levure de 
bière, une pincée de sel et surtôut de la Nutella. Et aussi, on doit utiliser quelques ustensiles 
comme un bol, une poêle et une spatule. 

C’est une recette de cuisine très simple et facile à faire. Les crêpes ont été très délicieuses! 

Les élèves de français de 3r ESO

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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VIATGE A ROMA
Vam trepitjar cada racó de Roma, vam viure unes aventures increïbles i vam aprofi tar cada mo-
ment com si fos l’ú   ltim.

També vam fer nous amics, però el més important és que aquells cinc dies que vam passar a 
Roma, els vam passar junts. Cada un de nosaltres va fer que aquell viatge fos molt especial; i 
amb una molt bona companyia, la Marta i la Mariona, encara va ser més divertit.

Vam viure moments que mai no oblidarem, des de coses increïbles fi ns els detallets més petits 
que ens van fer molta gràcia. Junts vam fer que cada segon fos especial i inoblidable, des de la 
nit fi ns el dia, no podíem deixar ni un sol minut de gaudir.

Hi han moltes coses per explicar i ni fotos ni vídeos podrien demostrar-ho, perquè hem fet un 
viatge increïble a un lloc increïble, amb una gent increïble.

Roma és impressionant, és una ciutat que val la pena de veure, però no només això va fer que 
fos tan especial, perquè anar a una ciutat tan bonica amb una classe tan especial és el que va 
fer que aquests cinc dies fossin tan importants per a tots.

Tampoc ens oblidem d’aquells qui ens van ajudar a realitzar aquest viatge, ja sigui a través de 
la compra de camisetes, de les coques, etc.

Moltes gràcies a tothom per fer possible aquests cinc dies tant meravellosos que tots voldríem 
tornar a viure!

Alumnes de 4t ESO
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VVEREDICTE DELS JOCS FLORALS � SANT JORDI 2015 
 

P3 A 
Mariona Tolsanas Revert 

Mireia Prujà Farrés 
Mariona Tolsanas 

P3 B 
Marina Garcia Alsina 

Paula Portas Roura 
Paula Portas  

 

P4 A 

Laia Docampo Díaz 

Meritxell Peitibí Guzman 
Laia Docampo  

 

P4 B 

Ona Samsó Tona 

Maria Pons Fort 
Maria Pons 

 

P5 A 

Júlia Canaleta Frigola 

Eloi Fernández González 
Eloi Fernández  

P5 B 
Maria Ayats Fernández 

Carla Mayolas Vaquero 
Carla Mayolas  

1rA  CI 
La bruixeta Sofia, de Martina Malagelada Duran 

El follet trapella, d’Adil Azzat El Amidi 
Martina Malagelada  

1rB CI 

La cova encantada , d’Anna Riol Arrey 

El gegant de les botes foradades, de Paula Planagumà 

López 

Paula Planagumà  

2nA CI 

 

El clip boig, de Mont Rovira Balateu 

El retolador màgic, de Jana Sala Juanola 
Mont Rovira  

2nB CI 

 

La flor que demana massa, de Martí Moliner Guinó 

El follet i el pa d’or, de Linus Tusell Urrea 
Martí Moliner  

3rA CM L’Oto i l’Otito atrapats, de Jacob Lagares Pozo 
Els 3 cavallers porucs, de Regina Vilagran Leal 

Regina Vilagran  

3rB CM 
El nen i la nena, d’Aina Fernández González 

La segona mascota, de Clara Cairó Ferrer 
Clara Cairó  

4tA CM 
El partit de bàsquet, de Joana Serra Bauzo 

El meu vertader amic, de Nora Moliner Alabau 
Joana Serra  

4tA CM Benvinguda, de Núria Serrat Farrés 
El meu germà, de Maria Vidal Argelés 

Maria Vidal  

5è 

CS 

 
El món de les llaminadures, de Carla Alabert  
El viatge, de Mireia Brunzel Jordà 
 

Carla Alabert  

6è 

CS 

 
El meu primer Sant Jordi, de Berta Xifre Sala 
La meva historia de Sant Jordi, d’Aniol Juanola Vilalta 
 
 

Aniol Juanola  
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VEREDICTE DELS JOCS FLORALS � SANT JORDI 2015 
 

1rESO  
Carta per una persona especial,  d’Ariadna Pujadas Soler 

Carta al cel, de Maria Vilagran Leal 

Maria Vilagran  

 

2n ESO  
Un amic per sempre,  d’Anna Martín Curto 

Què representen els meus peluixos?,  d’Aina Calm López 
Anna Martín  

3r ESO A 
Foscor, de Clara Ceva Luengo 

Diari,  d’Albert Pérez Descamps 
Albert Pérez  

3r ESO B 
L’amistat, de Roger Torrent Serra 

L’abraçada, de Joana Cabratosa Pons 
Roger Torrent  

4t ESO 
L’últim dia de felicitat,  d’Ilona Tané Riu 

Llençols freds, de Clàudia Brugada Iglesias 
Ilona Tané  

 
 
 
DDIBUIXEM DIFERENTS INDRETS DE BESALU´ 
 

P3A – L’AULA: Roc Batlle  
P3B – L’AULA: Nora Cuadros  
 
P4A – EL FIRAL: Meritxell Peitibí 
P4B – EL FIRAL: Ona Samsó  
 
P5A – L’ESCOLA: Júlia Canaleta  
P5B – L’ESCOLA: Maria Ayats  
 
1rA – CLAUSTRES: Àlex Benítez  
1rB – CLAUSTRES: Tura Riu  
 

2nA – SANT PERE: Roger Olivet  
2nB – SANT PERE: Ivan Carrete  
 
3rA – PL. LLIBERTAT: Rita Alonso  
3rB – PL. LLIBERTAT: Sara Segura  
 
4tA – SANT VICENÇ: Laura Estela 
4tB – SANT VICENÇ: Lluc Sala  
 
5è – SANTA MARIA: Siwar Cuenca  
6è – EL PONT: Ferriol Rovira 

 
FOTOGRAFIEM DIFERENTS INDRETS DE BESALU´ 
 
1r ESO  – BESALÚ DES DEL PONT: Quim Fauria  
2n ESO – PLAÇA DE SANT PERE: Kiara Graf  
3r ESO A – BARRI JUEU: Laila Heddan  
3r ESO B – BARRI JUEU: Roger Torrent  
4t ESO – PERFIL DE BESALÚ DES DEL PONT: Martí Cordonets  
 
PROJECTE CARRETONS: MARIO KART 
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EL GEGANT DE LES BOTES FORADADES
Hi havia una vegada, en un poble molt llunyà, 
un gegant que tenia les botes foradades 
perquè cada nit les deixava a fora la 
finestra. 
Hi havia un esquirol molt trapella que cada 
nit li mossegava.
Un dia el gegant va decidir anar a veure un 
mag per què l’ajudés. Quan va arribar a la 
cova on vivia el mag, el va trobar assegut 
en una cadira. Li va demanar si li podia 
podria donar unes botes ben resistents que 
ningú les pogués foradar.
El mag li va donar i el gegant va tornar 
cap a casa. A la nit va tornar a deixar les 
botes fora de la finestra. L’esquirol no li 
va tornar a rossegar perquè el cuir de les 
botes era massa fort.
El gegant, que era molt bo, li va començar a donar menjar i al final l’esquirol es va convertir en la seva 
mascota.
Un dia el gegant li va comprar unes botes, una samarreta i uns pantalons.
I el gegant i l’esquirol van viure feliços i van menjar anissos.

GUANYADORA 1r B
Paula Planagumà López

LA BRUIXETA SOFIA
Fa mesos, una nena va venir al meu poble 
i m’estranyava una mica perquè els seus 
pares no hi eren i això em feia sospitar.
Tinc una idea, aniré a la seva casa!
Vaig sentir un sorollet i vaig veure que era 
una bruixa, llavors els hi vaig anar a dir als 
meus amics, però no em van creure.
Mira la Martina que mentidera que és!
Però un altre nen va dir:
La Martina té raó, és bruixa! I si no us 
ho creieu veniu a la seva casa.
Van saber que la casa de la Sofia, el 1999 
va sorgir del cel i  un dels pares del nens 
havia vist quan tornava de l’escola que una 
llum brillava i que una cosa flotava i va anar corrents a casa seva.
Els nens s’ho van creure i es van atrevir a anar a casa de la Sofia a veure si era veritat que era una bruixa. 
Quan la Sofia va obrir la porta els va descobrir.
D’acord! M’heu descobert, però no li digueu a ningú.
La colla de nens i nenes van mantenir el secret i per això van ser millors amics per sempre.

GUANYADORA 1r A  
Martina Malagelada Duran
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LA FLOR QUE DEMANA MASSA   
Tot va començar així, precisament així
Era un bon dia de primavera, allà a un petit racó, d’un petit jardí hi 
havia una flor,  aquella flor era molt petiteta i ella volia ser gran.
- Vull ser gran, vull ser gran!!!
Un bon dia una fada cansada de sentir-la li va dir:
- Com et dius?
- Em dic Rosella.
- Per què plores?
- No m’agrada gens ser una flor petita, jo vull ser gran!!!
- Però així estàs molt bé!! Tard o d’hora seràs gran !
- No jo vull ser gran ara!!
- D’acord, però després no em cridis per tornar a la teva mida 
normal!!
La fada li va fer l’encanteri i va desaparèixer.
Al cap d’unes setmanes la Rosella es va cansar de ser gran i va cridar a la 
fada. La fada li va dir: 
-Ara t’aguantes, jo ja et vaig avisar!!
I conte de fada ja s’ha acabat!!   

GUANYADOR 2n B 
Martí Moliner Guinó

EL CLIP BOIG
Hi havia una vegada un clip que era molt 
responsable, però molt i molt responsable.
De fet era tan responsable que s’avorria 
molt, perquè no feia cap bogeria. 
Un dia un seu amic li va dir:
- Perquè ets tan responsable, fes alguna 
cosa diferent home!
Ell va pensar:
- És veritat, perquè no puc fer alguna 
bogeria.
I tot donant gràcies al seu amic, anava 
caminant fent un piló de vots. De tants 
vots que va fer va arribar a dalt d’un 
edifici i va mirar el mar.
Com que era un poble de costa es veia el mar. Llavors es va tranquil.litzar, es va mirar i va dir:
- Perquè estic aquí dalt d’aquest edifici?
No sabia com baixar, es va a posar a pensar i repensar i tornar-hi. Fins que va tenir una idea. El seu amic 
tot just passava per allà i el clip va dir a l’amic:
- Si us plau, ves al gimnàs i porta un matalàs i així podré saltar.
Així va ser, l’amic va anar al gimnàs i va portar un matalàs i el clip boig va poder saltar.
El clip va pensar no seré ni tant responsable ni tant boig. I així ho va fer, no era ni tan responsable ni tan 
boig. Però sempre que podien quedaven amb l’amic i s’ho passaven la mar de bé.

GUANYADORA 2n A  
Mont Rovira Balateu
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LA SEGONA MASCOTA
Hi havia una vegada un vespre els meus pares van anar a llançar les 
escombraries.  I el pare va dir:
Anem a llençar les escombraries! – i la mare i el pare van marxar.
Quan estaven llançant les escombraries als contenidors, de cop van 
veure una gateta molt maca, la van mimar una mica i se’n van anar 
a casa. Però la gateta els va seguir fins a casa. Quan van arribar 
a la porta, el pare la va agafar pel clatell i va dir:
Gatet, t’ha tocata la loteria. I la va entrar a casa.
I quan la varem veure, vam saltar del sofà i vam anar cap a ella. 
Però el pare va dir:
No la toqueu gaire que pot portar puces!
Ai, per cert, a casa també hi havia la Poko, una gateta de 4 anys. És molt maca però quan ella va veure la 
gateta es va inflar espantada.

GUANYADORA 3r B
Clara Cairó Ferrer

ELS 3 CAVALLERS PORUCS
Hi havia una vegada, fa molts anys enrere al 1335 en un poble molt llunyà 
anomenat Solé. Un dia un drac molt gran i terrorífic de color verd fosc 
que treia foc de la boca va entrar al poble. Els habitants d’aquest poble es 
van espantar molt quan el van veure, així que tots els nens, nenes, dones, 
homes, avis... van anar-se’n a les seves cases. Al cap d’uns dies totes 
les persones es van reunir a la plaça de Roma i van decidir anar-se’n al 
castell del rei a queixar-se de que el drac es menjava a tots els animals, 
destrossava els camps i es cruspia alguns arbres. 
Cinc habitants van anar a parlar amb el rei: 2 pastors, 2 noies d’una 
granja del costat i un jove del molí. En arribar al castell el rei els va dir: 
Hola que us plau per aquí? – va dir el rei. 
Bon dia majestat. Ens venim a queixar que per el poble fa uns dies va 
aparèixer un drac que se’ns menja els animals i les plantes. – va dir un 
dels pastors. 
Què voleu que hi faci jo?- Va dir el rei. 
Pensàvem que podria fer proves a diversos cavallers per veure qui podia guanyar al drac. – va dir una de les 
donzelles. 
D’acord. Ara mateix li diré que vinguin tots els cavallers dels regnes del costat. 
El primer cavaller elegit va ser el del regne del Corie. Però quan va anar a la cova del drac, el monstre va 
treure foc per la boca i el cavaller va sortir corrent. 
El segon cavaller només en sentir el ronquet del drac mentre dormia ja es va cagar de por i va sortir com 
una bala. 
El tercer cavaller tampoc ho va aconseguir per massa poruc. 
El rei ja estava desesperat fins que un dia va aparèixer el cavaller Jordi. Tots volien que lluités amb el drac, però 
el cavaller Jordi va anar a parlar amb ell i el va convèncer que només mengés verdures i així no l’empiparien 
més. A partir d’aquell dia el drac va ajudar a fer feines a la gent del poble i els habitants l’anaven a veure 
per portar-li verdures. Des d’aquell dia també se celebra la festa de Sant Jordi i aquell cavaller el van nombrar 
cavaller del poble de Solè. 
Vet aquí un gos i vet aquí un gat aquest conte s’ha acabat. 

GUANYADORA 3r A 
Regina Vilagran Leal
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EL MEU GERMÀ
Hola, sóc l’Anna i tinc 7 anys, visc a Maià però avui m’he quedat a casa dels 
avis de Besalú. Us preguntareu, per què no? Doncs és que la meva mare i el 
meu pare han hagut d’anar a l’hospital perquè naixia el meu germà petit. Jo 
estic molt contenta perquè porto anys demanant-ne un pels reis i... ja el tinc.  
Ara estàvem esperant a la meva àvia de Manlleu que ens portarà a la clínica. 
Quan hem arribat el primer que hem fet ha sigut anar a l’habitació 103 que era 
on estava la meva mare. He obert la porta i el primer que he vist ha sigut un 
llit petit i a dintre un nen que s’assemblava a mi. Li he preguntat a la meva 
mare com es deia i m’ha dit Arnau, que era el nom que jo volia.
Al cap d’alguns dies jo ja tenia 8 anys i l’Arnau un. No era tan fàcil tenir un 
germà. Un dia quan vaig arribar de l’escola els meus pares em van dir que 
l’Arnau tenia un problema i que li costaria més parlar. Al sentir això em vaig 
deprimir i me’n vaig anar a l’habitació a plorar.
Quan vaig fer 10 anys no tot era com pensava que seria. L’Arnau era diferent 
que els altres. I què, a mi ja m’agraden les coses diferents! Els altres no 

poden pas anar a una equitació per a nens amb problemes i conèixer a més gent o jugar a jocs especials,...
Quan l’anava a buscar a l’escola tothom em deia que l’Arnau ja canviaria i que no em preocupés. Els diumenges 
sempre anàvem a Manlleu a veure la meva àvia, el meu tiet i les meves 2 besàvies. Havent dinat l’Arnau sempre 
anava a baix al jardí a jugar perquè no entenia els jocs que jugava jo...I era una mica avorrit quedar-me a 
xerrar amb la gent gran. 
Cap a les 6 anàvem a la residència a veure l’àvia Maria i la iaia Isabel, les dues besàvies. Però l’Arnau no 
entenia que a dintre d’una residència no es podia córrer. L’endemà anàvem a l’escola i a la que sortíem, l’Arnau 
sempre em venia dient una paraula nova.
Quan es va fer gran ja parlava més i em feia sentir molt bé. Ja ho podia fer tot amb ell!

GUANYADORA 4t B
Maria Vidal Argelés

El meu primer partit de bàsquet 
Era la nit abans del meu primer partit de bàsquet .Estava més nerviosa 
que mai ! No vaig poder dormir durant tota la nit .Quan em vaig llevar 
,molt aviat, la mare em va dir :
Per què t’has llevat tant aviat ,Joana? 
És que estava molt nerviosa –vaig dir 
I vaig anar a mirar la tele .Més tard vaig esmorzar i, finalment, va 
arribar el moment d’ anar-hi .El meu pare em va acompanyar a el pavelló.
Vaig anar a canviar-me amb les altres nenes .
L’ entrenador, em va dir l’hora de començar a escalfar .Van arribar els 
nostres contrincants. Eren les 9 del matí .Eren l’ hora de començar el 
partit.
Em va tocar jugar la primera part .Jo Havia de tirar totes les bandes 
perquè tinc força i tiro lluny .Va ser molt emocionant !!
Vaig fer una canasta  i tothom em va felicitar . Es va acabar la primera part i vaig anar a la banqueta.
A la tercera part vaig tornar a jugar. En van fer falta i vaig fer dos tirs lliures però els vaig fallar tots 
dos. Quan es va acabar, vaig descansar. Però com que es poden fer canvis a la quarta part vaig tornar a 
jugar una estona més.
Finalment es va acabar.
Em vaig anar a dutxar i quan vaig acabar de dutxar-me, els meus pares em van felicitar. AIXÍ VA SER EL 
MEU PRIMER PARTIT!!!

GUANYADORA 4t A
Joana Serra Bauzo
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LA MEVA HISTÒRIA DE SANT JORDI
La història de Sant Jordi
va d’un drac i una princesa,
però la meva és diferent
la meva és més extensa.

Una vegada en un poblet
hi havia un alcalde enfadat,
perquè tenia un problemet
amb un drac afamat.

Un bon dia aquest drac
es va quedar sense aliment,
i el pobre crac
en va robar a la gent

Però el drac no es va rendir
i verdures va robar,
anant als horts per un camí
 i no parant de menjar

Però l’aliment es va acabar
i la gent no li’n donava,
el drac es va enfadar
i de persones s’alimentava.

Però un dia hi va anar
la princesa del poblet,
i amb un cop del seu taconet
el drac va matar

Purpurina va sortir
barrejada amb la sang,
la princesa la va collir
I amb un pot la va guardar.

Aquest pot el van guardar
ben segur en un palau,
perquè els habitants el poguessin visitar
Amb harmonia i amb pau.

EL MÓN DE LES LLAMINADURES
Hi havia una vegada una nena que es deia Berta i tenia 5 anys. 
Els seus pares li havien regalat un llibre que quan se’l va acabar de llegir va 
anar amb els seus pares i els hi va dir que volia anar al món de les llaminadures.
Els seus pares li van dir:
- Berta, d’on has tret això?
- Del llibre que em vau regalar, va contestar la Berta.
- Això es mentida, Berta. Va contestar el pare.

- No es mentida, no es mentida, va dir la Berta cridant.
- Vinga Berta a sopar que es tard i demà hi ha escola. Va dir la mare.
- D’acord Mama, però que hi ha de sopar?
- Sopa de primer i de segon croquetes, de postres el pare ha portat fruita.
La Berta va seure a la taula i va comença a menjar la sopa que havia fet la seva mare. Al cap d’una estona...
- Berta cap el llit.
- Si, mama.
- Bona nit filla.
- Bona nit mama.
La Berta sempre somia coses estranyes, avui ha somiat que es trobava en un ple de llaminadures . La Berta 
estava feliç per haver complert el que volia. Que bones estan repetia la Berta.
- Mama, mama, saps que he somiat que estava en el món de les llaminadures...
- Molt bé filla, deia la mare.
La Berta va anar a l’escola i els hi va explicar als seus amics i a la mestre. La Berta va ser feliç per sempre 
més, per haver complert el seu somni.

GUANYADORA 5è
Carla Alabert Pons

GUANYADORA 6è
Aniol Juanola Vilalta
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CARTA AL CEL 
Estimada iaia, 
Et volia explicar com han anat les coses per aquí. Si et sóc sincera, 
aparentment hem estat bé, però per dintre crec que no tan bé.
Per exemple l’avi, la persona amb la qual vas acomplir la teva promesa a 
Déu, estimar-lo fins que la mort us separés:  es diria que no està del 
tot bé, ja que cada vegada que el veig fa el que en diem somriure per no 
plorar. Com ho sé? Perquè sempre el veig amb els ulls plorosos i ja sé 
que mai ha sigut molt afectuós, però ara no et pot fer ni una abraçada, 
i crec que no li ha dit “t’estimo” a cap ser humà des de la teva partida.
Un altre exemple podria ser jo, amb el cor trencat per la teva mort, i 
totes les coses que té aquest món, amb altres paraules, totes les coses 
que m’envolten, totes les coses, em recorden a tu. Tu que en els anys 
que vas ser-hi vas ser una de les persones més importants de la meva 
vida, que vas ser com una mare per a mi. No sé com explicar com et 
trobo a faltar, perquè és impossible mesurar unitats infinites. No saps 
com trobo a faltar que les dues juntes ens asseguem al sofà i veiem aquell programa de cuina que tan ens 
agradava “El cuiner burro”.
Tampoc saps com patia quan tu mateixa deies que et mories, i jo et deia que no. Tu m’abraçaves. Enyoro les 
teves abraçades. Enyoro tot el que fèiem juntes.  I si em diguessin que anomenés una sola cosa que m’hauria 
agradat canviar, seria no haver-te vist en els teus últims dies. Però que sàpigues que jo volia entrar, però no 
em van deixar! Em va fer molta ràbia, ja que van deixar a tothom menys a mi. No ho vaig entendre fins fa 
poc; va ser quan em vaig adonar que era perquè t’estimava massa per veure com la vida em treia sense pietat 
el que fins llavors m’importava més en aquest món: Tu! 
M’agradaria parlar-te dels moments que hem passat juntes, m’agradaria parlar-te de les coses que teníem 
planejades fer, dels moments que ens faltaven per poder-los recordar, ... però prefereixo no fer-ho, prefereixo 
no parlar de tots els plans que al final no vam fer. No vull parlar dels moments que vam passar i els que 
encara ens faltaven per viure. 
Sempre m’he preguntat què hauria passat si no te n’haguessis anat, què hauria passat?... Hauries vist moltes 
coses més, hauries conegut la teva nova néta ...
Què hauria passat si t’haguessis despertat en comptes d’haver-te adormit per sempre?
Ara arriba el final, un final trist però no tan trist com el teu final...
Que sàpigues que cada moment que vam passar juntes va ser especial i que mai t’oblidaré. 
Atentament: la persona que t’estima més.     

GUANYADORA 1r ESO 
Maria Vilagran Leal

UN AMIC PER SEMPRE
La vida ens pot donar moltes coses però la majoria en les hem de 
guanyar. Trobar un amic sincer, divertit, simpàtic i que et comprengui 
és difícil trobar-lo, molt difícil perquè ningú és perfecte. El meu amic 
no parla, no em sent però sé que si ell té aquestes virtuts, mai em 
decepcionarà. Ara ja és hora de posar-li nom: es diu Pinky i és un conillet 
de peluix i fa 13 anys que el tinc. Encara que sigui un tros de tela vella 
de color rosa amb el nas taronja, és el que millor m’entén i sempre és 
allà quan el necessito. M’agradaria que tingués vida, perquè, així, podria 
aconsellar-me i donar-me la seva opinió sobre totes les històries que li 
explico cada dia. De petita, me l’emportava a tot arreu, ha viatjat més 
que ningú i sempre amb un somriure a la cara. Encara avui, a les nits, 
el tinc al meu costat i quan em sento trista, només em cal abraçar-lo, 
per sentir, que al final, tot sortirà bé.

GUANYADORA 2n ESO 
Anna Martín Curto
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L’AMISTAT
Un amic és or
or dins un tresor tancat
és felicitat.

GUANYADOR 3r ESO B
Roger Torrent Serra

L’ÚLTIM DIA DE FELICITAT
Avui és l’últim dia que podré veure aquest 
sostre blanc i avorrit. Avui és l’últim 
dia que veuré aquesta habitació tant 
depriment. Avui és l’últim dia que veuré 
sortir i pondre’s el sol. Avui, és el meu 
últim dia a la terra.  Demà moriré i la 
meva ànima quedarà atrapada en el cos 
d’una jove de 17 anys per sempre més. 
No tinc por, ja no. Quan vaig caure de 
la moto, tenia por. Quan se’m tancaven 
els ulls sense poder-ho evitar, tenia por. 
Quan vaig entrar en aquella sala plena 
de persones vestides de blau, tenia por. 
Però ara ja no. He après que marxar 
no és dolent si has viscut bé. Jo ho he 
fet, he viscut la meva vida al límit, he 
estudiat fins que m’han sortit paraules 
per les orelles, he cridat fins a quedar-
me afònica, he ballat fins a destrossar-
me els peus, he sentit fins a la darrera emoció que ha rebut el meu cos, bona o dolenta, he viscut quan havia 
de viure; Això és el que m’ha donat valor per poder enfrontar-me a les meves pors, a no tenir por a marxar. 
Sí, és clar que no vull deixar tot el que tinc, a la meva  família, amics, aquells que sense saber com acaben sent 
persones importants a la teva vida... els trobaré a faltar moltíssim, però podré dir amb el cap ben alt que he 
pogut gaudir de la seva bona companyia, encara que sigui des de molt lluny, fins al final. Me’n vaig a la força, 
si pogués em quedaria això ja t’ho ben juro, però me’n vaig feliç. Feliç d’haver viscut.

GUANYADORA 4t ESO
Ilona Tané Riu

DIARI
Llibre tancat, 
paraules que es guarden,
sentiments callats.

GUANYADOR 3r ESO A
Albert Pérez Descamps
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poseu aquí la vostre publicitat




