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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@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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Aquest curs, durant les Jornades Culturals, hem 
treballat “El Còmic”, un tema que ha donat molt 
de si i que de seguida ha engrescat mestres i alum-
nes.

 Tot i no ocupar un lloc prominent en la nostra so-
cietat hiperconnectada, el còmic va tenir la seva 
època d’esplendor durant els anys 60, 70 i 80 com 
un producte de distribució massiva sorgit gràcies 
als avenços en les tècniques i els mitjans d’impres-
sió. Aleshores va esdevenir un element socialitza-
dor de la cultura pel fet de ser un producte popu-
lar i fàcil d’adquirir present a la majoria de llars. 
Els còmics han marcat diferents generacions i han 
refl ectit diverses èpoques i moments històrics. A 
molts de nosaltres, quan ens parlen de còmics, ens 
venen a la memòria aquells que vam llegir durant 
la nostra infantesa i joventut. Eren llibres o revis-
tes que es venien periòdicament o per números, 
de manera que sempre hi havia aquell component 
d’il·lusió i d’impaciència per saber què passaria al 
proper número i per anar-los recopilant i col·lecci-
onant, guardant-los, sovint, pel record.

El còmic té la força de la imatge i d’un llenguat-
ge planer i directe que fa que sigui atractiu per a 
infants, joves i també per als adults. Són molts els 
que s’han introduït al gust per la lectura a partir 
dels còmics.

A Catalunya hem tingut i tenim còmics tan cone-
guts com “En Patufet”, “Les aventures d’en Mas-
sagran” o el “Cavall Fort” que formen part de la 
memòria col·lectiva de moltes generacions. Molts 
d’ells van tenir una gran importància en la consoli-

dació i promoció de la llengua i la cultura catalanes 
entre nens i joves, i es van convertir en valuosos 
agents de transmissió per fomentar l’ús del català 
en moments decisius de la nostra història. Tampoc 
podem  oblidar els còmics en llengua castellana 
que tots coneixem, com “Mortadelo i Filemón”, 
“Mafalda” o “Zipy y Zape”, ni els que ens han ar-
ribat d’altres països com el Manga, els Superhe-
rois, “Les aventures de Tintín” o “Astèrix i Obèlix”. 
Molts d’ells es troben a moltes cases i els seguim 
llegint i explicant als nostres fi lls.

Deixant de banda la importància social i històrica, 
el còmic també és un recurs educatiu i didàctic 
que a l’escola hem treballat des de diverses pers-
pectives: la comprensió del relat a partir de la seva 
unitat bàsica (la vinyeta), els diferents plans, les  
bafarades, els personatges i les seves expressions, 
els paisatges, les onomatopeies, l’estructura del 
text, els diàlegs, el dibuix…

Per acabar, no podem oblidar les seves possibili-
tats expressives i creatives, que també hem treba-
llat durant aquestes Jornades, entenent-lo com un 
mitjà per explicar històries, per exercitar la imagi-
nació i per expressar idees. I també com un mitjà 
de crítica social per fer saber la nostra opinió i re-
fl exionar sobre el món que ens envolta, la realitat 
que vivim i com la podem millorar.

El còmic, doncs, té un valor important que des de 
l’escola reivindiquem, com a lectors i com a pro-
ductors, perquè és una manifestació cultural i li-
terària que ens ajuda a comprendre i a explicar el 
món on vivim. 
   LA COMISSIÓ DE REVISTA

Editorial
VA DE CÒMICSVA DE CÒMICS
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l curs s’acaba i arriba el bon temps, això 
és sinònim de vacances escolars.
Les vacances a casa nostra, són un perí-
ode llarg on podem aprofi tar  perquè  
els nens i les nenes puguin desenvo-
lupar les seves capacitats interactuant 

amb el context, mitjançant l’activitat que realitzen i 
amb la gent del seu entorn.
Les famílies i els infants en aquest període realitzem 
activitats que en moltes ocasions no podem dur a 
terme durant el curs, i els ritmes familiars també va-
rien. 
Aquí és on apareix un ventall infi nit d’aprenentatges 
pels nostres infants fora de l’aula escolar.
És moment de fer casalets o colònies o fer estances 
en càmpings o hotels o realitzar viatges dins o fora 
del nostre país. Moment de passar dies a casa de 
familiars que viuen lluny, d’amistats que veiem poc 
sovint o fer intercanvis per aprendre nous idiomes.
En tots aquests nous entorns els nens jugaran, faran 
excursions, sortides amb bici, gaudiran de la natura 
i de l’esport, jocs amb moviment, jocs simbòlic i fa-
ran nous amics i amigues.
Manipularan, observant insectes i veuran animals en 
el seu hàbitat natural. Faran de jardiners, d’arquitec-
tes i constructors construint cabanes. 
Experimentaran, fent de cuiners, fent gelats, co-
ques, macedònies, amanides o pizzes. O jugant 
amb l’aigua fent barreges amb la sorra o el fang. 
Cantaran i ballaran danses pròpies o forànies.
Faran hipòtesis, sobre què sura o s’enfonsa dins l’ai-
gua o quins animals podem trobar al bosc o al mar. 

Dibuixaran, experiències viscudes d’un dia de plat-
ja o piscina, dibuixaran coses reals o imaginàries o 
amistats noves d’aquests dies.
Aniran a la biblioteca, al museu, al teatre, al cinema 
o a escoltar un concert de música a l’aire lliure.
Jugaran a jocs de taula: l’oca, el parxís, dòmino, car-
tes, daus on s’ha de comptar. Aniran a comprar sols, 
on hauran de comptar què val i que els tornin bé 
el canvi. Descobrir i escriure números del calendari 
per comptar quants dies falten per tornar a la rutina 
del curs. 
Utilitzaran els mitjans informàtics per jugar, apren-
dre i comunicar-se a través de les xarxes socials, on 
explicaran les experiències viscudes i els nous llocs 
coneguts.
Experimentaran mitjans de transport que no s’utilit-
zen normalment, trens, vaixells, avions....
Parlaran i dialogaran amb familiars i amics, amb es-
trangers que estiguin de vacances i escoltaran con-
verses d’adults i converses d’altres nens més grans 
o més petits.
També hi haurà estones en què s’avorriran, somia-
ran i enyoraran el company d’escola que fa dies que 
no veuen.
Amb totes aquestes activitats, sensacions i senti-
ments l’estiu continua sent un moment d’aprenen-
tatge, diferent del de l’aula, però de creixement i 
enriquiment on també hem d’aprendre a descansar! 
Molt bon estiu a tothom.

AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa

I ara que ve l’estiu; entorns diferents, 
plens d’aprenentatges.

L’AMPA de l’IE
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La nova avaluació d’educació primària i 
els nous models d’informes

Novetats Avaluació

El 14 de juny del 2016 va sortir una nova ordre d’avaluació a l’educació primària que és d’aplicació 
aquest curs escolar 2016-17. Això implica un canvi pel que fa als models d’informe d’avaluació que es 
donen a les famílies. 

Els informes que rebreu parteixen d’una nova estructura: les Àrees s’inclouen dins de diferents Àmbits, 
i cada àrea conté unes Dimensions, que són els aspectes generals que tenim en compte a l’hora d’ava-
luar i que apareixeran en els informes.

Aquests nous models d’avaluació s’adeqüen al Decret d’avaluació de Primària ORDRE ENS/164/2016, 
de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 
procés d’avaluació en l’educació primària.

En aquest Decret s’estableix que l’avaluació s’ha 
d’expressar en termes qualitatius i no quantitatius i 
es fa servir una nova nomenclatura de notes:

Els alumnes han de cursar, en cadascun dels cursos de l’etapa, les àrees de coneixement següents:

En els cursos de 2n, 4t i 6è també cal avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques de 
l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Així doncs, ja aquest fi nal de curs tindreu un informe on s’avalua el grau d’assoliment de les competèn-
cies pròpies de cada àmbit per dimensions i el resultat global de cada àrea.

No-assoliment (NA)    

Assoliment satisfactori (AS) 

Assoliment notable (AN)  

Assoliment excel·lent (AE)  

ÀMBITS DIMENSIONS
Àmbit lingüístic Comunicació oral

Comprensió lectora
Expressió escrita
Literària
Plurilingüe i intercultural

a) Àrea de llengua catalana i literatura
b) Àrea de llengua castellana i literatura
c) Àrea de primera llengua estrangera
Àmbit matemàtic

a) Àrea de matemàtiques Resolució de problemes
Raonament i prova
Connexions
Comunicació i representació 

Àmbit de coneixement del medi

a) Àrea de coneixement del medi social i cultural Món actual
Salut i equilibri personal
Tecnologia i vida quotidiana
Ciutadania

b) Àrea de coneixement del medi natural

Àmbit artístic

a) Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa Percepció, comprensió i valoració
Interpretació i producció
Imaginació i creativitat

Àmbit d’educació física

a) Àrea d’educació física Activitat física 
Hàbits saludables
Expressió i comunicació corporal
Joc motor i temps de lleure

Àmbit d’educació en valors

a) Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió Personal
Interpersonal
Social
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PER MÉS VIDA
Dius la bellesa i ja tot s’il·lumina.

“No pensis mai que és tard i no facis preguntes. 
Amara’t d’horitzons. 

Cansat i tot, 
en cada gest et sentiràs renéixer.”

Miquel Martí i Pol

Avui que tenim tan a tocar la fi  de la nostra tasca com a equip directiu, recordem com vam començar … 
Ara fa cinc cursos vam afrontar el repte de fer créixer el projecte d’institut escola. L’equip directiu que 
ens va precedir va tenir la difícil tasca de posar en marxa tot l’engranatge i nosaltres hem continuat el 
seu desplegament fent-lo créixer i alhora creixent amb ell. A patir d’ara, el repte del nou equip serà la 
seva consolidació.

El fet de ser institut escola, amb un augment progressiu d’alumnat, ha comportat molts canvis a nivell 
d’organització i gestió del centre.

Els alumnes d’ESO s’han quedat al centre i els grups de primària han anat pujant desdoblats la qual 
cosa ha comportat una falta d’espais. Tot aquest creixement ha anat acompanyat d’un increment pel 
que fa al nombre de mòduls amb la conseqüent reducció de la zona de pati.

Aquesta manca pel que fa als espais ha condicionat enormement l’organització del centre i això ha 
comportat que sovint ens hem trobat que no teníem prou espais per les diferents especialitats, per 
desdoblar els grups, per fer suports, etc. 

En aquest sentit, cal continuar insistint en la demanda de la construcció del nou edifi ci. Nosaltres hem 
lluitat i hem fet saber al departament les necessitats del centre pel que fa a reformes i ampliacions. Ens 
ha tocat anar al davant en un moment de recessió econòmica i les petites aportacions que hem pogut 
aconseguir, les hem mirat de gestionar per tal de treure’n el millor rendiment possible.  

Al llarg d’aquests anys s’ha fet una aposta clara per les noves tecnologies, ja que les considerem una 
eina facilitadora de l’adquisició dels aprenentatges. Seguint el currículum digital, s’han anat incorporant 
de manera transversal a totes les àrees. 

Això ha exigit una inversió en maquinari, tant pel que fa a la seva ampliació com a la renovació. Actual-
ment cada aula compta amb un canó de projecció o una pissarra digital.

A més, hem viscut la implantació de la plataforma digital com a eina de comunicació amb les famílies, 
que s’ha mantingut actualitzada a fi  de poder informar puntualment de les activitats i notícies del centre. 

Pel que fa a la revista escolar “El xerraire”, s’han anat modifi cant els continguts en funció de les neces-
sitats. Una de les millores més signifi catives ha estat la impressió de tota la revista en color. Amb aquest 
i d’altres canvis s’ha intentat actualitzar la imatge i el format de la revista, sempre tenint en compte que 
hi apareixen molts dibuixos i imatges dels alumnes, i així millorar la seva qualitat i l’aparença i fer-la més 
atractiva al públic lector.

S’ha continuat amb el projecte de reutilització de llibres malgrat que el departament d’ensenyament 
hagi deixat de donar aportacions en aquest concepte. Des de sempre, les famílies han agraït i valorat 
molt positivament poder reutilitzar els llibres tant de text com de lectura. Així doncs, esperem que 
aquest projecte es pugui allargar en el temps.

S’han programat nombroses activitats (sortides, colònies, concursos, tallers...) adequades a cada nivell 
que han permès el desenvolupament de l’alumnat, emprant, cada vegada més, una metodologia que 
afavoreixi l’aprenentatge competencial de l’alumnat. I, tot i pensar que anem en la direcció correcta, 
encara queda un llarg camí per recórrer en aquest sentit.

Comiat Equip DirectiuComiat Equip Directiu
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Hem col·laborat amb totes les institucions i entitats municipals. Volem agrair especialment el suport 
rebut pels ajuntaments de Besalú, Beuda, Maià de Montcal i Sant Ferriol. No cal dir que, sempre que 
ha estat dins les vostres possibilitats, ens heu donat un cop de mà.

Fem un reconeixement sincer a la participació de totes les famílies en la dinàmica del centre. Ja sabem 
que aquestes sou un dels puntals fonamentals en l’educació dels nostres alumnes. Hem pogut comptar 
amb les vostres col·laboracions a l’hora de fer les Jornades Culturals, d’acompanyar-nos a les sortides 
en el cas dels més petits, de la lectura de contes, etc. 

La veritat és que obrir el centre a les famílies ens ha aportat moltes satisfaccions i això ens ha animat a 
ampliar les propostes d’intervenció d’aquest tipus. Seguint amb les famílies, no podem oblidar la ines-
timable ajuda de l’AMPA que sempre ens ha donat recolzament en totes les propostes que hem fet i 
amb qui sempre ens hem acabat posant d’acord quan s’han hagut de prendre decisions en què teníem 
punts de vista divergents.

Esperem poder acabar el curs amb les actuacions que, des del projecte pati impulsat per l’AMPA, es 
van planifi car i contribuir, d’aquesta manera, a la millora de l’espai exterior del centre.

També hem de valorar i agrair la feina feta per totes les companyes i companys del centre que ens han 
ajudat a tirar endavant el projecte. Som conscients que no sempre ha estat fàcil i sense la vostra col·la-
boració no hagués estat possible arribar al punt on ens trobem actualment. 

I què dir de l’alumnat que és la part més important d’un centre educatiu? Aquest curs celebrarem la 
quarta graduació d’alumnat de 4t d’ESO. Aquestes primeres promocions ens han fet adonar de la 
màgia que té el projecte d’institut escola. Les característiques del nostre centre ens converteixen en 
una petita gran família la qual cosa afavoreix mantenir una relació molt estreta entre famílies, alumnat i 
professorat. Aquest és per nosaltres un valor afegit del projecte i molts exalumnes del centre i les seves 
famílies ens l’han destacat en alguna ocasió.

La nostra feina com a equip directiu acaba aquest mes de juny i marxem amb el convenciment que dei-
xem el centre en mans d’un nou equip directiu que, amb energies renovades i moltíssima il·lusió, sabrà 
donar continuïtat al projecte que mica en mica hem anat construint entre totes i tots. Segur que aquest 
relleu permetrà introduir canvis que serviran per polir aspectes en el funcionament del centre i incidir 
en la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. 

Esperem que la nova gestió també vagi acompanyada d’un augment pel que fa als recursos materials 
i humans del departament.

Mil vuit-cents vint-i-cinc dies donen per molt i, tot i que hem viscut dies de tots colors, no són les difi -
cultats les que perviuran en el nostre record, sinó la satisfacció personal d’haver fet créixer el centre i 
haver aportat el nostre granet de sorra en el projecte. 

Així doncs, ens acomiadem de tots el membres de la comunitat educativa emportant-nos, cadascuna 
de nosaltres, un grapat d’experiències i de vivències que ens han fet riure, somriure, somiar, patir, plorar 
… i que ens han enriquit i unit com a persones.

Res més. Esperem que passeu un bon molt bon estiu.

Moltes gràcies a tots!

Equip Directiu  
Agnès, Ànnia, Gemma, Mercè i Montse
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Col·laboracions

Les matemàtiques no serveixen per a res! 
Amb una sola línia podríem concloure aquest 
article. I ara, quina bestiesa! I per això he ha-
gut d’estudiar-les durant tants anys?- pensa-
ran alguns.

Què són les matemàtiques?
Abans de decidir-ho, potser que intentem expli-
car què són i què no són les matemàtiques. Hi ha 
qui pensa  que les matemàtiques són els núme-
ros i les seves operacions: suma, resta, producte, 
quocient i percentatges.  D’altres creuen que són 
un conjunt de regles amb una notació molt difícil 
inspirada en l’alfabet grec, i que acaben amb un 
seguit de defi nicions, teoremes i fórmules que cal 
aprendre de memòria per a resoldre problemes. 
Molts també es refereixen a les matemàtiques 
com el llenguatge o l’eina de les ciències. Alguns 
les defi neixen com un art, l’art de l’explicació i el 
matemàtic és aquell que crea i construeix models 
i estructures mentals per a solucionar problemes. 
Sorprenentment, sembla que aquesta última és la 
seva defi nició més acurada. I quins són aquests 
problemes? Doncs per exemple, com trobar el 
camí més curt que passi per una sèrie de punts 
distribuïts pel pla.

Què vol dir aprendre matemàtiques?
Aprendre matemàtiques no consisteix en memo-
ritzar certes tècniques aplicades a la resolució 
de determinats problemes tipifi cats per tal que 
un alumne pugui aprovar un examen estàndard. 
Aprendre matemàtiques va molt més enllà. L’apre-
nentatge de determinats procediments són útils a 
l’hora de fer mates, com per exemple aprendre 
a sumar fraccions, però no són un fi  en si mateix, 
sinó un mitjà, una eina. Aprendre matemàtiques 
vol dir ser capaç de resoldre un problema formu-
lant diferents hipòtesis, discutint les diferents op-
cions, per a fi nalment decidir quina és la millor 
i arribar a la solució (o no) de manera creativa i 
raonada1. Fer matemàtiques vol dir entre altres 
coses construir models mentals.

Dit d’una altra manera, és més important el camí 
a la resolució del problema que no pas el resultat 
mateix. Moltes vegades els alumnes pregunten: 
quin és el resultat? I el resultat no és el que més 

interessa sinó el raonament que un ha fet per ar-
ribar-hi.

Però, són importants?
Com justifi quem haver passat bona part de la in-
fantesa a l’escola fent 3 i 4 hores setmanals  de 
matemàtiques? Potser és que ens serviran quan 
siguem grans i haguem de treballar? Doncs hi ha 
qui diu que no, que per a la majoria d’ocupacions 
no fan falta coneixements de matemàtiques tret 
de les quatre operacions bàsiques (cal no confon-
dre però les matemàtiques amb l’aritmètica) i fi ns 
i tot, en algunes feines tècniques i d’enginyeria no 
calen coneixements extensos de matemàtiques.2 

Tot i això són molt importants perquè són un via 
per aprendre a aprendre: les matemàtiques són la 
millor manera de desenvolupar la capacitat de ra-
onar. Les matemàtiques fan créixer el poder d’ar-
gumentar, de pensar detingudament i de trobar 
el millor camí per a resoldre les difi cultats del dia 
a dia, laborals o no.

Com quedem doncs?
Les matemàtiques no serveixen per a trobar una 
bona feina per el dia de demà, ni per lligar3 ni 
per saber quants animals hi ha en una granja de 
gallines i conills quan es compten 75 caps i 250 
potes, perquè preguntant-li-ho al pagès acaba-
rem abans. 

En defi nitiva, les matemàtiques són una fi  en elles 
mateixes, serveixen per el propi gaudi, per a ju-
gar, per preguntar-se coses, per divertir-se amb la 
pròpia imaginació i perquè de grans ens permeti 
tenir un cap ben moblat i afrontar les difi cultats 
del dia a dia amb garanties.

Mireia Dosil

1  Lockhart, P. (2009). A mathematician’s lament. New York, 
NY: Bellevue Literary Press.

2 Dudley, U. (2010). What is Mathematics For?. Notices of 
the AMS. Volume 57, number 5.

3  TED. (2014). Eduardo Sáez de Cabezón: Las matemáticas 
son para siempre.
Extret de: https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw

Per a què serveixen les mates?



Activitats
EL CÒMIC A P3
Durant les Jornades Culturals, els nens i nenes de P3 vam treballar el còmic a partir dels personatges 

i les històries dels Barrufets. Vam veure què eren les vinyetes, les bafarades, la seqüència d’una 

historia, etc. I per divertir-nos una mica, vam imitar diferents expressions de la cara tot representant 

algunes bafarades. Ens ho vam pasar d’allò més bé i vam gaudir d’una activitat ben divertida! Mireu 

que bé que vam quedar!

P3IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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MIREU COM  BARRUFEN  ELS  AVIONS!!!
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P5raire ACTIVITATSP5P5P5AAAA
IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS

ELS NENS I NENES DE P5A HEM DIBUIXAT ELS BARRUFETS
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Els nens i nenes de la classe dels lleons hem fet un dibuix coope-
ratiu. És el poble on viuen els barrufets, amagats al mig del bosc  
perquè no els trobi en Gargamel.
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C.I.ire ACTIVIC IC IC ILes tires còmiques de cicle inicial

Els nens i nenes de Cicle Inicial us volem ensenyar algunes tires còmi-
ques que vam fer durant les Jornades Culturals. 
Les varem fer per parelles, però aquí no les podem posar totes. Per tant 
només en teniu una mostra. 
Va ser divertit i varen quedar molt originals!!!
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Berta i Ona

Anouk u Mawit

Laia i Agnès

Cesc i Meritxell
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1rATS1r1r1rVisita d’en Martí Gironell
Els nens i les nenes de Cicle Inicial, durant el segon trimestre, vam llegir 
el conte “El nen dibuixat” que ha escrit en Martí Gironell. El llibre explica 
les aventuren que passa en Quim per fer realitat els seus somnis.

El dimarts 28 de març va venir en Martí a visitar-nos. Li va fer molt 
il·lusió poder tornar a l’escola de la seva infància.

La seva visita va ser molt agradable ja que tots els que vam voler li vam 
poder preguntar coses sobre el conte, i ell molt amablement ens va anar 
contestant. Finalment ens va fer una dedicatòria, que de ben segur 
guardarem molt de temps.

Aquí teniu alguns dels nostres escrits. 

-Des de molt petit li agradava molt escriure i m’ha agradat molt que hagi 
vingut perquè hem après moltes coses.

- És una sort que en Martí Gironell sigui de Besalú, així l’hem pogut 
conèixer i ara sabem que és molt amable.

- M’ha sorprès el recorregut que fan els llibres abans d’arribar a les nostres 
mans i saber com s’enganxen: amb cola, amb fil o amb grapes.

- Ens va dir que explica molts contes als seus fills i que s’ha inventat un 
personatge per aquests contes que es diu Xocoman, un heroi de xocolata.

- M’ha agradat molt que en Martí ens firmés els llibres i ens expliqués coses 
d’ell.

-Ara tots sabem que el primer llibre que va escriure era sobre un viatge que 
va fer a l’Índia.

- Moltes gràcies Martí, espero veure’t algun dia per Besalú.

Anouk Ona
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Els nens i nenes de segon hem aprés moltes coses sobre les plantes 
del nostre hort. 
Ens ha agradat molt i hem tingut molta sort dels avis que ens han 
ajudat. Des d’aquí els hi volem agrair tota la seva dedicació i paci-
ència.
Voleu saber coses de les plantes que hem plantat o sembrat?

L’ESCAROLA (Júlia. C, Anna, Joana i Brittany)
És molt bona per l’estómac, afavoreix la digestió. Podem fer xató, 
amanida, croquetes, sopa i truita. Un parell de setmanes abans de 
collir-la es tapa,  perquè  es torni blanca.

LA CEBA (Jordi B., Eduard., Júlia R. i  Hèctor) 
La part que ens mengem és l’arrel. Fa agafar gana. Porta fòsfor que 
va bé pel cervell.
Perquè no ens faci plorar, cal posar la ceba 10 minuts al congelador 
abans de tallar-la.

LA COL (Martina, Biel, Greta, Berta)
De la col ens mengem la fulla o la flor. Podem cuinar-la saltejada, 
en farcellets i en el trinxat. Porta moltes vitamines i ajuda a com-
batre malalties.

EL BRÒQUIL (Eloi, Maria A., Estera)
La part que ens mengem del bròquil és la flor. La India és el prin-
cipal productor .
El podem fer arrebossat, en crema, púding, bunyols, al forn amb 
beixamel i canalons.
Manté les defenses del sistema digestiu en guàrdia. I un secret: fa 
venir pets!

L’ALL (Lluna, Sílvia, Jordi M., Guerau)
Ens mengem l’arrel. Els plats bàsics que podem fer són l’allioli, 
arròs amb all, torrada amb all, all amb carn o peix, hamburguesa 
d’all,... Va bé per la panxa i pels refredats.

ELS PÈSOLS (Sergi, Carla, Laia, Leonard)
S’han de sembrar a una profunditat del doble del seu volum i s’ha 
de regar sovint si fa calor. Són importants perquè ens aporten vi-
tamines. Les collites es fan a l’abril i maig.

LES FÀVES (Marc, Gerard, Eloi, Mariona B.)
A cada branca que hem agafat hi havia tres o quatre faves. Normal-
ment es sembren a l’abril i es recullen al maig. Sobretot són molt 
bones.

L’ENCIAM (Toni, Queralt, Driss, Adam)
Necessita temperatures no molt altes perquè la seva floració no sigui 
massa ràpida.
És ric en fibra i depèn de la varietat d’enciam que sigui perquè n’hi 
ha molts!

LES PATATES (Júlia P., Maria, Farners, Marina)
S’han de plantar aquelles patates que  hagin germinat, és a dir, que 
tinguin brots.
Quan hi ha lluna nova de març és quan més bé va plantar-les. Es 
recullen al juliol i agost. Si es fregeixen son molt bones!!

LES MONGETES ( Txell, Yasmin, Nina i Mariona.S )
Abans de plantar-les hem d’estar segurs que la terra estigui humi-
da. És important remoure una mica la terra perquè no se sequi. 
Són molt bones, aporten vitamines i sals minerals al cos humà!

2ndor Vilarrasa.or Vilarrasa. El XerraireEl Xerraire2n2n2n
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L’hort  de  segon  de  cicle  inicial
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3r3r3r3rPersonatges Astèrix
OBÈLIX
L’Obèlix és molt fort perquè de petit va caure a dins l’olla 
de la poció màgica. Porta uns pantalons de ratlles blaves 
i blanques, un cinturó de color verd i groc i unes sabates 
marrons. El seu cabell és pèl-roig i al seu bigoti hi porta dues 
trenes amb un llaç. Al cap hi porta un casquet molt curiós. 
(Eric Juanola i Eudald Díaz)

KARABELLA
La Karabella és la dona de l’Abracúrcix i la primera dama del 
poble. Sempre va vestida rosa, i tot i ser baixeta, sempre demos-
tra tenir molt de caràcter. 
(Daria Popa)

ROMANS 
L’exèrcit romà són enemics dels gals, però sempre surten 
derrotats. Intenten robar la poció mágica de Panoràmix, 
però mai ho aconsegueixen. Van vestits amb unes arma-
dures lluents i unes faldilles de color verd.  
(Martina Malagelada) 

ABRARACÚRCIX
Abraracúcix és el cap del poblat dels Gals.
Porta uns pantalons blaus amb ratlles negres i una ca-
miseta de color verd. També porta una capa de color ver-
mell, unes sabates marrons i per últim porta un cin-
turó de color groc i blanc perquè és pugui aguantar els 

pantalons.
Porta un bigoti i unes trenes taronges i un casc gris amb ales negres i blan-
ques. 
(Marc Bañeres i Marc Planella)

ÀSTÈRIX
L’ Astèrix és baixet però està molt en forma.
Gràcies a la poció d’en Panoràmix i de la seva intel•ligèn-
cia, és el protagonista del còmic. 
Va vestit  amb uns pantalons vermells, una samarreta 
negra i una sabates grosses. Al cap porta un casc amb ales  
per donar-li velocitat.  
(Marçal Vaquero i Oriol Serra) 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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3r3r3r3rPANORÀMIX
És un senyor gran amb barba blanca i molt llarga. Li 
agrada molt fer pocions màgiques. És el més llest del 
poblat. 
Va vestit amb una túnica blanca, cinturó verd, capa 
vermella i sabates blaves. Té un nas molt gran i una 
cabellera força llarga.
 (Paula Planagumà i Sonia Pardo)

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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La Belinda va venir a l’escola durant les Jornades 
Culturals a fer un taller especial: fer una poció 
màgica. Resulta que els alumnes de cicle mitjà 
anàvem d’Astèrix i Obèlix i tots sabem que per tenir 
força per lluitar contra els romans l’Astèrix bevia 
una poció màgica...
Heus ací l’entrevista que li vam fer:

Et va sorprendre que et demanéssim que vinguessis Et va sorprendre que et demanéssim que vinguessis 
durant les Jornades Culturals?durant les Jornades Culturals?
Sí, i també em va agradar molt que penséssiu amb 
mi.

Com li podríem dir a la poció que vam fer?Com li podríem dir a la poció que vam fer?
Doncs això...poció màgica!

I quines plantes hi vas posar?I quines plantes hi vas posar?
Maria Lluïsa, canyella, llimona, gingebre i farigola.

Quan vas començar a aprendre coses de plantes? Quan vas començar a aprendre coses de plantes? 
Des de sempre, de ben petita.

En tens moltes a casa?  Les vas a buscar?En tens moltes a casa?  Les vas a buscar?
I tant! Com que vivim al costat del bosc, les tinc 
totes allà mateix, només he de collir-les.

Quines plantes utilitzes més?Quines plantes utilitzes més?
Sobretot la farigola  Per què?Per què? Perquè va bé per tot: 
pel mal de panxa, per la tos, per la circulació de la 
sang...

Et dediques a fer preparats per la gent?Et dediques a fer preparats per la gent?
Sí, perquè m'agrada tenir cura de l’altra gent.

Tens alguna botiga per vendre plantes a la gent?Tens alguna botiga per vendre plantes a la gent? 
No! T’agradaria tenir-ne una?T’agradaria tenir-ne una? No, el que m’agrada 

és fer remeis, no vendre. El que faig a vegades és 
anar a comprar preparats a alguna botiga...

Quina és la teva planta preferida?Quina és la teva planta preferida?
La farigola! I quina és la que t’agrada més de gust?I quina és la que t’agrada més de gust? 
La Maria Lluïsa. S’utilitzen les fulles, no la flor, abans 
que la planta floreixi.

D’on treus les receptes?D’on treus les receptes?
Me les invento! Les vaig provant i veig quins efectes 
té, però per fer això les has de conèixer molt bé. 

Alguna vegada has tingut alguna sorpresa?Alguna vegada has tingut alguna sorpresa?
Sí, amb la ruda. Em va sortir una al·lèrgia a la pell i 
vaig plegar de fer-la servir.

De què treballes a part de preparar receptes? De què treballes a part de preparar receptes? 
Treballo de tècnica de qualitat. Controlo que els 
ingredients que es fan servir per fer un producte 
siguin bons, que la informació que es posa a l’etiqueta 
sigui correcta i clara, etc.

Vols afegir alguna cosa més a aquesta entrevista? Vols afegir alguna cosa més a aquesta entrevista? 
Sí, que hem de respectar les plantes. Si en un lloc 
hi ha molt poques plantes d’una espècie i nosaltres 
n’arrenquem alguna, aquella planta pot desaparèixer... 
I una altra cosa: abans de fer servir una planta n’hem 
de conèixer les seves propietats ja que si no, et 
pots trobar amb alguna sorpresa desagradable!

MOLTES GRÀCIES BELINDA, ENS HA AGRADAT 
MOLT FER-TE L’ENTREVISTA!

Entrevistadores de 4t A : Edna Garcia, Emma Serra, 
Mont Rovira, Jana Sala i Júlia Campolier  

Entrevista a la Belinda de la Torre
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Durant el segon trimestre vam fer un taller sobre 
Matisse. 

I per treballar tot cicle superior (5è i 6è) ens vam re-
partir en cinc grups, tots barrejats. Cada grup tenia 
un taller diferent.  A tots els tallers, però,  vam fer 
servir la mateixa tècnica, cut-out.

- Amb un tap d’una capsa de sabates vam fer un 
quadre amb papers de colors retallats (taller de 
l’Adriana).

- Ens vam centrar molt en la simetria, en els nostres 
blocs vam crear una obra de positiu-negatiu (taller 
d’en Miquel).

- Vam explicar la biografi a de Matisse, tot seguit 
vam fer un dibuix inventat amb la seva tècnica (ta-
ller de la Dolors).

- Vam reproduir una obra de Matisse entre tot el 
grup, cadascú una part diferent, només utilitzant 
les tisores (cut-out) (taller de la Marta).

- També vam fer un taller en anglès que va constar 
de dues parts: un dictat cooperatiu sobre la vida 
i l’obra de Matisse i després ens van ensenyar al-
gunes obres i alguns  noms i els vam haver de re-
lacionar. Finalment, vam fer una obra amb la seva 
tècnica (taller de l’Anna). 

VA SER MOLT ENTRETINGUT RETALLAR!!!!!!!!!!!!

Henry Matisse
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Tintín és un jove reporter que sempre va acompa-
nyat del seu gos Milú. A través de les seves aventu-
res volta pels 5 continents.

Dupond i Dupont són dos agents de policía idèn-
tics nomès els podem diferenciar pel bigoti. Dis-
trets i curts de gambals.

Professor Tornassol és despistat i inventor dels ar-
tefactes més famosos. 

Capità Haddock és capità de marina, company 
d’aventures d’en Tintín. Té una estranya amistat 
amb la Castafi ore i amic de l’insult culte i refi nat.

Madame Castafi ore és una cantant, soprano, que li 
agraden molt les joies. Està enamorada del capità 
Haddock.

Dibuixos dels personatges de 
Tintin fet pels alumnes de 5è
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THE ONOMATOPEIA is a word which imitates de natural sound of a thing.  It’s a sound effect making 
the description more expressive and interesting!. Other languages have their own ways of representing 
sounds in the world.

The following is an example of some of the onomatopoeias learnt during the comic project with the 
pupils from 5th and 6th level.

But in Catalan…

ONOMATOPOEIAS
from around the world
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Aida Piris i Casas
(Il·lustradora) de Castelló d’Empúries
(http://www.aidapiris.com/)
Quants anys fa que et dediques a aquesta pro-
fessió? 
He de dir que no m’hi dedico professionalment; 
o,  almenys,  no de manera única. Sí que intento, 
més que còmic, fer i vendre il·lustracions. 

Quins tipus d’imatges t’agrada dibuixar?
Tendeixo a un dibuix jo diria que juvenil, a vega-
des eròtic, amb molt de color, i tendeixo també 
a la fantasia. Les protagonistes el 95% de les ve-
gades són dones. M’agrada molt la fi gura feme-
nina, les pin-ups, la sensualitat, i gaudeixo dibui-
xant doncs això, noies, fl ors... molts cops amb un 
aire melancòlic.     
      
Com vas descobrir que t’agradava dissenyar 
còmics?
Vaig entrar a l’escola de còmic Joso de Barcelona 
perquè no estava satisfeta amb el meu nivell de 
dibuix i, allà hi vaig trobar un professor fantàstic, 
Jordi Sempere. Crec que tant l’escola de còmic 
com ell em van fer veure que la manera per ex-
plicar situacions, relacions entre personatges, la 
manera de posar-se a la pell del protagonista, era 
a través del còmic.     
     
Has arribat a publicar alguns dels teus còmics?
No he publicat còmics propis, però sí que en 
un fanzine, una petita revista, auto-editada con-
juntament amb uns companys de l’escola, vaig 
publicar una mini història de 4 pàgines. I, actu-
alment, tinc un parell d’històries per acabar de 
dibuixar i un llibre il·lustrat (La casa del Call) que 
estem preparant amb una amiga, sobre els jueus 
de l’edat mitjana a Castelló d’Empúries.  
      
Quants anys tenies quan vas començar a dibui-
xar i elaborar còmics?
Doncs de fet ha estat de gran, a l’entrar a aquesta 
escola que he mencionat abans,  i d’això potser 
en fa uns 5 anys, als 25, (aproximadament). Abans 
no n’havia fet, ja que havia estudiat dibuixos ani-
mats i no és ben bé el mateix.   
      
Per què has triat com a feina el món dels cò-
mics?
Bé, com he dit, no és la meva feina, però si ho 

fos, diria que és per poder expressar idees que 
tens al cap i, que te’n adones, que el còmic és 
el millor mitjà per fer-ho. Una il·lustració et pot 
transmetre molt, però si en lloc d’una imatge sola 
n’hi ha vàries, allà s’està explicant alguna cosa; si 
el personatge està fent alguna acció, de seguida 
ens sentim identifi cats.     
      
Què et va inspirar a dibuixar còmics?
Doncs crec que el poder expressar històries entre 
personatges que tinc al cap. La majoria d’idees 
que tinc són coses que m’han passat. Aleshores, 
la vida o l’experiència, és el que t’acaba inspirant. 
I també em va animar el fet de descobrir altres di-
buixants que fan un tipus de còmic menys clàssic 
i que vaig pensar que s’assemblava més al que 
m’agrada fer a mi.     
      
Quin tipus de còmics t’agrada dibuixar?
M’agrada el còmic que tendeix a tenir poques 
vinyetes i a dibuix gran per pàgina. Que tira més 
a llibre il·lustrat o conte. M’agraden els que són o 
semblen pintats a mà i totes les pàgines a color. 
Un exemple és el que fa el gran dibuixant Manu 
Arenas.
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EL RELLOTGE DE SOL
Els alumnes de primer d’ESO vam començar el 
projecte del rellotge de sol al principi del segon 
trimestre i el vam acabar a fi nals d’aquest ma-
teix.
Durant aquest temps a les classes de visual i 
plàstica vam buscar informació sobre com fer 
un rellotge de sol i sobre el seu funcionament. 
Després vam iniciar el disseny. Al mateix temps, 
a les classes de tecnologia vam començar la 
seva construcció.
Quan vam tenir el projecte acabat, ens van dir 
que els havíem d’ensenyar als alumnes de 4t, 5è 
i 6è i així ho vam fer.

Va arribar el dia de l’exposició, els vam posar 
tots vint-i-dos en fi lera a la pista vella orientats 
al nord  aprofi tant que en aquesta façana hi ha 
un rellotge de sol. Per fer-la més animada ens 
vam inventar un ball que vam practicar a les ho-
res de música.
Després de l’exposició, vam anar a l’aula de 
tecnologia i vam enganxar un adhesiu a tots 
els rellotges verticals per penjar-los al vestíbul 
de l’escola. Aquí hi van estar exposats uns dies 
perquè els pares i qui volgués els pogués anar 
a veure.
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VISITA AL MOLÍ PAPERER DE LA 
FARGA DE BANYOLES
Durant el segon trimestre, a classe de tecnolo-
gia, vam construir una maqueta a escala d’un 
martinet. A part de la maqueta, vam fer un 
powerpoint. 
Primer de tot vam col·locar les peces, les vam 
tallar a mida, vam encolar-les i, més endavant, 
les vam envernissar. 
Les mides a escala les vam treure d’una maque-
ta virtual de Sketch-up.

El dia 13 de març, els alumnes de 2n d’ESO vam 
visitar el molí de la Farga de Banyoles. Un cop 
allà, vam fabricar paper artesà. També ens van 
ensenyar com funcionava la  maquinària de l’es-
tabliment. Més tard, els alumnes vam fer una 
demostració als monitors de com funcionaven 
les nostres maquetes amb aigua. 
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PER QUÈ EL CIRC?
Què hi ha darrere el circ? Per què s’utilitza com 
a contingut dins de l’àrea d’educació física? 
Què ens aporta a nivell educatiu?

Primer de tot, cal dir que treballar amb els 
nois i noies a través d’un centre d’interès que 
es mostra de la mateixa manera que en la vida 
quotidiana, però on ells en són els protagonis-
tes, representa un grau de motivació extra molt 
important. Un cop ens anem endinsant en les 
diferents tècniques i en la construcció i partici-
pació d’un espectacle de circ afl oren diferents 
aspectes, com per exemple: 

- L’alumnat entra en un procés de creació 
artística molt potent que tindrà com a resultat 
una sensibilització cap al fet cultural en la vida 
adulta.
- L’alumnat aprèn a treballar en equip. 
Tots ells aprenen a sumar a partir de les aptituds 
o habilitats de cadascú per construir un projecte 
comú.
- S’observa de forma constant un augment 
de l’autoestima precisament perquè cadascun 

dels participants en el projecte pot aportar al-
guna cosa positiva en el sí del grup i, per tant, 
una acceptació dins el mateix (tan important 
pels adolescents en aquesta etapa); tot això 
unit al fet que pujar a dalt d’un escenari i re-
bre el reconeixement en forma d’aplaudiments 
forçosament canvia en positiu la percepció d’un 
mateix.
- Adquireixen un sentit de responsabilitat 
davant la pròpia tasca i els propis companys i 
companyes ja que no poden fallar en aquelles 
tasques a què s’han compromès davant el grup.
- I per últim cal destacar que en totes les 
habilitats del circ l’alumne aprèn a esforçar-se i 
ser constant en els diferents aprenentatges. Un 
fet que li serà molt útil en la vida quan vulgui 
portar a terme qualsevol projecte personal.

Així és que quan veieu els alumnes que van en 
monocicle, pugen al trapezi, juguen amb les pi-
lotes de malabars... darrere hi ha tot un tresor 
amagat per descobrir i sentir!!

Pep Invernó
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QUÈ M’EMPORTO DEL VIATGE 
DE FI D’ETAPA A ROMA?
- M’emporto l’experiència d’haver compartit 4 
dies, i un dels meus primers viatges, amb tots 
els meus amics; d’aquestes experiències se’n vi-
uen poques. (Natàlia)

- Córrer per agafar el bus uneix molt a les per-
sones. (Maria P.) 

- Totes les estones lliures que vam tenir per re-
córrer els carrers de Roma i  totes les anècdotes 
del viatge. (Olga)

- Moure’s sols per Roma i veure persones que 
tenen una vida més dura que la nostra, conèixer 
una ciutat nova, passar moments inoblidables 
amb els meus companys… ens ha fet veure que 
rics que som en aquesta vida. Gràcies com-
panys per aquests anys que hem passat junts. 
Ara i sempre, recordeu-ho! (Aina)

- Aquest va ser el nostre últim viatge junts, un 
viatge que mai oblidarem. 
(Anna M.)

- Després de tants anys, ha estat molt bonic 
acabar de tancar aquesta etapa a Roma. (Ona)

- Ha sigut una experiència molt bona en una 
ciutat amb tanta història i compartir-la durant 4 
dies amb tota la classe. (Ivan)

- Ens ha unit com a classe. (Martina)

- Del viatge de Roma m’emporto la satisfacció 
de tenir uns companys amb qui pots anar a on 
sigui, i amb qui pots viatjar pel món que saps 
que t’ho passaràs bé. (Biel)

- A la ciutat de Roma m’ho vaig passar molt bé i 
m’emporto una experiència bona d’Itàlia i molt 
bons records. (Arnau L.)

- Em va agradar compartir aquesta experiència 
amb els companys de 4 ESO. (Marc)

- El que m’emporto de Roma: totes aquelles ex-
periències viscudes amb els meus companys i 
companyes a les nits del càmping, i els dinars 
de Roma. (Martí)

- El que m’emporto de roma son experiències 
noves a la meva vida, visitar monuments histò-

rics i entrar a la casa del senyor, també les nits 
amb els companys i companyes de classe va ser 
molt enriquidor. (Èric)

- De Roma m’enduc una maleta plena de re-
cords, vivències i souvenirs. 
(Arnau F.)

- M’emporto moltes experiències noves de la 
gran ciutat que és Roma, com visitar el Panteó i 
les grans nits que vam passar al càmping. (Pau)

- De Roma m’emporto les anècdotes i les vivèn-
cies viscudes. (Xavi)

- Va ser una gran oportunitat poder conviure du-
rant uns dies amb els de la classe ja que al ser 
nova al centre no havia tingut aquestes ocasi-
ons per a conèixer-los bé. (Maria T.)

- Va ser una gran experiència com a grup i com 
a classe. (Laia) 

- Cada carrer de Roma tenia una història al dar-
rere i poder viure això amb la classe va ser únic. 
(Carina)

- El viatge va ser una experiència inoblidable i 
viure-la amb els mateixos que havia anat a la 
guarderia ha estat la millor manera de tancar 
aquesta etapa. (Anna S.)

- No va ser un viatge com qualsevol altre, va ser 
l’últim viatge junts i està clar que serà inoblida-
ble. (Irina)
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VEREDICTE DELS JOCS FLORALS – SANT JORDI 2017
ALUMNAT FINALISTA ALUMNAT GUANYADOR

P3 A Kean Pachot, Lluc Juan Kean Pachot

P3 B Pau Mora, Indira Samsó Indira Samsó

P4 A Mireia Hurtós, Manar Mouttaki Manar Mouttaki

P4 B Aleix Campolier, Mei Fortier Aleix Campolier

P5 A Ferran Bañeras, Mireia Prujà Mireia Prujà

P5 B Alba López, Lluc Boada Lluc Boada

1rA CI UNS BARRETS MOLT ESPECIALS, Anouk Fortier
UN BARRET MOLT ESPECIAL, Queralt Malagelada

UN BARRET MOLT ESPECIAL, 
Queralt Malagelada

1rB CI EL BARRET ESPECIAL, Meritxell Petibí
UN BARRET ESPECIAL, Martí Sánchez

EL BARRET ESPECIAL,
Meritxell Peitibí

2nA CI LES MARMOTES SOMIADORES, Maria Ayats
LA CAIXA MISTERIOSA DELS PIRATES, Marwa Etakafi 

LES MARMOTES SOMIADORES, 
Maria Ayats

2nB CI UN AMIC NOU, Farners Pujolar
EL LABERINT, Mariona Segura EL LABERINT, Mariona Segura

3rA CM ESTIMAT KIKO, Martina Malagelada
ESTIMAT SERGI, Tomàs Prujà ESTIMAT KIKO, Martina Malagelada

3rB CM ESTIMAT ÈRIC, Oriol Serra
ESTIMADA IAIA, Marc Planella ESTIMAT ÈRIC, Oriol Serra

4tA CM EL DESCOBRIMENT D’UNA VETERINÀRIA, Nuri Banal
ALTRE COP MARMOTES A MAIÀ DE MONTCAL, Roger Olivet

ALTRE COP MARMOTES A MAIÀ 
DE MONTCAL, Roger Olivet

4tB CM DESCOBERTA D’UN NOU ANIMAL, Martí Moliner
DESAPAREGUDA UNA NOIA, Maria Ribas

DESCOBERTA D’UN NOU ANIMAL, 
Martí Moliner

5èA CS COM ÉS LA LAIA, Tània Cuesta
AI, QUIN GERMÀ!, Paula Font AI, QUIN GERMÀ!, Paula Font

5èB CS LA MEVA ÀVIA TERESA, Jasmine Fàbregas
LA SARA, Coral Coll

LA MEVA ÀVIA TERESA,
Jasmine Fàbregas

6è A 
CS

SENTIMENTS, Mireia Guàrdia
L’ESTIU, Patricia Barbu L’ESTIU, Patricia Barbu

6è B CS EL MEU POBLE, Lluc Sala
LA LLUNA, Nora Moliner LA LLUNA, Nora Moliner

1rESO CARTA A LA MEVA COSINA, Marina Brunet
CARTA AL MEU AVI, Mireia Brunzel CARTA AL MEU AVI, Mireia Brunzel

2n ESO PLOMES D’UN OCELL QUE VOLA ARRAN, Emma Marcé
INFÀNCIA EN CINTES DE VÍDEO, Berta Xifre

PLOMES D’UN OCELL QUE VOLA 
ARRAN, Emma Marcé

3r ESO PLUJA DE TARDOR, Montse Ferrer
CONSTÀNCIA, Maria Buch PLUJA DE TARDOR, Montse Ferrer

4t ESO ESPANTÓS, Martina Bassols
L’ÚLTIM PENSAMENT, Maria Planagumà

L’ÚLTIM PENSAMENT,
Maria Planagumà

DIBUIXEM DIFERENTS INDRETS DE BESALÚ
P3A – L’AULA: Joan Bosch - P3B – L’AULA: Aleix Puigdevall
P4A – EL FIRAL: Jordina Boada - P4B – EL FIRAL: Isona Moncanut
P5A – L’ESCOLA: Mariona Tolsanas - P5B – L’ESCOLA: Paula Portas
1rA – ELS CLAUSTRES: Roc Sala - 1rB – ELS CLAUSTRES: Meritxell Peitibí
2nB – SANT PERE: Sílvia Serra - 2nA – SANT PERE: Marina Serra 
3rA – PL. LLIBERTAT: Núria Bacardit - 3rB – PL. LLIBERTAT: Paula Planagumà
4tA – SANT VICENÇ: Mont Rovira - 4tB - SANT VICENÇ: Sònia Deulofeu
5èA – SANTA MARIA: Tània Cuesta - 5èB – SANTA MARIA: Jasmine Fàbregas
6èA – EL PONT: Génesis Vázquez - 6èB – EL PONT: Maria Vidal

FOTOGRAFIEM DIFERENTS INDRETS DE BESALÚ
1r ESO  – BESALÚ DES DEL PONT: Yasmin Ouazzani - 2n ESO  – PLAÇA DE LA LLIBERTAT: Raul Ciobanu
3r ESO – BARRI JUEU: Jana Balateu - 4t ESO – PERFIL DE BESALÚ DES DEL PONT: Marc Ensesa
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Guanyadors Jocs Florals
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EL BARRET ESPECIAL
En aquell temps hi havia un barret 
molt especial, un barret únic en el món. 
Només una nena el tenia. Es deia Keiko 
, tenia 7 anys i vivia a la Xina.
El barret tenia vida i la Keiko vivia amb 
el seu barret i mai se’l treia, era com la 
seva mascota.
Un dia la Keiko el va portar a l’escola i 
els seus amics anaven dient.
- Aquest barret no té vida Keiko.
La nena es va enfadar molt i de cop i 
volta el barret va saltar del seu cap i va començar a seguir els nens. La Keiko va cridar el barret i 
va tornar cap al seu cap. Els nens, que van veure que la nena deia la veritat, li van demanar perdó. 
La Keiko, que era bona, els va perdonar però els va demanar que no ho tornessin a fer mai més.
Van ser feliços per sempre més.
I conte contat, conte acabat. 

MERITXELL PEITIBÍ GUZMAN
GUANYADORA 1r B

UN BARRET MOLT ESPECIAL
Hi havia una vegada... una nena que es 
va trobar un barret que era d’or i se’l 
va posar al cap i va ser més inteŀligent 
i va arribar a l’escola i tots els nens i 
nenes li van dir:
- Ala, que maco!
Quan se’l va voler treure del cap, no 
podia i va arribar a casa seva i li va 
dir a la seva mare:
- Me’l pots treure?
I la mare ho va intentar però no va 
poder.
Llavors va arribar un mag i li va 
concedir tres desitjos.
El primer desig va ser que li tragués el barret, el segon, tenir molts amics i l’últim ser feliç i... vet 
aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.

QUERALT MALAGELADA DURAN 
GUANYADORA 1r A 
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EL LABERINT
Surto de casa i el cel ha canviat!
De sobte vaig anar a l’escola i quan estava a la porta vaig començar a volar cap al cel!
Vaig trobar un follet i un laberint, el follet em va dir:
-Si vols sortir d’aquí hauràs de passar dues o tres dimensions ¡
-Ho faré! Però tu m’hauràs d’ajudar!
- Val, però sàpigues que només tens un dia!
Caminant i més caminant vam trobar la primera dimensió, era el país dels gegants, el més gran em va dir:
-Si aquesta dimensió vols passar, una endevinalla hauràs d’encertar: Sóc petit i eixerit i surto de nit, tinc els ulls més grossos que una pinya!
-Home ja ho sé! és el mussol! 
-Molt bé! Ja podeu passar a la segona dimensió, va dir el gegant, més gegant de tots.
La segona dimensió era la dels cowboys, la Jamila que era una noia molt maca, em va dir:
-Per passar aquesta dimensió has de pujar a sobre d’un cavall i muntar una estona sense que et tiri a terra.
Aquesta em va costar més que l’altre, sort que un nen em va ajudar a triar el cavall i em va dir com havia de pujar!
L’última dimensió vaig haver de fer el pallasso; va ser molt divertit!!!
Que bé ja he superat les tres dimensions! Ja torno a ser a casa!
Catacric i catacrac i aquest conte s’ha acabat!!!!

La Lua, com cada matí, s’aixeca a les 9 en punt. Avui tenia ganes 
d’investigar com és que les marmotes saben quan és la primavera i 
es desperten.
Com que no vol perdre temps per la investigació, només menja un 
croissant per esmorzar, es canvia ràpidament la roba i, per últim, es 
fa dues cues mal fetes.
Però quan surt de casa:
Oooohhhh ! Quin cel tan estrany!
El cel estava ple de colors i dels somnis que havien tingut els nens 
i nenes aquella nit.
Sí, fins i tot, veu el seu somni, el que havia tingut aquella nit: era que 
estava viatjant de constel.lació en constel.lació.
Ara tenia dos misteris per resoldre, el de les marmotes i el del cel.
Però va pensar:
- No seria millor que m’ajudes algú, com ara el meu vell amic, en Jery, 
el meu gos?
 No s’ho va pensar dues vegades, va anar a buscar en Jery i de 
passada, també va agafar en Nilú, el gat.  
No sabien per quin misteri començar. En Nilú, que sempre que tenien 
un misteri decidia per quin camí anar, va triar el de les marmotes. En 
Jery també hi estava d’acord. I la Lua també.
- Però a quin lloc anem per trobar marmotes?
- Anem a Núria- va dir en Nilú. 
- Val , però podem agafar el cremallera que hi va. I diria que s’agafa 
a Ribes –va dir la Lua.
- Sí tens raó –va dir en Jery- perquè un cop que ens vam escapar 
amb la tropa hi vam anar.
- Va, no ens esperem més –va dir en Nilú.
Varen sortir de Bescanó, que era el poble on vivien. Al cap d’un quart 
ja eren a Ribes. Van comprar els bitllets i se’n van anar.
Com que el cremallera estava molt ple, varen haver de recolzar-se 
a la paret. Al cap d’una hora ja eren a Núria. Van baixar del tren i 

van anar cap al camp de 
les marmotes que la Lua 
el coneixia des de petita.
Es va acostar poc a 
poquet a un cau, sense 
despertar-les.
Una marmota vestida amb 
una camisa de flors es 
va acostar a en Nilú i li 
va tocar l’espatlla. Li va 
donar un bon ensurt. 
La Lua es va girar de 
seguida i va preguntar:
- Com és que les 
marmotes sabeu quan és la primavera i us aixequeu?
- És una mica complicat, però et faré un resum.
- Però ràpid que tinc gana! –va dir en Jery.
- Deus menjar molt perquè estàs una mica grassó...
- Sí, però em cuido.
- Jery, no calia que fessis aquest comentari –va dir la Lua avergonyida.
- Us ho dic o no?
- Sí sí.
- Doncs les marmotes que no són marxoses com jo conten els somnis 
dels nens. 
- Té a veure alguna cosa amb el cel d’avui?
- Diria que sí, perquè cada dos anys ho fan i aquest any devia tocar. 
- Perfecte –va dir la Lua- així ja haurem resolt els dos misteris.  
- Gràcies marmotes!
- De res!
- Adéu!                              MARIA AYATS FERNÁNDEZ

GUANYADORA 2n A

LES MARMOTES SOMIADORES

MARIONA SEGURA RIBÉ
GUANYADORA  2n B 
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ESTIMAT ÈRIC   
Dilluns 20 de març de 2017

Estimat Èric,
Sóc el teu amic, t’he triat a tu perquè ets 
el meu millor amic encara que també en tinc 
d’altres. 
Èric, te’n recordes aquell dia que jo vaig 
venir a casa teva quan teníem 3 anys? Va 
ser molt emocionant, ens ho vam passar 
pipa. He vingut més vegades a casa teva i 
ho voldria tornar a viure.
Ai! I aquella nit que vaig venir a sopar i a dormir? Te’n recordes que ens ho vam passar molt bé 
i també ho voldria tornar a viure amb tu. Des dels dos mesos de vida que ens avenim molt Èric i 
seràs amic meu fins que siguem uns vellets!

El teu estimat amic

ORIOL SERRA VILAR
GUANYADOR 3r B

 

ESTIMAT KIKO
20-3-17

Estimat Kiko,
Fa molt de temps que no sé res de tu, ara 
t’explicaré algunes coses: 
Faig tercer A i el meu mestre es diu Joan. 
Al setembre vaig començar patinatge,  he 
fet moltes amigues i m’ho passo molt bé. 
L’any passat els reis ens van portar una 
gosseta blanca que es diu Perla. M’ha dit 
un ocellet que tu i la teva dona tindreu un 
fill. Com es dirà? Algun dia vindreu a Besalú? El mes passat vaig fer 9 anys i la festa va ser una 
caminada de Besalú a Palera. Ho vaig celebrar amb la meva amiga Paula que ens portem dos dies. Tu 
què has fet? L’ofici de metge va bé? A on viviu al centre o a les afores?

Fins aviat
MARTINA MALAGELADA DURAN

GUANYADORA 3r A 
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ALTRE COP MARMOTES A MAIÀ DE MONTCAL
Després de 5 anys sense veure marmotes a la vora 
de la riera de Maià de Montcal, es troba una femella de 
marmota.

El 20 de març de 2017, en Roger Olivet Saiz, a les onze 
en punt passejava pel riu i de sobte veu una marmota 
solitària nedant. Ràpidament ho va comentar a l’ajuntament 
de Maià i es va protegir dels caçadors. Se li ha posat un 
xip per saber on està, què fa , si se li ha trencat algun 
os, si se l’ha menjat algun animal, si s’ha menjat algú etc. 
Els científics diuen que de moment no hi ha cap animal que 
se la pugui menjar. El Zoo de Barcelona ens vol donar una 
marmota mascle perquè es puguin aparellar i reproduir-se. 
Es preveu que no es tornaran a extingir mai més a Maià 
de Montcal. Esperem que visquin felices per sempre més.    

ROGER OLIVET SAIZ
GUANYADOR 4t A

DESCOBERTA D’UN NOU ANIMAL
S’ha descobert un nou animal que 
prové d’una altra dimensió.

MM-Besalú ___________________
Avui dia 6 de Març de 2017, el zoòleg 
Martí Moliner ha descobert un nou 
animal que prové d’una altra dimensió. 
L’ha descobert al bosc prop de l’ermita 
de Sant Ferriol, a Besalú. En Martí 
l’ha capturat i hi ha hipòtesis que n’hi 
hagin més. De nom li ha posat “Chiu” i 
l’està estudiant. L’animal no es perillós 
i no està ferit. El so que fa és “mi mi”. 
Es deixa tocar i sembla domesticat. 
És molt maco i és de color groc i 
blau. És pelut, més o menys com un gat, i es relaciona amb altres animals. Quan ja l’hagin estudiat 
estarà al zoo. 
Sembla que n’hi hagi de mascles i femelles. El que s’ha capturat és mascle. S’ha comprovat  que pot 
sobreviure sol i que és herbívor. Quan li hagin fet totes les proves i hagin comprovat que està en 
bon estat de salut, es podrà visitar.

MARTÍ MOLINER GUINÓ
GUANYADOR 4t B
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LA MEVA ÀVIA TERESA
La meva àvia Teresa era alta, prima i esvelta, amb uns cabells 
curts ondulats i castanys.
La seva cara era rodona, maca i alegre. Els seus ulls eren grans, 
tendres, marrons i vius, amb unes celles no gaire poblades.
Ella tenia un nas i una boca petita amb uns llavis prims i vermells 
com una rosa. Els seus gustos eren teixir, dibuixar i ensenyar, ella 
treballava a moltes escoles ensenyant francès i anglès.
El seu estat d’ànim sempre era alegre i optimista però a vegades 
una mica tossut.
He fet a la meva àvia perquè me l’estimo molt i perquè m’ajudava 
molt.

JASMINE FÀBREGAS CARDINEZ
GUANYADORA 5è B

AI, QUIN GERMÀ!
Aquest any, el meu germà més gran, en Marc, ha començat a anar a 
la universitat, exactament a la Pompeu Fabra. Va començar amb disset 
anys, ja que és del novembre. 
La meva família estava nerviosa per saber com li anava la seva 
primera setmana. La mama, cada vespre, li enviava wathsapps, sort 
de la tecnologia!
Cada cap de setmana ens explica les seves aventures, ara que si això, 
ara que si allò, i també coses que li passaven per la seva forma de ser. 
Ell és així:
Agradable, alegre, amable, decidit, desendreçat, rialler, esportista, 
gandul, humil, llest, nerviós, pesat (amb mi), presumit, treballador, 
despistat, divertit, alt i prim, però també fort. 
És tossut com una mula, però també espavilat.
Li agrada empipar-me i jugar a futbol. Quan arriba a casa, els caps de setmana, li agrada rascar-se 
la panxa, però molt poc. No li agrada que li portin la contrària, però la raó no sempre es té.
Té la cara allargada i morena, té els ulls grossos i negres com la nit, el nas llarg i punxegut, la boca 
petita i els llavis prims.
El coll llarg i prim.
El cos recte, estret i llarg com el d’en Pau Gasol. 
Li agrada anar mudat, per això porta una camiseta molt maca de Hollister.
Les cames llargues i primes se les tapa amb uns pantalons llargs i de color negre com la nit.
Als peus grossos, com els d’un gegant, hi porta unes sabates blanques com la neu.
Una anècdota que ens va explicar:
El dia que el Barça va remuntar a el PSG, ell i els seus amics van anar a un lloc a celebrar que van 
guanyar. L’endemà va arribar a casa sense veu.
A casa el trobem a faltar. Abans el tenia tota la tarda amb mi i ara el tinc a bastants quilòmetres 
de distància…

PAULA FONT FALGÀS
GUANYADORA 5è A

a
t

a
t

e setmana li agrada rascar se
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LA LLUNA
Jo, a la meva habitació tancada,
 et mirava fixament
i, mentrestant, meravellada,
tu ballaves amb el vent.

Ben maquillada anaves
I, tots dos, ben elegants,
us miràveu les cares 
i semblàveu diamants.

Ell et deia:
-Per a mi, ets molt especial...
i tu, pensaves,
tu, per a mi, igual...

NORA MOLINER ALABAU
GUANYADORA 6è B

L’ESTIU
L’estiu és una estació 
com la primavera i la tardor,
a la gent li fa il.lusió
quan fa molta calor.

Anar a la platja
buscar petxines,
i jugar a fer castells 
a la sorra fina.

Menjar maduixes 
síndria i meló,
i gelats tots gustos
que fan molta bona olor

Les ulleres em posaré 
en una tombona m’asseuré,
un llibre agafaré 
i tot me’l llegiré i l’acabaré. 

Aniré a pescar
amb la canya a la mà,
i aniré a jugar
a saltar i ballar.

PAT RICIA MARIA BARBU
GUANYADORA 6è A
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CARTA AL MEU AVI
Besalú, 17/3/17

Estimat avi,    
Sé que potser no em coneixes: sóc la teva néta. Potser et preguntes 
per què estic escrivint aquesta carta, bé l’estic escrivint perquè vull 
expressar el que sento. Començo:
Primer de tot vull dir-te que encara que mai t’hagi conegut et sento a 
prop. Saps que diuen que tots tenim un àngel de la guarda? Doncs jo 
crec que el meu ets tu. 
Potser penses que el que estic dient és una tonteria ja que mai t’he vist, però l’àvia i el papa m’han explicat 
moltes coses. També pots pensar que per què aquesta carta va dirigida a tu quan li podria fer perfectament a 
la iaia, a qui sí que conec i amb la qual he passat gran part de la meva infància. Bé, doncs, te l’escric perquè 
volia expressar els meus sentiments.
Et volia dir gràcies, per haver criat al papa i fer-lo ser com és; també per fer feliç a la iaia, i perquè gràcies 
a tu ara ells m’expliquen anècdotes del que feies. És una mica difícil escriure’t sabent que no ho llegiràs, i també 
és difícil perquè bé mai t’he pogut parlar o abraçar.
Segurament si t’hagués conegut ens hauríem portat molt bé, o com a mínim això és el que diu l’àvia.
Encara que faci 22 anys que no hi ets, penso com seria el meu dia a dia amb tu. De petita, quan baixava a 
baix amb l’àvia i estava amb ella, pensava com seria aquell instant amb tu. Quan menjàvem sopa, l’àvia també 
m’explicava que tu feies soroll al xarrupar el caldo, i jo sempre ho intentava imitar. M’agradaria pensar que quan 
torni a casa et veuré; això em faria feliç, però això no passarà.
Intento dibuixar-te en la meva ment, però només t’he vist en fotos.
Diuen que les coses és millor viure-les que no pas fotografiar-les, però si a tu no t’haguessin fet  fotos, jo ara 
encara tindria menys idea de com eres. 
Quan veig els ulls de l’àvia penso que aquells ulls et van veure, van veure milions d’instants, i en alguns d’aquests 
hi ets tu.
Simplement et volia dir que gràcies a tu també hi sóc jo, i que encara que mai ens haguem vist et vull seguir 
recordant.
Avi, t’estimo i sempre t’estimaré!

MIREIA BRUNZEL JORDÀ
GUANYADORA 1r ESO 

PLOMES D’UN OCELL QUE VOLA ARRAN
La meva àvia sempre m’ha dit que la gent quan mor segueix viva en els 
records, com un ocell que deixes lliure però vola arran, podria haver 
marxat però és a prop teu per quan el recordes, el penses, l’estimes 
i el plores. 
Hi vaig intentar pensar quan la Marina em va abandonar; en aquell 
moment estava massa dolguda per poder veure la certesa del missatge, 
no volia acceptar-ho. Hauria d’haver estat més llesta, més ràpida a 
endevinar que alguna cosa no anava bé. Si tot hagués anat bé, mai 
m’hauria donat el seu bé més preuat. 
Recordo quan vam aconseguir aquella ploma.
A mi i a la meva germana ens encantaven els animals, sobretot els ocells, perquè són preciosos. Sempre m’havia 
dit que el que més desitjava en el món era despertar un dia amb unes precioses i grans ales de colors, per 
poder escapar-se  de la gàbia que la tenia presonera. Ella i jo teníem el nostre lloc especial: sempre, pel seu 
aniversari, anàvem a la reserva d’animals a veure a les precioses aus i a sentir els seus harmoniosos cants. 
Quan va fer 15 anys vam esperar a les 10, fins que tanquessin les portes i apaguessin els llums. Vam entrar 
d’amagat i vam anar a la gàbia dels paons, que eren el meu ocell preferit, i vaig agafar una de les seves 
precioses plomes caigudes. L’endemà amb un filferro es va fer una arracada i em va dir: “Cada cop que la 
miri pensaré en tu”.
Quatre anys més tard va passar el que ara recordo com el més trist que et pot passar a la vida, ho recordo 
perfectament, ja que era el dia del meu aniversari.
Feia un any que no la veia, ja que ella havia anat a fer un Erasmus a l’estranger. Quan va arribar va plorar 
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L’ÚLTIM PENSAMENT
Quant de temps porto esperant aquest moment? I ara que és imminent, 
ja no vull que passi. Camino escoltat per sis guàrdies, m’escolten al meu 
destí, al moment més important de tots; just ara que sé que tot ha 
canviat, que el que pensava que havia passat no ha passat realment i 
que tu no estàs on jo creia que estaves, que tu encara no has creuat 
la porta. 
Ara que sé tot això i tu penses que ja ha passat el que em passarà ens uns moments, ara que jo tinc esperança 
és quan tu l’has perdut. Arribo al meu destí, el mur que s’alça davant meu té la marca de tots els que han 
passat per davant meu abans, el terra està brut i la paret trencada; realment, un lloc així no pot ser bonic 
de cap manera. 
Sincerament l’únic del que puc penedir-me abans de creuar la porta és de no haver intentat amb més força 
sortir d’aquella fàbrica, però realment en aquell moment no pensava que ara ho faria, perquè no sabia que tu 
havies sortit abans. 
Em posen d’esquena al mur. Millor; no vull veure la marca que deixaré, no és una bona marca. Et veig passar 
entre les ombres de les columnes del pati i somric, somric amb alegria perquè estàs aquí, amb mi, i somric amb 
tristesa perquè no podries estar més lluny. Espero tardar molt en tornar-te a veure, i que quan ho facis un 
tel de nostàlgia sigui el que tenyeixi els teus ulls blau cel, perquè voldrà dir que tot i que hagis passat per molt, 
encara em portes a dins. 
El meu somriure canvia; ara és un gest de confusió que fa dubtar al guàrdia davant meu. Ell està preparat pel 
que farà, jo no. Estàs realment aquí? Se sent un esclat i el guàrdia cau a terra, el cap em fa mal i tot el que 
puc veure en el mar de negror que m’envolta és el color blau cel més bonic de la terra.

MARIA PLANAGUMÀ GONZÁLEZ
GUANYADORA 4t ESO

PLUJA DE TARDOR
Llàgrimes blaves
a la meva finestra.
Nit de tempesta.

MONTSE FERRER QUINTANA
GUANYADORA 3r ESO

de l’emoció, després a casa em va donar el seu regal. La ploma que havia portat durant quatre anys de la 
seva vida. La hi vaig tornar i vaig dir-li que no ho acceptaria, allò, ja que sabia que significava molt per a ella, 
però em va dir que si no l’agafava se sentiria ofesa. Li vaig fer una abraçada i li vaig donar les gràcies, i vaig 
marxar a celebrar l’aniversari amb les meves amigues, que m’havien organitzat una festa. Quan vaig tornar a 
casa després de la festa em vaig trobar una nota que deia: “Ja sóc lliure, i puc volar”.
Em vaig imaginar que era una de les seves bromes. Després vaig rebre una trucada dels pares i el cor se’m 
va parar, vaig anar corrents cap a l’església. Havia pujat al campanar. Em va semblar que queia molt lentament, 
com si tingués tot el temps del món per parar-la però no pogués aixecar els peus de terra.
Aquell dia em vaig enfonsar, només em quedaven les fotos, els records i aquella delicada ploma. Cada 9 de maig, 
quan faig anys, penso en aquell dia. Vaig odiar la ploma que em portava el seu record, però ara m’encanta 
exactament pel mateix: em transporta als bells moments que vaig passar amb ella.

EMMA MARCÉ GIMÉNEZ
GUANYADORA 2n ESO 
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d’estiud’estiu
Us desitjaUs desitja

Bones Vacances!!!!!!Bones Vacances!!!!!!



Esp
er

o
 q

ue els teus so
m

nis et d
uguin a les canto

nad
es d

els teus so
m

r
iur

es, 
al p

unt m
és alt d

e les teves esp
er

ances, 
a les finestr

es d
e les teves o

p
o

r
tunitats,

 i als llo
cs m

és esp
ecials q

ue el teu co
r

 ha co
negut.

ALUM
NAT 4t ESO

ALUM
NAT 4t ESO

P
R

O
M

O
CIÓ

 20
17

P
R

O
M

O
CIÓ

 20
17

ALUM
NAT 4t ESO

P
R

O
M

O
CIÓ

 20
17


