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SI ALGÚ TÉ INTERÈS EN ANUNCIARSE 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@iebesalu.cat, ENVIANT-HI UN
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPIN
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A
CRITERI DE LA COMISSIÓ.
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Editorial
VIATGEM PEL MÓN
Sempre que pensem en la paraula viatge la ment
és capaç de transportar-nos ben lluny, a un altre
clima, a un altre paisatge, a una altra cultura.
Tanmateix el concepte de viatge pot tenir moltes
connotacions: pots viatjar per feina, per estudis,
per visitar algú o per alguna necessitat específica,
però normalment aquest terme s’associa al
concepte de viatge per plaer. Aquesta connotació
positiva potser és intrínseca de l’ésser humà o així
ens agradaria pensar-ho.
El fet de viatjar ha canviat molt al llarg del temps.
Fa segles els aventurers que tenien prou recursos
ho feien per descobrir llocs remots del món, donarlos a conèixer a les societats dites avançades i
rebre el reconeixement social d’aquella època.
Fa un cert temps –i encara ara- alguns ho van
haver de fer com a emigrants, travessant fins i
tot oceans i sense possibilitat de volta enrere. I
més recentment, amb la consecució de més drets
laborals i de disposar de més temps lliure, la gent
ha començat a viatjar durant els períodes de
vacances. I aquest ha estat l’inici d’un coneixement
més global d’unes societats respecte les altres.

I per últim ens queda el després, és a dir, la
tornada, amb aquell gust agredolç d’haver
acabat aquell projecte tan esperat però també
amb ganes arribar a casa i de perpetuar allò que
hem après, vist, sentit, olorat, tocat, -és a dir les
vivències- amb qui ho has compartit. Les imatges
que haurem fet dels llocs més emblemàtics i
dels moments més emocionants, ens ajudaran a
aquest record que, a voltes, pot ser inesborrable.
En les Jornades Culturals que hem fet enguany,
hem volgut transmetre als nostres alumnes
que viatjar pel món és una manera esplèndida
d’aprendre, és, com se sol dir, un llibre obert. I
a part d’això, també hem intentat fer-los veure
que existeixen al món múltiples cultures, molt
diferents a les nostres, però que una no és millor
que l’altra i que aquesta diferència ens enriqueix
com a persones i com a ciutadans del món.
Així que... posem fil a l’agulla i a viatjar que falta
gent!
LA COMISSIÓ DE REVISTA

Si entenem doncs la paraula viatge com a sinònim
de coneixement i no simplement com a descans
-com seria el de sol i platja- podríem dir que
aquest et permet aprendre moltes coses i viure
un munt d’experiències, no només gaudint dels
paisatges -urbans o naturals- sinó també parlant i
intercanviant idees amb la gent del lloc que és qui
coneix millor l’entorn. És precisament l’autòcton
qui et dirà que no has d’anar només allà on va
tothom i et guiarà pels viaranys menys coneguts,
on podràs descobrir allò que no t’ha explicat
ningú.
Però el gaudi d’un viatge no comença quan hi ets,
sinó molt abans. Quan l’estàs preparant ja estàs
aprofundint en els coneixements previs que tens
d’aquell lloc i t’adones que en tenies una idea
molt vaga. A més, amb les noves tecnologies no
només podràs veure tot allò que et trobaràs allà
sinó que també podràs planificar com anar-hi,
com moure’t i on podràs descansar.
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L’AMPA de l’IE

POSEM FIL A L’AGULLA
Tot i que el projecte L’hora del pati sorgeix en el si del
col·lectiu de mares i pares de l’IE, el que de seguida
vam tenir clar des de l’AMPA era que un projecte
d’aquesta magnitud requeria la implicació de tota la
comunitat educativa. Per això, un cop constituïda la
comissió del projecte, formada per tres mares i dues
educadores, es va posar en marxa la detecció de necessitats, a través de qüestionaris dirigits a alumnes
d’ESO, mestres i famílies. Tot i que la participació en
alguns sectors va ser molt escassa (un 5% en el cas
de les famílies i un 42% dels alumnes), els resultats
van ser molt clarificadors i van posar de manifest que
hi ha un ampli consens en determinats aspectes del
pati que cal millorar.

Aquestes es van fer arribar a l’Ajuntament i a l’equip
directiu del centre, i totes dues parts van donar el
seu vistiplau i van mostrar moltes ganes d’implicar-se en el projecte.

Un cop fet el buidatge de les enquestes, es va convocar les famílies a través de correu electrònic, de la
Plataforma del Centre i del panell informatiu situat
als mòduls, a assistir a la primera jornada de cocreació, el passat 2 d’abril. Novament però, la participació no va ser l’esperada. Tot i així, el reduït grup de
persones que sí va respondre a la convocatòria, va
treballar de valent durant tot el matí i van sorgir idees molt interessants que, finalment, es van concretar
en vuit propostes.

Continuarem treballant per fer realitat un nou pati i
no desistirem en la nostra convicció que els espais
exteriors de l’escola poden ser tan educatius com
els espais interiors.
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Arribats a aquest punt, la comissió del projecte pati
treballa per pressupostar les mesures que es van
acordar i començar a materialitzar com abans millor
totes les intervencions. I qui sap? Fins i tot, potser
esteu asseguts en una de les taules de pícnic acabades d’instal·lar mentre llegiu aquest article...
Des de la comissió, volem agrair a totes les persones que, d’una manera o una altra, estan ajudant a
tirar endavant aquest projecte i a les que encara no
ho heu fet, animeu-vos a formar-hi part! Podeu seguir-ne l’evolució a través de Facebook i Twitter (ampaiebesalu). I si voleu contactar-nos ho podeu fer al
correu lhoradelpati@gmail.com

AMPA de l’IES Salvador Vilarrasa
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ESCOLA I FAMÍLIA, UN EQUIP
La comunicació i col·laboració
entre pares i professors és
imprescindible per garantir
l’educació de la canalla
Per al professor de primària i director del projecte
pedagògic Escuela de padres con talento, Óscar
González, implicar-se en l’educació de les criatures
no és, només, assistir a les tutories i reunions que
convoquen els professors del centre. Ni tan sols ajudar
la canalla a estudiar, acompanyar-los mentre realitzen
els seus deures escolars o sumar-se a un grup de
WhatsApp per compartir amb altres pares les novetats
del centre o l’agenda escolar del nen. Per a aquest
docent, involucrar-se en l’educació de l’infant és, a
més, dialogar amb els professors, col·laborar amb ells
en les activitats que s’organitzen al col·legi: participar,
en definitiva, en el dia a dia de l’escola.
És una manera de plantejar-se l’educació que, segons
aquest docent alacantí, cada vegada és menys habitual
en els col·legis de l’Estat, caracteritzats per una menor
presència dels progenitors tant en les reunions escolars
com en les activitats paral·leles, i per un ambient
enrarit, en què abunden els malentesos fruit de la no
comunicació. Potser per això, aquest professional amb
més de 15 anys d’experiència impartint classes i amb
una sòlida trajectòria com a orientador educatiu es va
decidir a escriure Familia y escuela. Escuela y família
(DescléeDeBrouwer Editorial, 2014), una guia en què es
perfila el panorama educatiu actual i en què s’ofereixen
consells a professors i pares per transformar-lo.

En la guia González parla de la necessitat que les
famílies mantinguin una comunicació efectiva amb els
mestres, de la importància que institucions com les
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) tornin
a agafar força i a impulsar iniciatives més enllà de les
activitats extraescolars i, sobretot, dels beneficis que
aquest tipus d’accions tenen en el nen, al cap i a la
fi el protagonista dels centres educatius i d’aquesta
guia. I és que, segons González, si els pares traslladen
les queixes i propostes del WhatsApp a les aules, si
assisteixen a les reunions escolars quan se’ls convoca,
si eviten fer comentaris despectius sobre els professors
davant dels fills i si, juntament amb els professors, fan
del col·legi un espai de cooperació i intercanvi d’idees,
els resultats a l’educació del nen no es fan esperar: des
de millors expedients acadèmics fins a una actitud més
positiva cap al centre escolar i l’equip humà que en
forma part.
“Les enquestes ens diuen que si els pares s’impliquen
en l’educació dels fills, els resultats dels nens milloren
moltíssim. I, al revés, els pares que s’allunyen de
l’escola, que no col·laboren i que, pràcticament, estan
absents afavoreixen el fracàs escolar”, comenta aquest
professor, que, en el seu llibre, cita diversos estudis
que mostren la relació causa-efecte que existeix entre
implicació dels pares i èxit escolar.

http://www.ara.cat/suplements/criatures/Escolafamilia-equip_0_1320467961.html
AINHOA BOIX ACTUALITZADA EL 14/03/2015 00:02
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Entrevista a

Guillem Tusell
(en motiu de les Jornades Culturals)

En aquesta edició de la revista “El Xerraire”
els alumnes de 1r ESO han preparat una entrevista al pare d’una alumna de la classe.
Es tracta de Guillem Tusell, guia turístic i un
gran coneixedor del Món a través dels seus
viatges.
1. Quants anys portes viatjant?
Vaig començar a viatjar als 12, 13 anys acompanyat. A
partir dels 19 anys vaig començar a viatjar sol.
2. Quin ha sigut el viatge més llarg que has fet?
Va ser per Àsia menor (2 mesos) amb tren de vapor i el
viatge va acabar a Turquia.
3. A quants països has anat?
Més o menys a uns 50 països.
4. Dels països que has conegut quin ha estat el més
gran?
He conegut i he viatjat per diversos països grans: Rússia,
Austràlia, Canadà, Estats Units ... De totes maneres, crec
que la dimensió no és important; a vegades són millors
els països més petits.
5. Quin continent et falta per conèixer?
Cap. He viatjat a tots els continents.

neres hi ha moltes altres ciutats que m’han captivat. Per
viure-hi preferiria una ciutat petita com Barcelona.
7. Quins llocs dels que has visitat t’ha agradat més?
i menys?
El país que m’ha agradat més sens dubte és el Japó per
la seva diferència amb la resta de països. Els que menys
segurament diria Israel i Palestina. Països amb moltes armes i violència.
8. Què t’ha sorprès més dels llocs que has visitat?
Moltes coses. Per exemple, al Japó em va sorprendre
veure nens de 5 anys anant sols a l’escola o a l’Àfrica
negra veure nens negres d’una tribu plorant i atemorits
perquè no havien vist mai un home blanc.
9. Quina és la cosa més estranya que has vist? i a on?
A part del Japó, els Estats Units. És un país totalment
diferent de com el veiem al la televisió. Per exemple,
una vegada, després d’un intent d’atemptat, les notícies
ensenyaven soldats molt armats i protegits i, quan vaig
visitar el lloc dels fets,en realitat, els soldats només hi
figuraven per donar una imatge de seguretat mentre, al
darrere, en un pont, els cotxes anaven passant sense cap
mena de control.
10. Quins són els últims viatges que has fet? quins
projectes tens?
He estat a Panamà i a Miami. Ara tinc ganes de viatjar
menys i estar a casa. Tinc dos fills.
Un viatge que m’agradaria fer seria anar a fer un safari a
Tanzània. En cap dels meus viatges n’he pogut fer cap.
I evidentment viatjar per plaer amb la família i no per
feina.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.

6. Quines són les 3 ciutats que t’han agradat més?
Istanbul, per la barreja de cultura; Nova York, per la diversitat total, i París, perquè m’hi vaig casar. De totes ma-
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Notícies
EQUIP DIRECTIU

- Volem agrair a les famílies la seva participació en les
votacions (amb mòbil i codi QR) durant l’exposició de
dibuixos i fotos de Sant Julià
- Una part dels diners recollits durant la Cursa en la
Jornada Solidària (20 de maig) aniran destinats als refugiats sirians (a través de l’ONG Syrian Smiles).
- Aquest curs, l’AMPA del centre ha contribuït a equipar les aules que faltaven amb PDI/canons.
- Aquest estiu (juliol) es pintaran les aules de l’edifici i
s’aprofitarà per canviar les cortines que estan molt malmeses

EDUCACIÓ INFANTIL

- Han començat alumnes nous a infantil: l’Ainara (P5A) ,
l’Ibra (P4A) i la Manar (P4B).
- Ja estem proveïts tots amb canons o pissarres digitals. Estem molt contents.
- Tenim els sorrals plens de sorra. Ara sí que podem
fer muntanyes!
- Els nens i nenes d’infantil hem anat a l’excursió de final de curs. P-3 a la granja-escola “La Perdiu”; P-4 hem
fet la sortida dels transports: hem visitat l’aeroport,
l’estació de trens de Caldes de Malavella i hem fet una
volta amb la barca de l’estany de Banyoles; i P-5 hem
anat al zoo de Barcelona.
- La Biblioteca Ramon Vidal de Besalú ens deixa alguns contes per poder mirar a la classe. El préstec es
fa quinzenalment.

CICLE INICIAL

- Hi ha dos nens nous a Cicle Inicial. En Driss a 1rB i
l’Ecson a 1rA.
- Hem participat a molts concursos i alguns alumnes
del cicle han estat premiats: la Sònia Pardo (Nadales),
l’Anna Riol i en Marc Planella (Ramon Vidal), en Marçal
Vaquero i la Maria Ayats (Congregació dels Dolors) i la
Txell Ribas (Punt de llibre).
- A les classes ens va arribar el llibre convidat i va venir
acompanyat amb una capsa amb dues pedres volcàniques.
- El dia 6 d’abril vàrem anar d’excursió a Olot. Vàrem visitar el volcà Montsacopa i vàrem anar al teatre a veure
“En Jantotlifan”.

CICLE MITJÀ

- A tercer hem fet unes conferències de medi sobre les
plantes, els animals i el cos humà. Hem après moltes
coses i ens ha agradat molt !
- També aprenem a ballar sardanes i a música ja aprenem a tocar amb la flauta!
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- A Plàstica fem grups barrejats de tot el cicle per estudiar en Kandinski i a d’Ed. Física ens barregem els dos
tercers
- Hem llegit el llibre “El pot de les enrabiades”(3r) i “
Set desitjos i un regal” (4t) i va venir la seva autora Maria Àngels Juanmiquel a contestar-nos preguntes que
nosaltres vam preparar.
- A 4t per Jornades Culturals vam enviar un correu electrònic a nens d’una escola de Guatemala. Estem a l’espera d’una resposta.
- Varem mirar la pel·lícula “Inside Out” i estem fent uns
tallers sobre les emocions.
- La Shirley va marxar de l’escola a finals del primer trimestre.
- A medi hem treballat els sentits i cada grup va preparar jocs per conèixer-los millor. A més, la mare d’en
Roger Cortés ens va venir a explicar com fer una dieta
saludable.

CICLE SUPERIOR:

- Vam anar a visitar les ruïnes d’Empúries. Vam fer una
visita guiada i un joc de descoberta. Ens va agradar
molt.
- Els alumnes de 5è hem participat en un projecte anomenat l’art a l’aula: un pintor de renom ens va visitar
i ens va explicar com s’ho feia per fer un quadre i nosaltres vam intentar seguir els seus consells per fer la
nostra obra. Ens van quedar molt xules.
- Mosquit tigre: a 5è ens han explicat la importància de
no tenir aigua envasada, ja que és el lloc on es reprodueix. Hem recollit larves de mosquit pel poble i les
analitzaran.
- Hem participat per primera vegada en les Proves
Cangur i Concurs de lectura en veu alta!
- Vam fer una visita a la residència Edat-3. Va ser una
experiència molt interessant perquè ens van demostrar
les dificultats que poden arribar a tenir algunes persones per fer coses que nosaltres trobem absolutament
normals i fàcils. Però alguns avis juguen a la “Wii”!!!
- Per Sant Jordi, vam muntar una parada a sota les voltes de la Plaça Major amb roses i llibres. Va ser una
activitat divertida. Vam vendre molts llibres i totes les
roses que teníem. També vam fer llacets amb la bandera catalana.
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NOTÍCIES ESO
- Dues alumnes de 2n ESO, Tània Heras (1r premi) i
Maria Vilagran (3r premi), van ser guardonades en els
Premis Òmnium Garrotxa i Sambori Òmnium respectivament.
- També alumnes de 2n ESO han participat en el Concurs de Relat Breu de la Coca-Cola en català i en castellà: Es tracta de Jana Balateu en català i Nailea Payone
i Maria Vilagran en castellà.

recollida de taps al centre
per col·laborar i recollir fons
per un nen afectat de la distròfia muscular de Duchenne.
- Coincidint amb el Treball de Síntesi, els alumnes de
3r ESO van visitar les Ruïnes d’Empúries i els Aiguamolls de l’Empordà. A través de dues visites guiades
els alumnes van poder conèixer més a fons el patrimoni històric, paisatgístic i de fauna i flora d’aquest dos
emblemàtics llocs de l’Alt Empordà.
- Els alumnes que cursen la llengua francesa com a 2a
llengua estrangera al centre van realitzar una sortida a
França. Aquest curs la ciutat escollida va ser Vilafranca
del Conflent. Els alumnes van poder fer immersió lingüística per un dia i conèixer alguns aspectes del savoir faire francès.

- Una alumna de 1r ESO, Berta Xifre; una alumna de
3r ESO, Maria Planagumà i dues alumnes de 4t ESO,
Joana Cabratosa i Laia Mas van participar en el XII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu
Alta que va tenir lloc a Olot el mes d’abril. L’alumna
de 1r ESO, Berta Xifre va ser la guanyadora de la seva
categoria i va passar a la semifinal de Girona del mes
de maig.
- El dissabte 16 d’abril, Martí Cairó i Maria Planagumà de 3r ESO van participar a la fira CIÈNCIA ENTRE
TOTS, que es va fer a Girona, exposant els cristalls que
ells mateixos havien fet.

- Els alumnes de 2n d’ESO, el passat 13 d’abril, varen
portar a terme una activitat de coneixement de l’entorn
amb els Naturalistes de la Garrotxa. Després d’haver
estudiat què és un ecosistema i d’haver parlat del biòtop i de la biocenosi, els alumnes van poder comparar
dos ecosistemes aquàtics i dos de terrestres. L’activitat
va ser molt enriquidora i propera, ja que l’estudi es va
portar a terme en la ruta que va des de Beuda fins a
Besalú.
- El 6 de juny, els alumnes de 4t d’ESO de Música juntament amb uns alumnes de l’Escola de Música de
Besalú van representar un musical davant de tots els
alumnes dels centre.

- Els alumnes de 3r ESO han volgut fer una activitat
altruista i, des del passat mes d’abril, han impulsat una

- El passat 8 de juny els alumnes de 2n d’ESO van representar l’obra de Shakespeare Much Ado About
Nothing en llengua anglesa al teatre principal d’Olot,
juntament amb altres instituts de la comarca.

9

P3

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
ATS

Activitats
A P-3_A HEM COMENÇAT A ESTUDIAR EL PROJECTE DEL NOM DE LA CLASSE: ELS GOSSOS.
PRIMER VAM FER UNA PLUJA D’IDEES DEL QUE SABIEN, I AIXÒ VA SER EL QUE VAN DIR:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ELS GOSSOS A VEGADES MOSSEGUEN (MIREIA, AMIN, ÀSTRID)
TAMBÉ LLEPEN, VOL DIR QUE FAN PETONS (ONA, VALENTINA, XÈNIA, LAIA)
TAMBÉ A VEGADES EMPIPEN (NARCÍS)
ELS GOSSOS MENGEN MENJAR, COM OSSOS (JOAN, MANAR), TAMBÉ PINSO (VALENTINA) I BEUEN AIGUA (JORDINA)
ELS GOSSOS TENEN UNGLES I ESGARRAPEN (AISHA, UMA)
A VEGADES PERSEGUEIXEN A LA GENT (VALENTINA) I TAMBÉ GATS (MARTÍ) I TAMBÉ ALTRES GOSSOS (JOAN)
ELS GOSSOS TENEN DENTS (ONA), QUAN NEIXEN NO (VALENTINA).
TENEN EL PÈL DE COLORS DIFERENTS (JORDINA)
TENEN CARA, ULLS, BOCA, NAS, CAP I COLL, NO TENEN MANS (ONA) TENEN POTES (TOTS)
ELS GOSSOS BORDEN (UMA) FAN GUAU (TOTS)
S’ESTAN AL GARATGE (VALENTINA), TAMBE VIUEN A FORA (NARCÍS)
NEIXEN DE LA PANXA (UMA, ADA, AISHA)
ELS GOSSOS TRENQUEN COSES (JOAN) EL MEU TAMBÉ HO FA (VALENTINA), I EL MEU GOS (JORDINA)

TAMBÉ N’HAN DIBUIXAT, MIREU QUE BÉ QUE HO HAN FET!!!!!!!!!!!
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A P-3_b HEM COMENÇAT A ESTUDIAR EL PROJECTE DEL NOM DE LA CLASSE: ELS ponis.
i de moment sabem algunes coses..
*
*
*
*
*
*
*
*

els ponis són petits (valÈria)
menguen herba (arnau)
mengen palla i aigua (aleix)
viuen en una tanca (muriel)
la seva mare és gran (isona)
beuen llet quan són petits (joana)
són de color marró i blanc (berta)
porten una cosa sota el peu per no patinar (joan)

*
*
*
*
*
*

fan “iiiiiii.. . ” (paula)
tenen pÈl (mei)
tenen 4 potes (daniel)
tenen una cua (salma)
tenen una cresta (martí)
viuen amb altres animals (salim)
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a P4a HEM TREBALLAT EL PAÍS de romania.
MIREU QUANTES COSES que HEM APRÈS!

12
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P4B HEM TREBALLAT EL PAÍS D’HONDURES.
MIREU QUANTES COSES HEM APRÈS!
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Els nens i nenes de P5 A i B hem treballat
Antoni Gaudí. Hem conegut la seva
vida, les seves obres més importants i també
les tècniques que feia servir.
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Ens ha agradat molt!

15
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Els tallers de les Jornades a Cicle Inicial
Aquí teniu la visió dels nens i nenes de PRIMER de les
diferents activitats i tallers que varem portar a terme
per Jornades. Ens ho vam passar molt bé i varem
aprendre moltes coses d’altres països i altres cultures.

16
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Entrevista a l’il·lustrador Valentí Gubianas
El dilluns 9 de maig a 2n A i B ens va
venir a visitar en Valentí Gubianas,
l’il·lustrador del llibre “La nena que
només es va poder endur una cosa”.

Després que ell ens ensenyés una
carpeta plena d’esbossos del llibre i
diferents tipus de pinzells, nosaltres,
per parelles, li vam preguntar un
seguit de coses que volíem conèixer
d’ell. En Valentí va ser molt amable i
ens ho va respondre tot.

Ens va explicar que ell de petit li
agradava fer cabanyes, jugar a
futbol i dibuixar. També ens va dir
que no li agradava massa llegir, ja
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que els ulls se li n’anaven cap als
dibuixos i no cap a les paraules.
Entre d’altres coses que hem
après sobre ell és que f ins als 23
o 24 anys no va saber que fer
d’il·lustrador era una feina. De petit
li agradava que en els dibuixos hi
haguessin molts detalls. També ens
va dir que el primer llibre que va
il·lustrar es diu “A cavall d’un poni”.

Sobre el llibre que hem llegit ens va
explicar que és un dels que més li ha
agradat il·lustrar ja que parla de llibres,
d’avis i de la guerra civil, temes que
a ell li interessen molt. També ens va
dir que coneix la noia que va escriure
els llibres perquè ja havien treballat
junts en altres ocasions.

2n
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També volíem saber el temps que va
tardar per il·lustrar tot el llibre i ens
va dir que per fer-lo havia tingut molts
mesos, 8 o 9, ja que li van donar molt
temps, però amb 2 o 3 ho hagués
Li vam preguntar per què va pintar el
pogut tenir llest.
fons gris quan la Lena, la protagonista
del llibre explica la història de la guerra A punt de començar un projecte molt
i ens va contestar que aquell moment gros, però mentrestant està pintant
del llibre va passar fa 80 anys i en una tela de 3 mestres on hi ha de
aquella època les fotos eren en blanc representar els colors del vi. Ho pot
fer amb pintura o amb vi.
i negre.
Ens va comentar que el llibre està basat
en fets reals. La mare de l’escriptora
es va haver d’exiliar i només es va
poder endur una cosa: un llibre.

La tècnica que fa servir per fer els Alguna vegada ha intentat escriure
dibuixos tan especials del llibre va ser algun llibre, però ens va dir que no li
primer fer-los amb llapis i després els sortia massa bé.
va acolorir. Ens va explicar que ell
treballa amb els colors primaris.
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A 3r durant les jornades culturals hem conegut l’Índia i el Nepal. Ens
hi hem apropat tant i ens hi hem fet tan amics que hem volgut
escriure’ls-hi una carta a cada un. Són aquestes:
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sabem que de tu h’han sor
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molt i tenim ganes de ven
Adéu, estimada Índia.
Et desitgem molta sort.
Classe 3r B

Estimat Nepal:
Estem molt contents d’haver-te conegut i ja et trobem a faltar, sobretot perquè les persones que hi
viviu sou molt amables, treballeu molt per poder viure-hi. Sou molt forts!
Els vostres temples són molt macos, tot i que alguns han caigut amb el terratrèmol. Ens sap molt
greu. Esperem que rebeu molta ajuda i torneu a tenir el país com abans.
Feu unes festes molt divertides i teniu un paisatge molt maco; també les muntanyes més altes del
món, com l’Everest. També teniu uns animals molt bonics (yaks) i els tracteu molt bé.
No sou catòlics, sinó budistes i teniu moltes banderes d’oració i els vostres desitjos a vegades es
compleixen. Quina sort!
Ens agraden els instruments musicals que feu servir: fan uns
sons molt bonics i originals.
I en deﬁnitiva perquè vam aprendre moltes coses de tu i ens
ho varem passar molt bé.
Gràcies per tot. Algun dia vindrem a veure’t.
Classe 3r A
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Entrevistem a la Mª Àngels Juanmiquel
1. En què et vas inspirar quan vas escriure aquest llibre?
(Mont i Ariadna)
En un pot que tenia a casa. El volia llençar però ara el tinc
a casa.
2. Com se’t va acudir fer servir totes aquestes paraules
enganxades? (Aina i Jana)
Jo era professora de català i m’agradaven les paraules.
Quan se m’acudia una paraula nova l’apuntava.
3. Què li passaria a la Paula si tornés a posar paraules
enganxades dins el pot? Faries un altre llibre? (Nuri i
Òscar)
Ja n’hi guarda de tant en tant. Us ho podeu imaginar
vosaltres.. I tant que es podria fer un altre llibre!
4. Quant vas tardar en escriure’l? (Martí i Biel)
Vaig tenir feina a buscar paraules noves i paraules que
es poguessin llegir tot i haver perdut alguna lletra.. Més o
menys, mig any.
5. T’agradaria que el teu llibre hagués guanyat un premi?
(Biel P. I Lídia)
Els premis són importants, et dóna diners i t’anima a
escriure’n més, però encara és més important que els
llegeixi la gent, que el llegiu vosaltres!
6. Costa escriure contes o pensar-los? (Arnau i Iago)
Pensar-los i inventar-los, no gaire. Costa més explicar-ho bé.
7. T’ha agradat que nosaltres llegíssim el teu llibre? (Sònia
i Emma)
Molt! Tant si us ha agradat com si no, però si no us
agrada alguna cosa m’ho heu de dir. Si no sempre ho faria
malament.
8. Tens algun llibre dedicat a alguna persona important per
a tu? (Roger i Linus)
Ho he fet dues vegades. El primer als meus fills i un altre
a les 2 persones que m’ajuden llegint els contes quan els
tinc acabats.

9. Com et sents quan escrius un conte? (Jasmine i Júlia)
Molt contenta! Quan escric no pararia ni per anar a dinar!
10. Has escrit més contes? (Martí E. I Ferran)
Sí, per a nens i nenes com vosaltres i per als de cicle
superior, però per als més gran d’ESO no.
11. Per a tu és el millor llibre que has escrit? (Pau i Ivan)
Bé, m’ha agradat pels disbarats, pel fet que la Paula perd
sons quan parla, per la manera de ser dels personatges..
12. De quin país és la il·lustradora? (Laia, Josep i Àngel)
Es catalana ja que ha nascut aquí. La tria l’editorial. Llavors
m’ensenyen els dibuixos per veure si m’agraden.
13. La Màrian Ben-Arab sempre t’ha fet les il·lustracions?
(Joan B i Joan S.)
No! Cada llibre ho ha fet un il·lustrador diferent. I si és per
més petits s’hi posen més colors.
14. Quants anys portes escrivint? (Dani i Jan)
Quinze o setze. Podia haver començat abans però no tenia
temps i també em feia una mica de vergonya. Però cal
perdre-la!
15. T’agrada fer més coses a part d’escriure contes?
(Mariona i Joana)
SÍ, caminar, vagar, escoltar música, ballar, veure algunes
sèries de TV i.. fer pa!
16. T’agrada viure a Fontcoberta? (Kilian i Marcel)
M’encanta! Els camps i els boscos que hi ha.. ara tot és
verd! Vaig néixer a Palafrugell però d’aquí puc veure el far
de Sant Sebastià.
17. De petita de què volies treballar? (Maria i Edna)
No ho sabia. Deia que mai seria mestra, però vaig ser
professora! I ara invento històries!
MOLTES GRÀCIES MARIA ÀNGELS!
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Visita Teatralitzada per Besalú
Els alumnes de quart van fer una visita per Besalú
dins del Projecte Besalú que fem cada divendres
durant tot el curs.
El passat divendres 4 de març de 2016 la Lourdes
de l’oficina de turisme ens va venir a buscar a l’escola i vàrem començar la visita.

gueixen una cultura que a l’hora de resar els homes
no poden veure les dones i elles tampoc a ells.
Vam entrar dins dels banys jueus,ens van explicar
que abans els jueus s’hi anaven a purificar per treure tots els pecats.

Primer vam anar a l’església Sant Vicenç i ens vam
trobar amb dos personatges: la Joana de Besalú i
l’Ermessenda i ens van explicar la importància de
la Vera Creu. La varen portar de Roma amb les
relíquies.
Vam tenir la sort de poder entrar a Santa Maria. És
una església que va ser destruïda durant la guerra
civil.

A continuació varem anar a l’església de Sant Pere.
Allà ens van explicar coses de la façana: els lleons
representen la protecció, la força i el poder, el mico
i l’home els robatoris.
Per últim vam anar a veure el mestre d’armes i ens
van ensenyar com es defensaven i atacaven durant
l’Edat Mitjana. Després ens van deixar emprovar les
armadures i les armes.

Tot seguit vam anar a la Cúria Reial que hi viva
una família jueva. Allà ens van ensenyar el forat on
guardaven la Mezuzà. També vam veure un vídeo
sobre la història de Besalú.
La visita continuava a la Miqwe i Sinagoga. La Sinagoga és el lloc on resaven els jueus. Els jueus se-
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Text escrit per: Gerard, Alba, Pau Busquets, Coral,
Aina, Laura i Sara.
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RECEPTA PER FER GUACAMOLE
Ingredients:
4 alvocats
1 llimona
2 tomàquets
1ceba
2 dents d’all
Una mica de sal
PREPARACIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tallem el tomàquet i la ceba i els ratllem.
Preparem suc de llimona.
Ratllem l’all.
Agafem els alvocats i els tallem per la meitat. Treiem el pinyol i el guardem.
Aixafem l’advocat amb una forquilla fins que quedi una massa
En aquesta massa hi afegim el tomàquet, la ceba, el suc de llimona, l’all i una mica de sal.
Ho barregem tot i hi posem el pinyol a sobre perquè no s’oxidi.

PER MENJAR: Us recomanem menjar-ho acompanyat de patates “Doritos”.
BON PROFIT!
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ELS TALLERS DE LA XINA:

Els alumnes de 5è A durant les J.C. vam treballar
la Xina. Hem après moltes coses d’aquest país i
ens vam divertir fent els tallers. Ara us en fem una
pinzellada!

COSES IMPORTANTS, SORPRENENTS I CURIOSES DE LA XINA:
La Xina és un dels països més poblats del món.
Està situada a Àsia. La seva capital és Bejing (però
nosaltres a vegades li diem Pekin, és la mateixa
ciutat).
Shangai és una de les ciutats més poblades i contaminades del món. El seu any nou comença a la
primavera, aquest 2016 per ells ha començat l’any
del mico.
En una taula xinesa, mai i falta un vol d’arròs (com
nosaltres el pa) i acostumen a veure molt de te.
Mengen amb palets i cullera, no tenen ni forquilla
ni ganivet. La moneda de la Xina és el YUAN ,per
1€ et donen 7,19 yuans. Tenen força monuments
importants on destacarem : la gran muralla xinesa,
els guerrers de Xian, la ciutat prohibida...
Algunes de les coses que ens han sorprès més és
que a la Xina no està ben vist fer-se abraçades i
petons en públic. També hem sabut que a les escoles són molt estrictes, que sovint van amb mascareta i alguns dies a les grans ciutats aconsellen
que els nens no surtin al carrer...
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A la classe vam fer un taller per aprendre a menjar
amb els palets (palillos). Havíem d’intentar agafar
pa de gamba amb els palets, sucar-lo amb salsa
agredolça o salsa de soja i després menjar-ho. Primer ens va resultar molt difícil, però a mida d’anar
practicant ja no ho va ser tant.
Un altre taller que vam fer va ser el d’escriptura
xinesa. Cada un va escriure el seu nom amb xinès.

LA XERRADA
A la xerrada van venir la Maite i en Toni que viuen
i treballen a la Xina. Ens van explicar moltes curiositats de la Xina.

ELS TALLERS DE DECORACIÓ
Vam posar la porta plena d’informació i fotografies. A les finestres hi vam posar coses típiques
(banderes, escriptura xinesa, dracs..) A la classe
vam dibuixar un drac gegant, vam posar fanalets
al sostre i paper vermell a les finestres, tot vermell
ja que per als xinesos és el color que els hi porta
sort. També vam fer una exposició amb objectes
xinesos.

5è
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Durant les jornades culturals d’aquest curs, la nostra classe representava els Estats Units. En aquesta
setmana els alumnes van treballar la cultura, les tradicions, l’idioma i algunes curiositats d’aquest país.
Vam ballar country i rock’n roll!!

També ens va fer una xerrada un professor d’anglès que s’hi va passar 6 anys a la zona d’Oregon
fent classes de castellà. Va ser molt interessant;
ens va il·lustrar amb unes fotos molt maques i ens
va introduir a la seva manera de viure.
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GRAN BRETANYA

febrer), Halloween (31 d’octubre), April’s fool (1
d’abril), St George Day (23 d’abril), Christmas ( 25
de desembre) i Boxing Day (26 desembre).

Enguany els alumnes de 6è hem escollit Gran
Bretanya per conèixer i aprendre més sobre la
seva cultura, tradicions, relleu, monuments i curiositats.
Vam començar per decorar i ambientar l’aula de
manera que hi hagués representació de totes les
illes Britàniques. Cadascú de nosaltres va portar
el que teníem i el que trobàvem. També vam elaborar material per la jornada com ara una súper
cabina telefònica que va ser l’atracció màxima de
l’ambient així com un joc de memory amb tot d’
imatges, d’ estereotips i monuments emblemàtics de la zona.

Els seus plats més típícs són l’esmorzar tradicional, el te de les 5 de la tarda, el Sunday roast, fish
and chips, apple pie i Haggis.
De la seva vestimenta tradicional ens va cridar
l’atenció el Kilt: faldilla tradicional escocesa que
cada família (clan) té un disseny propi de tela de
quadres.
Els monuments més destacats i impressionants
serien: la Tower Bridge, London Eye, Big Ben ,
Buckingham Palace, Saint Paul’s Cathedral i the
Gherkin.
Com cada any, els alumnes de 6è hem estat els
responsables de representar el judici del Carnestoltes, obra de teatre representada també dins
d’aquesta setmana. L’hem relacionat amb el tema
de les jornades: “Països del món”. Hi han aparegut tot de personatges d’arreu del món: cantants,
polítics, esportistes...I, una vegada més, hem pogut gaudir de la col.laboració inestimable d’en
Pere Cerro a qui li agraïm sincerament.

D’aquest projecte ens va sorprendre saber que la
seva bandera representa la unió de la d’ Anglaterra, la d’Escòcia i la d’Irlanda i d’aquí ve el nom
de la bandera de la Gran Bretanya: Unió Jack .
Vam aprendre sobre la seva moneda que és la
lliure esterlina i que té més valor que l’euro.
De les seves festes populars en vàrem fer un repàs de les més importants i potser les més comercials: Any nou (1 de gener), Sant Valentí (14
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XXII TROBADA DE CORALS DE SECUNDÀRIA
El dimecres 13 d’abril els alumnes de 1r d’ESO varen participar a la Trobada de Corals que va tenir
lloc a l’Auditori de Girona.
Els alumnes varen poder gaudir d’aquesta Trobada cantant les cançons del repertori comú, acompanyats per les orquestres juvenils del Conservatori de Girona, dirigits pel director Caballeria.
Enguany el tema de la Trobada era: “Avancem
plegats”, és per aquest motiu que es va composar una sardana anomenada “Fent Camí”.
La sardana és una dansa col·lectiva per natura;
una dansa de germanor, on les persones poden
reunir-se lliurament a la rotllana. Aquesta característica té molt a veure amb el tema d’enguany

de la Trobada: els valors del treball en equip, l’altruisme i la col·laboració; quelcom que permet
“fer camí i construir plegats el nostre futur”, lletra
de la cançó, que recull les idees de la generositat
al servei del grup per avançar i acceptar el compromís cívic, molt enfocat als alumnes de secundària per posar en joc les seves capacitats , en
definitiva, a exercir una ciutadania activa.
L’acte va acabar amb el parlament de les autoritats que acompanyaven la Trobada, entregant diplomes als directors totes corals participants i finalment cantant tots plegats “l’Hora dels adéus”.
Vídeo de la Sardana “Fent Camí”
h t t p s: / /youtube / uNPgxTSvOow
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PROJECTE BENJAMIN SEFARAD

De nou, aquesta primavera els alumnes de 2n d’ESO
de l’Institut de Besalú han participat en el projecte
educatiu de Benjamin Sefarad. L’experiència ha estat
molt enriquidora pels nostres estudiants, ja que han
pogut conèixer i veure com treballen alumnes d’un altre centre. Enguany hem fet intercanvi amb alumnes de
l’institut Carles Rahola de Girona.
Cada centre ha plantejat el projecte des d’una perspectiva diferent, sense obviar el tema central: la vida
del jueus a l’Edat Mitjana.
Aquest any hem plantejat, pels nostres convidats, una
visita guiada pel poble de Besalú a través del temps.
Els nostres alumnes han teatralitzat petites escenes del
dia a dia dels jueus en un entorn incomparable. Els gi-
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ronins han quedat captivats per les diferents representacions que els han endinsats dins l’univers jueu.
En el seu viatge pel call han pogut visitar els monuments més característics del nostre entorn com són el
pont, la Sinagoga i el Micvé.
Tot finalitzant la visita en un marc immillorable, la Casa
Astruc, des d’on s’han visualitzat i exposat els treballs
dels nostres estudiants sobre l’alimentació, els oficis i
la música, entre d’altres.
Aquest projecte de 24 ciutats que conformen els camins del Sefarad, ens ha permès comprendre millor
aquest grup social que va marcar profundament el nostre territori.
Departament de Socials

3r ESO
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CIÈNCIA ENTRE TOTS- OPTATIVA “FEM CRISTALLS”

El dissabte 16 d’Abril vam anar a Girona per participar en
una fira de ciència on vam exposar els nostres cristalls.
A mitjans de febrer ens havien proposat participar-hi i vam
començar a preparar l’exposició, intentant muntar una estructura que permetés apreciar bé els nostres cristalls. Per
tal que es veiessin bé vam construir una maqueta de fusta
amb diversos estants i la vam situar sobre una taula que
ens va facilitar l’organització de la fira. Sobre la taula, ajagut, també hi vam posar un mirall on reposaven cristalls
més grans.
Durant la fira vam explicar com havíem fet els nostres cristalls a totes les persones interessades: mares que volien

fer experiments a casa, alumnes que ho volien fer a les
seves classes i a algun professor que ho volia provar amb
els seus alumnes.
Hi havia altres experiments molt interessants que vam tenir l’oportunitat de visitar.
Hi havia, per exemple, una parada que t’ensenyava la
relació entre la cuina i el laboratori (la química dels aliments), una que t’ensenyaven jocs de densitats... fins i tot
vam participar en un joc de preguntes amb altres parades.
I us preguntareu, com els feu els cristalls? Si teniu curiositat, tot seguit us explicarem com fer cristalls se sal comuna (NaCl), uns cristalls molt fàcils de fer a casa.
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VIATGE A ROMA

A finals del mes de març, just abans de Setmana Santa, vam realitzar el viatge de final d’etapa
a Roma amb tots els companys de classe.
El primer dia va ser el més emocionant perquè teníem moltes ganes d’arribar al càmping i
conèixer la gent que compartiria l’espai amb nosaltres, tot i que portàvem tota la nit anterior
viatjant.
Encara que era un viatge lúdic, també vam visitar els monuments més destacats de la ciutat de
Roma. De tots els monuments que vam visitar, els que més ens van agradar van ser el Vaticà i la
Fontana di Trevi; no només pel seu interès històric, sinó també per la seva bellesa arquitectònica. Tot i així, no descartem totes les altres construccions impressionants, com per exemple el
Panteó o l’església de Sant Pere.
Malgrat que per anar als diferents llocs havíem de passar molt de temps en el transport públic,
va ser una experiència inoblidable per a tots nosaltres.
Pel que fa al menjar, els gelats es desfeien a la boca i deixaven una explosió de sensacions i
sabors espectaculars. La massa de les pizzes tenia un gust molt bo, ja que estava cuita en un
forn de llenya.
Tot i que l’excursió va ser a l’estranger, ens vam relacionar molt bé i vam fer molts amics. Sincerament, passar unes vacances amb tota la classe, serà un record que mai oblidarem!
Alumnes de 4t ESO
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Guanyadors Jocs Florals

P3_A: Uma Rodríguez

P3_b: joana serra
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P4_a: roc batlle

P4_b: taylor raudales
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P5_a: roc sala

P5_b: berta planagumÀ
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ELS ANIMALS DEL BOSC
Un bon dia una marieta es va trobar
a la seva amiga la papallona. Varen
decidir que podrien fer una festa
per a tots els animals.
Varen preparar la festa, que varen
dir que seria una festa de pijames.
Hi varen anar tots els animals del
bosc.
La conilla va portar pastanagues del
seu hort
i varen preparar uns
bons plats.
La marieta i la papallona varen
ensenyar als altres animals a volar.
Varen muntar unes ales de fulles i
com que feia una miqueta de vent, varen poder volar.
Varen jugar, varen ballar i s’ho varen passar d’allò més bé!
GUANYADORA 1r A
Júlia Roura

EL TIGRE DEL CIRC
Hi havia una vegada un tigre que
vivia en un circ i cada dissabte feia
una obra de teatre. El que feia era
saltar per un cercle, però cada
vegada el cercle era més petit, i
encara més petit!!!
Va arribar un punt que ho havia de
fer amb foc i sempre ho feia. Però
va arribar un dia que no li va sortir
bé i tothom se’n va riure i ell es va
enfadar molt!!!
Va decidir que no ho tornaria a fer més.
Els altres el volien animar però ell només va deixar manar!
Sort que va arribar un senyor que li va dir:
-Surt a actuar i demostra a tots aquests que s’han rigut que ho saps fer molt i molt bé.
El tigre ho va tornar a fer i li va sortir molt bé i tots li van tirar flors i roses. El tigre
va estar molt content!!!
Vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s’ha fos!!!

GUANYADORA 1r B
Maria Sánchez

38

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

LA BONA SORT I LA MALA SORT
Avui quan he sortit de casa el cel era molt
estrany, hi havia cent sols, noranta-nou llunes,
mil estrelles i un núvol negre.
He tornat a entrar a casa i he agafat un
paraigua i quan anava a l’escola ha començat
a ploure, però no era una pluja normal, era
de caramels. He començat a menjar caramels
i quan he arribat a l’escola m’han preguntat:
- Adil, perquè tens la boca plena de xocolata?
I jo els hi he dit:
- És una mica llarg d’explicar.
Quan he entrat a l’aula m’han castigat perquè
portava molts caramels i xupa-xups i m’han
apuntat a l’agenda: - L’Adil ha portat caramels.
Quan tornava a casa ha caigut una pluja de llapis i gomes de caramel !!! i jo, un altre cop a collir caramels!
L’endemà tenia una càries i em feia molt de mal i em van portar al metge de les dents i va valer cent vuit
euros i em van castigar a no veure Xin Xan durant cent vuit dies i a no menjar patates fregides.
Cinquanta dies després cau una pluja de peces de roba de qualitat i sabates de pell de guineu i pantalons de
moda i... Conte contat, ja s’ha acabat.
GUANYADOR 2n A
Adil Azzat

la caixa mÀgica
Hi havia una vegada una nena que es deia
Maria que anava cap a l’escola.
Quan va arribar dins la classe, els seus amics
i ella es van trobar una caixa molt gran sota
la pissarra. La van obrir i no hi havia res a
dins. Però de sobte van començar a aparèixer
una pols màgica que feia que tothom fos feliç.
Però la Maria i els seus amics no sabien que
eren màgics. Van treure la caixa a fora i
cada vegada sortia més pols màgica. Com que
feia vent la pols anava volant. Finalment van
descobrir que la pols era màgica i que feia que
les persones fossin felices
La Maria es va emportar la capsa a casa seva i amb l’helicòpter del seu pare van anar tirant la pols per tot
el món.
Finalment, quan la capsa va quedar sense pols, la Maria va guardar la caixa màgica a la seva habitació.
GUANYADORA 2n B
Tura Riu
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carta a ferriol
Besalú, 5 d’abril de 2016
Hola Ferriol, com estàs, sóc la Mont,
Visc a una casa a la vora del riu,
sempre estic contenta i de tant en
tant m’enfado amb tu, però t’estimo
molt. També el meu menjar preferit són
les patates fregides amb kètchup, el
peix no m’agrada gens.
Tinc una hàmster que es diu Nona, ja sé que ja ho saps. Faig natació i GAP (gimnàstica artística Porqueres).
Vaig a l’escola IE Salvador Vilarrasa de Besalú. Sóc baixeta i em fan hormones.
He viatjat molt, he anat a França, Bèlgica, Holanda,... molts llocs i m’ho he passat molt bé.
Te’n recordes d’en Ronquet? Ai que mono que era! I de la tortuga Closca, encara està viva, ara ja comença
a sortir d’hivernar.
Adéu, m’ha agradat molt escriure’t aquesta carta. Espero que t’agradi molt. Fins aviat.
Mont
GUANYADORA 3r A
Mont Rovira

carta als meus gossets
Besalú, 4 d’abril del 2016
Hola estimats Nic i Nica, gossets meus.
Espero que estigueu bé
Ja sabeu que us estimo moltíssim. Segurament vosaltres
a mi, també.
Com que pot ser que hi veieu en blanc i negre jo us
diré com sóc en colors: tinc el cabell de color castany,
els ulls d’un marró fosc i sóc força morena. Vosaltres
mai us heu mirat en un mirall així que us diré com sou:
Tu Nic ets negre i tens els ulls una mica marrons i negres. I tu, Nica, ets blanca amb els ulls negres.
Jo sóc trapella, juganera i divertida. El meu menjar preferit és la fideuà. Les coses que m’agraden més de
l’escola són: el pati, la gimnàstica, la plàstica i la informàtica. Sóc catalana. Tinc moltes amigues; molt maques.
M’encanta inventar-me jocs; és molt divertit!. També m’agrada anar amb bicicleta per la muntanya, allà on vivim,
mirar dibuixos a la tele i caminar pel bosc. M’encanten les coses fines i peludes, com els ossets de peluix
.M’agrada el grup Macedònia i m’encanta cantar i ballar.
Ara ja em coneixereu una mica més. I no patiu: ens veurem ben aviat.
Adéu!
Jo

GUANYADORA 3r B
Laia Riu
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paisatge al voltant del pirineu
En el meu paisatge m’imagino que és primavera, que
els ocells volen mentre canten. Quan és de dia, el
pastor barbut va a pasturar les ovelles amb el seu
gos. Les ovelles mengen herba verda i fresca; el
pastor, mentrestant, observa els camps de blat verd
que encara no es pot collir. Entre camp i camp hi ha
una frontera d’arbres verds i branques primes i el
tronc gruixut. Tota la frontera d’arbres formen unes
escales.
A dalt de tot hi ha una muntanya amb el pic nevat i
alguna muntanya que no està nevada. La temperatura
és calorosa. Entre les muntanyes i els camps hi ha situada una vila. Hi ha moltes cases amb una catedral i un
campanar al costat, però això no és tot. A la dreta hi ha dos xiprers amb places i molts pisos. Al costat de
la vila hi ha un riu amb aigua potable i cristal.lina. El riu és tant llarg que s’acaba en un poble que és a 35 km
de la vila.
En el paisatge hi ha núvols, però no fa tramuntana ni tampoc sol. És un dia qualsevol.
GUANYADORA 4t A
Tània Cuesta

EL “LLIN LLA” (ÉS MÉS ENLLÀ DEL QUE VEUS)
És un paisatge de muntanya. Al fons a
l’esquerre hi ha unes muntanyes nevades
i són molt altes. A la dreta també hi
ha muntanyes però ho estan només una
miqueta. A sota de les muntanyes hi ha
un poble petitet amb una església i un
campanar.
A l’entrada del poble hi ha sis xiprers
alts i forts. També tenen un pont preciós
i vell que és fet de pedra. Per sota del
pont passa un riu amb aigua cristal.lina i
neta. L’aigua és tan neta i cristal.lina que fins i tot es veu el fons. Hi ha un moment que una mica d’aigua es
desvia i va a parar en una gorga blava com el cel. La gorga està rodejada d’alzines, algun roure, pedres, etc.
A prop de la gorga hi ha una cova on viuen una família de llops (el pare, la mare i els dos llobatons). Si deixem
enrere la cova dels llops trobarem un mas.
En el mas tenen cabres, cavalls, gats, gossos, conills, ovelles, etc. El mas és fet de pedra, encara avui dia en
el mas s’hi fa mató, pa, pizzes, llana, etc.
El mas està molt enlairat, des d’allà s’hi veu el poble de sota.
GUANYADORA 4t B
Coral Coll
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el meu germÀ
Hola, us presento el meu germà Marcel.
En Marcel és alt com un Sant Pau i prim com un fideu, té el cap com un
ou. Els cabells llisos i negres, els braços llargs cóm de dilluns a divendres,
el coll llarg com un dia sense pa i unes espatlles com un jugador de
rugbi. Els genolls amb més os que els d’un mico, la cintura més fina qui
una bobina de fil.
Té 13 anys i en farà 14 el 7 de maig, fa 2n d’ESO i és mol llest. Sempre
està content com unes pasqües i li agrada molt la natació.
Té els peus grossos com un gegant i és molt camallarg.
Quant s’enfada, s’enfada de valent,
gaire sovint.

però per sort no se sol enfadar

No li agraden els texans i sempre porta xandall i dessuadores.
És molt pacífic, amable , bondadós, atent , innocent, optimista i assenyat.
Li agrada la tecnologia i sempre està amb alguna màquina entre mans. És molt callat, no parla gaire.
Suposo que si el trobéssiu el reconeixeríeu segur.
GUANYADOR 5è A
Llorenç Jordà

l’Àvia Maria
Tinc molts records de l’àvia Maria.
Tenia la pell suau ,fina i blanca. Tenia uns ulls blaus lluminosos ,que quedaven
amagats darrera unes ulleres amb vidres foscos. Les seves mans encara que
estaven plenes d’arrugues , mai varen deixar de ser suaus i delicades, amb
les ungles pintades i el seu anell d’or. Era presumida i femenina, li agradava
anar sempre arreglada amb arracades, collarets ,mocadors de coll i un
“bolso” que hi portava de tot. Amb uns cabells castanys ,curts, ondulats com
les ones del mar. Vestia amb colors foscos no gaire llampants, i com moltes
àvies li agradava anar discreta. Me’n recordo que quan dinàvem plegats volia
ser discreta no volia molestar, es ficava al seu racó, i escoltava atentament,
encara que a vegades es deixava anar. La recordo per les seves frases fetes
i les seves dites:
“Sembles la marquesa de can casa m’hi “cago”, ”el vés per on”, “batúa”, “els testos se semblen a les olles”. I també
per les seves històries de la vida que havia passat, de la guerra i de la vida a pagès que era molt dura i de
moments tristos. Això la va fer tornar una dona valenta i forta. Va arribar als 93 anys, però tot i així no
deixava mai de somriure i sempre tenia alguna cosa a dir, no va deixar mai de ser xerrameca. Li agradava
passar la tarda asseguda al costat de la finestra escoltant més d’una notícia a la ràdio, al final va acabar
amb cadira de rodes perquè les cames ja no l’aguantaven prou. L’últim dia que la vaig veure ja vaig notar que
estava molt apagada.
Pobre àvia Maria fa molt poc que vas marxar i ja et trobo a faltar.
GUANYADORA 5è B
Maria Vidal
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delicat capvespre d’estiu
Era un suau capvespre,
s’estava fent fosc,
i en el cel el color celeste
es tornava negre poc a poc.
Estàvem a la platja,
Tossa de Mar concretament.
I des dels nostres ulls la imatge
era resplendent.
Nosaltres sí que estàvem
Allà estirats,

ben enamorats.

sobre la sorra freda,

I sota la llum cantàvem,

els dos estàvem encantats

amb la dolça brisa,

amb l’única llum d’una espelma.

abraçats.
GUANYADORA 6è
Marina Brunet

estimada besÀvia
Estimada besàvia Mercè,
No sé com no t’he pogut conèixer, tot i així
em sembla que encara et tinc al costat i et
trobo a faltar. Que sàpigues que m’han parlat
molt de tu amb els adjectius de bona persona,
amable i bona cuinera, això ha fet que em vinguessin ganes de parlar amb tu, per aquest motiu t’escric la carta.
Et sento a prop i t’enyoro. Enyoro el teu somriure, encara que no el recordi. Enyoro les teves mans arrugades
i tendres, enyoro els teus menjars exquisits només amb la seva descripció, enyoro els teus consells, les teves
ganes de viure, la teva elegància, els teus pensaments, les teves abraçades i els teus petons. Però tot això no
ho he viscut i em fa ràbia. Em fa ràbia sentir: “Ah! L’àvia Mercè ho feia molt bé això!” o “Amb aquest tema et
podria ajudar l’àvia Mercè” o “Ah i aquell plat, quan el feia l‘àvia Mercè...”.
La veritat és que sí que t’he conegut però, el que em fa més ràbia, és que no me’n recordo; no recordo estar
als teus braços, no recordo l’escalfor de les teves abraçades, ni la suavitat de les teves carícies, ni la tendresa
de les teves paraules... Res.
Tot i això guardo les teves fotos com un tresor i en tinc prou.
T’estimo i t’enyoro.
De la teva besnéta,
Berta

GUANYADORA 1r ESO
Berta Xifre
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el braçalet verd
Em quedo mirant el braçalet, encara no entenc perquè me l’han donat si
és de la meva besàvia, però ho entenc tot quan em diuen que s’ha mort
i que volia que me’l donessin.
- I quant fa que s’ha mort? –Li pregunto
- Dos dies, va morir abans d’ahir a la matinada. –Em respon la mare
- I per què no m’ho dèieu?
- T’ho volíem dir avui, quan l’àvia et donés el braçalet. -Diu la meva
germana.
Me’n vaig a l’habitació; no estic enfadada, però em sento malament per
la seva mort, hi ha tantes coses que no li he dit i que m’hauria agradat
dir-li…
M’estiro al meu llit i començo a recordar tots els moments passats amb ella i totes les mantes de llana que
m’ha arribat a fer, de qualsevol color.
Recordo que un dia, pel meu quart aniversari, estava molt esverada perquè, és clar, feia anys. Vaig anar a
casa de la meva besàvia i vaig anar directament a la seva habitació per saludar-la i me la vaig trobar fent una
manta de color blau fosc. I li vaig preguntar:
- Nona, què fas?
- Una manta perquè no passis fred a l’hivern, Nai. -Em va respondre ella amb un somriure.
Li vaig tornar el somriure i vaig anar examinant-li cada part del cos i em vaig parar al seu braç dret: portava
un braçalet verd que des del primer moment em va encantar i li vaig agafar. Ella va sortir del llit de seguida
que va veure que jo em posava a córrer per tota la casa amb el seu braçalet a la mà. Tenia 84 anys, sí, però
era molt activa i sempre tenia temps per mi encara que estigués molt ocupada.
Quan em va atrapar, em va començar a fer pessigolles, era el meu càstig per haver-li agafat un braçalet
sense el seu permís.
Després venia l’Àngel, el meu tiet, i s’unia a fer-me pessigolles, sabien que les pessigolles eren el meu punt dèbil.
*TORNANT A L’ACT UALITAT*
- Filla, puc passar? –Em pregunta a l’altra banda de la porta la meva mare.
-Sí, sí, passa. –Li responc
Ella passa i em mira amb un somriure una mica preocupat, al que jo li responc amb un somriure intentant-li dir
que tot està bé, que no estic enfadada ni amb ella ni amb ningú.
- Estàs millor? -Em pregunta
- Sí, només estava recordant moments.
- Moments? Amb qui?
- Amb la Nona. Recordes quan li robava el braçalet i ella em perseguia per tota la casa?
Ella somriu i assenteix amb el cap.
- De petita eres una màquina, mai et cansaves! –Em diu ella rient.
Jo ric amb ella, perquè té raó; de totes les històries que m’han explicat de quan era petita, a totes estic corrent
o saltant, encara no entenc com em podien aguantar!
- Mama, creus que ella estarà millor allà dalt? –Li pregunto
- Segur que sí; ja saps que l’àvia ja no estava gaire bé dels ossos i ja era molt velleta, patia molt… Segur que
està millor al cel. -Em diu somrient
Jo li somric, em poso el braçalet i m’adormo mentre la meva mare em fa un petó de bona nit.
GUANYADORA 2n ESO
Nailea Payone
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intel.ligÈncia
Qui tot s’ho calla
és capaç de poder ser
el que més parla.
GUANYADORA 3r ESO
Olga Sempere

educació emocional
Ja està, ha arribat. Aquell moment tan
difícil que pensava que no arribaria mai,
el temor de qualsevol fill. Tinc por, no
estic preparat per tantes emocions,
ningú m’ha ensenyat a témer!
Poc a poc noto com respires amb
menys força, noto que fas el possible
per respirar, per estar amb mi, perquè
em vols seguir veient somriure, com
sempre t’ha agradat. Pels nostres
viatges, els dinars a casa la iaia, per
tots els records, perquè tot hagués
estat més fàcil amb la mama al costat, perquè sé que una part d’això és per ella. Noto que
marxes i no hi puc fer res; una impotència tan gran, perquè jo volia que tot fos com era
quan tots quatre érem un, i ara que la mama no hi és, i tu marxes, noto que una part de
mi també marxa amb tu. No hi puc fer res, és el destí.
Mai oblidaré el que va dir el meu germà quan us vau separar: “Per què ploreu? Si ens seguirem
veient cada dia, i tindré dues cases!” Però no Biel ... no és tan fàcil; ets petit, ho sé, però
aquell moment va canviar la vida de tu i de mi per sempre, però ara ja no podem fer-hi res!
A tots dos ens agradaria poder tornar a anar a Llançà amb el papa i la mama, però això
només formarà part del passat, un passat que guardaré tan bé com el motiu pel qual vas
marxar. Cuidaré la mama i en Biel com ho has fet tu sempre. Et trobaré a faltar papa!

GUANYADOR 4t ESO
Adrià Pons
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