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Editorial
Centenari Gianni Rodari, el valor de la
imaginació per construir un món millor
El passat mes d’abril els alumnes d’infantil i primària van descobrir l’escriptor Gianni Rodari a partir d’unes
activitats organitzades a la biblioteca del poble. I és que el 2020 fou el centenari del naixement de l’escriptor, periodista i pedagog italià. Per això en aquesta editorial volem evocar el llegat de Rodari, que ja
ha esdevingut un clàssic, per ser un dels grans renovadors a la literatura infantil i juvenil.
L’autor italià és mundialment valorat per les seves aportacions en el terreny de la pedagogia de l’escriptura creativa. En el seu llibre Gramàtica de la fantasia, publicat al 1973, va recollir la seva experiència a
les aules per estimular els nens i nenes a inventar històries. Hi estan descrites un munt d’estratègies per
generar processos d’escriptura autònoms i espontanis. A partir d’una gran diversitat de fonts que van
desde el surrealisme fins a la cultura popular, els putxinel·lis o les llegendes, hi explica les tècniques per
disparar la imaginació dels infants de manera clara i desacomplexada.
Efectivament hi va haver un abans i un després de Rodari en la manera d’escriure contes per nens i nenes.
En els seus reculls de contes, faules, poemes i cançons
infantils hi predominen els jocs literaris, l’humor absurd,
personatges crítics i irreverents, tot embolcallat amb una
imaginació desbordant. I aquí és on rau la importància de
gila producció de Rodari: el poder alliberador de la imagiés
nació en la formació dels nens i nenes. I és que a través
ent
de la imaginació podem treballar el pensament divergent
sar
en el alumnes, alliberar-los dels convencionalismes i posar
en pràctica la creativitat per transformar el món. Valors que
ntar
ajuden a acceptar la diversitat, rebutjar l’egoisme i fomentar
l’empatia.
En definitiva, la imaginació és una eina fonamental per fer alumuna societat
nes més compromesos i implicats en la construcció d’una
re Institut-Escola
millor. Uns objectius que formen part de l’ideari del nostre
i que, amb l'exemple de pedagogs com Rodari, hem de seguir potenciant.
LA
A COMISSIÓ DE REVISTA
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L’AMPA de l’IE
L’AMPA com a fonament de la comunitat
educativa
A través de l’escola s’han incorporat conceptes que hem normalitzat en el nostre context
comunicatiu habitual d’una manera progressiva. Extraescolars, pedagogia, aules d’acollida, educació inclusiva, pla individualitzat,
competències bàsiques o procés avaluador
han ocupat un lloc dins el lexicó de moltes de
les famílies que ara mateix tenen un fill o una
filla cursant l’educació obligatòria. Conceptes, per altra banda, que cal anar assolint perquè el ritme de progrés de la nostra societat
és trepidant i l’adaptació de la nomenclatura
no pot perdre-li el fil.
És per això que des de l’Associació de Mares
i Pares de la nostra escola volen fer-nos-en
ressò del que ens demana ser protagonistes
actius i que, sens dubte, ha d’ocupar el centre
del procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles, el de comunitat educativa. Notem primer
la definició que es proposa des del Departament d’Educació: «L’alumne i la seva família
formen part de la comunitat i hi participen de
forma proactiva perquè en són els principals
protagonistes. Família i escola comparteixen
un objectiu comú: l’èxit educatiu de l’alumnat». AIxí doncs, cal que entenem definitivament que la participació activa de les famílies
és absolutament fonamental per aconseguir
que l’alumnat de la nostra escola, els nostres
fills i filles, tinguen la millor educació possible.
Si entenem aquesta premissa serem capaços
de bastir un projecte educatiu que ajudi a
construir l’escola que necessita el nostre poble. Una escola inclusiva en què les famílies
tinguin un paper destacat més enllà de l’excelsa tasca docent, una escola que posi en
el centre dels seus objectius el respecte a la
diversitat individual i col·lectiva, a la pluralitat
i, sobretot, una escola que sigui garant dels
valors culturals del nostre poble dins d’una
perspectiva global i universal.
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Definitivament, el paper de les famílies en el
marc de l’educació que necessitem no és només una tasca que s’executi vicàriament per
satisfer necessitats logístiques, no. Ens cal
una associació de famílies potent que sigui
visible en el dia a dia de l’escola, que executi propostes pedagògiques elaborades junt
amb l’equip docent, que ocupi el lloc que li
correspon en la presa de decisions que afecta els nostres fills i filles, perquè si no és així,
estarem desapareixent de l’espai educatiu on
passen una gran part del seu temps. Tothom
recorda la seva escola, la que ens ha vist créixer i ens ha format com a persones, per tant,
no podem continuar mantenint-nos al marge
de l’espai on estan creixent com a membres
d’una societat que, més que mai, necessita
individus actius que transmetin els valors que
s’ensenyen a l’entorn d’una vertadera comunitat educativa.
AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa
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COL·LABORACIONS EXTERNES

“El motiu d’aquesta revista és interessar i buscar la comunicació i la col·laboració dels nens, professors i pares, per a
millorar la tasca educativa i donar un caire creatiu, ja que
l’escola no és solament instrucció sinó també expressió i convivència”. Amb aquestes paraules començava l’Editorial del primer número de la nostra revista que es va
repartir el 23 d’abril de 1981, diada de St. Jordi.
Eren moment d’incertesa. Feia dos mesos justos del
cop d’estat “fallit” d’en Tejero i companyia, un any de
les primeres eleccions democràtiques, desprès del franquisme, al Parlament de Catalunya i faltaven encara
dos anys perquè s’aprovés la Llei de Normalització
Lingüística, que havia de permetre que el català fos la
llengua vehicular a les nostres aules. Però també eren
moments d’il·lusió i compromís cap a una escola més
viva, participativa i sobretot més catalana.
El nostre claustre de professors, format en aquell moment per 10 mestres de diferents edats, sexe i tarannà, sent director en Pere Juanola, tenia molt clar que
el model d’escola havia d’evolucionar. Els 40 anys de
dictadura havien deixat un model escolar molt memorístic, poc creatiu i tancat a l’exterior.
Des del primer moment, en Josep Buch, que dos anys
desprès seria el director, va ser “ l’alma mater” del projecte d’impulsar una revista escolar, ajudat pels altres
mestres del claustre. El primer que s’havia de decidir
era el nom de la revista, i recordo que es van donar 5 ó
6 opcions a l’alumnat que lliurament va votar majoritàriament per EL XERRAIRE.
Hi havia una comissió de revista, formada per dos o
tres mestres i vuit o deu alumnes voluntaris de 7è i
8è d’EGB que s’encarregaven de la coordinació, distribució de les tasques del diferents cursos, i després
de confeccionar les pàgines del número corresponent.
Sempre es convidava a l’APA (Associació de Pares) a
escriure-hi.
Aquestes pàgines s’havien d’escriure a mà o a màquina
en un clixé adequat a la multicopista manual que teníem al despatx del director, únic espai disponible fora
de les aules. Desprès calia “tirar” cap a dues-centes còpies de cada pàgina. Els problemes eren continus: fulls
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bruts inaprofitables per l’accés de tinta, algun tipus de
paper s’enganxava al clixé, la multicopista s’avariava sovint,... Era una odissea acabar d’imprimir tots els fulls
necessaris.
Ah! I finalment quedava el dia i l’hora, fora del horari
lectiu, que confeccionàvem manualment la revista. Tots
el mestres i els alumnes de la comissió i alguns més de
voluntaris de 7è. i 8è., en reuníem a l’aula, on ara hi
ha la biblioteca, i fent una roda, anàvem donant voltes
i agafant els 20 -25 fulls diferents de cada exemplar.
Desprès grapar-los o encolar-los. Quin mareig, però al
mateix temps quina satisfacció quan havíem acabat!
Com podeu veure res a veure, amb la revista actual, la
nº 89. Però ja fa 40 anys, EL XERRAIRE continua
i que sigui per molts anys! FELICITEM-NOS-EN!
PERE CERRO (mestre jubilat)
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fa 40 anys
40 anys! Gairebé tota una vida... No puc dir allò de:
"Semblava que era ahir que tot va començar...", perquè
en els seus inicis jo no hi era i perquè en aquest llarg
periple n' hem vist de tots colors… Certament, jo em vaig
involucrar a la Comissió de la Revista l'any 1992, quan
ja feia 11 anys que la revista havia vist la llum, gràcies
a l'empenta del nostre recordat Josep Buch i d'en Pere
Cerro, entre altres mestres.
Al llarg d'aquest temps el Xerraire ha sofert canvis
importants, però alguns d'ells han marcat d'una manera decisiva la seva evolució. El primer va ser quan
vam passar de maquetar-la nosaltres, a comptar amb
els serveis d'una impremta... A partir de llavors es va
acabar allò d'anar-nos passant els fulls un a un -amb
l'ajuda dels alumnes de 6è-, de quedar-nos al vespre a
encolar-los, d'apilonar les revistes de 10 en 10 -o més- i
més tard -quan el llom ja estava ben sec- d'anar sepa-

rant les revistes una en una. Encara sembla que veig
en Pere Cerro fent-ho. Una certa nostàlgia sí que em
fa quan recordo aquells vespres que s'allargaven tant
enmig d'agradables converses...
Un dia, o millor dit, l'any 2011, en Pere Cerro es va
jubilar i em va deixar el timó com a cap de la Comissió. Sort que amb la resta companys/es era fàcil treballar-hi. A més, ja hi teníem la mà trencada: calia decidir
un tema central i explicar als membres del Claustre el
procés a seguir, tot manant-los les feines a fer i establint la data de lliurament... que sovint s'havia d'anar
repetint més d'una vegada (això encara deu passar en
l'actualitat). Però la feina feixuga venia després quan,
una vegada enviat el contingut a la impremta, calia fer
tant les correccions ortogràfiques com les dels eventuals errors de composició (cosa que potser encara continua passant també.)
El següent canvi que es produí fou més progressiu, tímid diria jo i fou la introducció del color a les pàgines
de la revista. Primer tan sols a la portada, més tard a la
pàgina central però finalment -i ja d'una manera més
decidida- a tota la revista. Aquest impuls es va produir el desembre del 2014, al número 77, quan la Mercè
Cordonets era la Directora i es va canviar d'empresa.
A partir de llavors seria la impremta Pagès la que ens
faria la maquetació. I ja ens veus als de la Comissió de
Revista anant cap a Anglès a conèixer personalment els
qui, a partir de llavors, serien els nostres interlocutors.
I sí, la nova revista, a partir de llavors, va tenir un altre
aire, en una paraula, es va posar al dia, que ja tocava...
I a mi també em va arribar el moment de plegar veles,
però sabent que qui agafava les regnes ho faria amb la
mateixa il·lusió i ben convençut que l'esperit de la revista seguiria intacte. El fet que rebi cada nova revista
a casa meva és una demostració més que això és així.
Només cal desitjar que perduri molts anys...
No sabem quin serà el proper canvi, ni si algun dia el
paper deixarà de ser la matèria bàsica de la revista. Jo
espero que no. Veure-la, tocar-la, fullejar-la, i fins i tot
olorar-la, són sentits que no hauríem de perdre mai.
PERE LLORENS (mestre jubilat)

7

ACTIVITATS

P3

VISCA SANT JORDI!!!
A LES NENES I ELS NENS DE LA
CLASSE DELS CAVALLS ENS AGRADA MOLT CELEBRAR LA DIADA DE
SANT JORDI.
AQUEST ANY HO HEM FET DINS DE
LES JORNADES CULTURALS.
HEM ESCOLTAT DIVERSES VERSIONS DE LA LLEGENDA, ENS AGRADEN MOLTS ELS PERSONATGES,
DRACS, PRINCESES I CAVALLERS.
TAMBÉ L’HEM REPRESENTAT A
PARTIR D’UNA CANÇÓ , DISFRESSANT-NOS.
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EL DIA DE SANT JORDI VAM ANAR
A VEURE LA PARADA DELS ALUMNES DE 6È, VAM ESCOLTAR LA
LLEGENDA QUE ES VAN INVENTAR,
MOLT DIVERTIDA. AL FINAL DE LA
VISITA ENS VAM FER UN “PHOTOCALL” , CADASCÚ VA TRIAR SER UN
DELS PROTAGONISTES.
ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ.
NENS I NENES DE LA CLASSE DELS
CAVALLS

P4
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ELS NENS I NENES DE P4 HEM DIBUIXAT EN “DRAC DRAGONET”, UN
DRAC MOLT SIMPÀTIC I TRAPELLA QUE ENS VA VENIR A VEURE PER LES
JORNADES CULTURALS. ENS VA EXPLICAR QUÈ ÉS LA CULTURA I ENS VA
PORTAR CAIXES ON HI HAVIA OBJECTES RELACIONATS AMB EL TEMA.
LLAVORS VAM FER MOLTES ACTIVITATS QUE TENIEN A VEURE AMB
AQUESTS OBJECTES (VA VENIR UNA BALLARINA,VAM ANAR A VEURE UN
MAG, VAM FER UN TALLER DE PERCUSSIÓ, VAM BALLAR, VAM CANTAR,
VAM ANAR A LA BIBLIOTECA, VAM FER UNA SESSIÓ DE CINEMA,...). EN
DEFINITIVA, VÀREM GAUDIR DE LA CULTURA, VAM EXPRESSAR-NOS DE
DIFERENTS MANERES I VAM APRENDRE PLEGATS.
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ACTIVITATS

P5

JORNADES CULTURALS

DEL 20 AL 23 D’ABRIL DE 2021 VAM CELEBRAR LES JORNADES CULTURALS: "GAUDIM DE LA CULTURA". VAM FER UN PILÓ D’ACTIVITATS (DANSA,
PERCUSSIÓ, MÀGIA, FOTOGRAFIA,...). ENS HO VAM PASSAR MOLT I MOLT
BÉ. DESPRÉS CADASCÚ VA VALORAR EL QUE LI HAVIA AGRADAT MÉS.

S’HA RESPECTAT L’ORTOGRAFIA NATURAL DE CADA ALUMNE/A
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S’HA RESPECTAT L’ORTOGRAFIA NATURAL DE CADA ALUMNE/A
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ACTIVITATS

12

Cicle

Inicial
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ACTIVITATS

14

Cicle

Inicial
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ACTIVITATS

UN PHOTOCALL PER
L’activitat plàstica d’aquest sant Jordi de cicle mitjà ha estat
fer personatges de la llegenda de Sant Jordi amb format
photocall.
A partir d’un tall de cartró cada alumne ha dibuixat i pintat el
seu personatge.
Han sortit princeses, dracs, cavallers.. tots molt reals.

16
16

Cicle

Mitjà
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I així de guapos hem quedat tots:
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ACTIVITATS

TALLERS 3R

Cicle

Al llarg de la setmana cultural han vingut mares a fer-nos tallers que ens han agradat molt.
Un dia van venir la Vero (la mare de l’Ona) i la Kelly (la mare de l’Isona) i ens van fer un taller de
scrap. Aquesta manualitat es tractava de fer un penja portes personalitzat on vam poder fer
la nostra cara amb porexpan, goma eva i altres materials. Després amb papers vam decorar
el fons i a sota vam posar un nom (el que volguéssim) amb lletres fetes que ens van donar.
Un altre dia, van venir l’Esther (la mare de l’Oriol) i la Sílvia (la mare de la Mireia) a fer un altre
taller artístic. Primer ens van donar quatre consells sobre com dibuixar i pintar amb aquarel·les.
Seguidament, ho vam posar a la pràctica a partir d’un punt de llibre i un arbre de la vida.
Moltes gràcies per tot i per venir.
Ens ho hem passat pipa!
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Mitjà
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TALLERS 4T

Ens ha fet molta il·lusió veure mares a la classe de 4t A i B
En aquestes jornades culturals són dues les mares que ens han vingut a explicar coses interessants sobre cultura.
L’Anna Vayreda, la mare d’en Martí, ens va parlar de la poetessa Montserrat Vayreda (la seva
tieta). Ens va explicar la seva biografia, anècdotes i ens va llegir diferents poesies escrites per
ella. També ens va ensenyar els acròstics i en vam fer un amb el nostre nom.

La Jordina, la mare d’en Roc, ens va parlar sobre la seva feina, que té relació amb els espectacles teatrals. Ens va ensenyar com es munta una obra de teatre: decorats, guions, atrezzo,
sons, música..

Tots dos tallers ens van agradar moltíssim i som molt afortunats de tenir mares així.
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ACTIVITATS

5è

Fem una gimcana
pel centre de Besalú

Aquestes jornades han estat molt xules i diferents, tot i el virus, vam poder fer moltes activitats. El dia 23 d’abril vam anar a visitar la parada de 6è i seguidament vam fer una gimcana
per el poble. Tot 5è vam fer uns reptes en català, castellà, anglès i matemàtiques. Ens vam
dividir en petits grups de tres. Només teníem 2 oportunitats per superar tota la gimcana.
La gimcana consistia en respondre preguntes sobre el poble. Un dels reptes de castellà era
entrar en un restaurant i demanar 4 plats del dia. Una altra repte molt divertit va ser el de
buscar una persona desconeguda per el poble i preguntar-li si li havien regalat alguna cosa
per Sant Jordi i si no li havien regalat res, preguntar què s'esperaven que li regalessin i qui
esperaven que els fes el regal.
En general aquesta activitat ens va agradar a tots ja que ens van deixar anar sols per les dues
places principals de Besalú i va ser una activitat diferent i molt divertida!

Descobrim el monestir
de Sant Pere
El dilluns 19 d’Abril els alumnes de cinquè vam anar a Sant
Pere. Un cop allà vam fer una activitat en anglès que consistia
en situar llocs emblemàtics de Besalú: el pont, el riu Fluvià,
l’escola, el pavelló, les nostres cases, Sant Ferriol… Aquests
llocs els havíem d’ubicar agafant com a referència el monestir
i fent servir els punts cardinals: north, south, east and west.
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Després vam mesurar el perímetre del voltant de l'església.
No ho vam fer amb metres sinó com ho feien abans, amb
moltes parts del cos: peus, mans, cames, braços…
Quan tothom va acabar de calcular el perímetre, vam pujar al
campanar a corregir el primer exercici i veure si havíem situat
bé els diferents llocs. Per pujar al campanar, primer vam entrar
al monestir, després vam pujar per una escala de cargol que
era molt llarga i finalment vam arribar a dalt del monestir. Des
del campanar vam veure tot Besalú, les vistes eren increïbles,
i vam poder corregir el primer exercici. Quan vam acabar, vam
tornar a baixar per les escales i vam tornar a la classe. Quan
faltaven com 10 minuts vam comentar què ens havien semblat
les activitats.
I ENS HO VAM PASSAR SUPER BÉ!!!!

Convidem a les famílies
Durant les jornades culturals vam fer dos tallers, un el Dilluns 19 d’Abril i l’altre el Dijous 22.
Gràcies a la mare de la Laia, una companya, i la Kelly, vam poder disfrutar fent un punt de
llibre. Per fer el punt de llibre podíem pintar-lo, enganxar dibuixos o escriure. El vam decorar
i el vam guarnir amb papers de colors. El vam plastificar, perquè no es fes malbé. I per finalitzar vam posar li un cordill
I el segon era fer una rosa de plastilina, amb la Remei.
La mare de l’Alice va venir a fer un taller de roses, la vam fer amb plastilina, va ser un procés
bastant llarg.
Per fer la rosa de plastilina necessitàvem plastilina vermella i verda i un pot de vidre, vam fer
els pètals i les fulles, els vam unir i vam posar vernís. Vam enganxar la rosa a la part de dintre
de la tapa del pot de vidre de conserva i .per últim ho vam enganxar al tap i vam tapar el pot.
Vam decorar el pot amb adhesius i brillants. Havíem de tenir molta paciència.
Aquesta activitat va agradar bastant i ens ho vam passar molt bé!!
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ACTIVITATS

6è

Parada de Sant Jordi
El dia 23 d’abril vam fer la parada de Sant Jordi a la plaça de la Llibertat. Aquest any no hem pogut vendre llibre i
per això, a part de vendre roses naturals i rosers, hem hagut
d’elaborar materials creats pels alumnes. Els alumnes d’ESO
ens van crear amb la impressora 3D roses i clauers de plàstic.
La Kellie (la mare d'en Marc Montcanut) ens va ajudar molt
creant uns kits plàstica. Els més petits podien fer els tallers
des de casa. Els nens podien triar si volien fer una manualitat
d’un punt de llibre, una rosa o un estoig en forma de drac.
Tots els productes van tenir molt èxit perquè a mig matí ja no
quedaven roses i la resta de manualitats, pins i clauers es van
acabar a la tarda. La parada va ser un èxit perquè vam podeu
recollir uns quants diners per les colònies de 6è i també vam
poder compartir una super jornada de Sant Jordi amb familiars, alumnes i mestres.
Gràcies a tots els que ho heu fet possible.

Concert de folk
També, durant les jornades culturals
dels 2021 hem pogut gaudir d’un
concert molt especial. Orella de gat
ens ha ofert al pavelló de Besalú un
concert de folk, música tradicional
i balls molt divertits. Aquest grup
està composat per la Mariona Segura al violí, la seva germana Sara a
l’acordió i el seu pare a la guitarra.
Hem hagut de complir les normes
covid i els grups bombolla, però ha
estat molt guai tornar a gaudir de
la música tots plegats. Les jornades
culturals ens han ajudat a veure tots
els aspectes diferents que ens ofereix la cultura.
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Taller de teatre
Durant les setmana del 19-23 d’abril es van organitzar les jornades culturals. Durant la setmana un dels taller que es van muntar va ser un
taller de teatre. La Tere Solà de l’aula de Teatre
de Banyoles ens el va organitzar i vam poder
fer-ne un tastet a l’espai de Sant Julià. Tots els
alumnes de cicle superior van participar-hi i va
ser molt engrescador. Es van muntar activitats
com crear personatges, expressió d’emocions,
crear escenes en petits grups i en gran grup…
S’han compartit experiències molt gratificants i
els de cicle superior ens hem pogut expressar
a nivell corporal i perdre una mica la vergonya.

Tallers de manualitats
També com a altre taller, la Kellie, la mare d’en Marc
Moncanut de 6è B, ens va venir a fer un taller molt dolç
relacionat amb la setmana de Sant Jordi. Aquesta activitat es va basar en muntar una capa dolça sobre una
boníssimes magdalenes de vainilla. Aquesta decoració es va construir amb sucre glacé o crema pastissera
donant-li forma de rosa o de drac. Els nens i nenes de
sisè, mentres fèiem el taller teníem molt ganes d’anar
provant el sucre però vam aguantar fins al final fins a
disfrutar d’un bon esmorzar al final del taller. Ens ho
vam passar d’allò més bé. Donem gràcies a la Kellie
per aquest dolç taller.
Així mateix, la mare d’en Grau de 6è A, ens va venir a
fer un taller de restauració. Ens va explicar quina era la
seva feina i la importància que té el manteniment de
les obres d’art siguin escultures, pintures, mobiliari…
perquè tenen un valor que va més enllà del valor material. Per tal de posar en pràctica la restauració vam
fer una activitat per saber tècniques i eines que fan
servir per poder modificar o millorar quadres ja tenen
una colla d’anys, escultures amb parts escardades..
Donem les gràcies l’Eulàlia per aquest taller.
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ACTIVITATS

1r

ESO

Cèl·lules en 3D
Les cèl·lules són els éssers vius més petits
que existeixen i, per això, el seu estudi pot
arribar a ser difícil, però és molt més senzill si
s’utilitza una maqueta per representar-les! Per
això els alumnes de 1r d’ESO, dins l’assignatura de naturals, han utilitzat maquetes dels
diferents tipus cel·lulars fetes amb impressores 3D per poder-les manipular i pintar-ne les
seves parts. Així l’aprenentatge ha estat més
senzill, visual, divertit i significatiu!
Aquestes maquetes han estat impreses pels
alumnes de 4t d’ESO dins el projecte 3D,
moltes gràcies!

Alumnes de 1r d’ESO fan actuació
musical per als alumnes d’infantil
El passat més de març els alumnes de 1r
d’ESO van preparar un concert-audició per
als infants d’Educació infantil del mateix centre en una activitat d'aprenentatge-servei.
L’actuació s’emmarca en el projecte anomenat “P-tit concErt” a iniciativa de les matèries
de Música i Tecnologia. El nom del projecte
juga amb les lletres següents: La P vol simbolitzar els diferents nivells d’Infantil (P3, P4 i
P5) i la E correspon a la primera lletra d’ESO
(etapa d’Educació Secundària ).
La primera part del projecte va consistir en el
disseny i la construcció d’un instrument musical amb material reutilitzat i alguns elements
dissenyats i impresos en 3D Print. En aquesta
tasca es van treballar els continguts d’organologia dels instruments musicals (classificació per famílies i agrupacions) propis de la
disciplina musical. Calia conèixer molt bé els
instruments per poder-los explicar i presentar
als alumnes d’Infantil.
En la segona part del projecte els alumnes
van preparar i organitzar el concert previst
en l’escenari de Sant Julià. En l’actuació els
grups d’ESO van interpretar diverses cançons
del repertori infantil conegudes per tothom
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acompanyats dels instruments fabricats per
ells i també dels escolars convencionals. A
més a més van teatralitzar, presentar i explicar el seu instrument per tal d'enriquir l’audició per als més petits.
Fou una bonica experiència d’Aprenentatge-servei internivells enriquidora per a tothom. A l’etapa d’Infantil van poder gaudir
d’unes cançons conegudes per part dels
“nens grans” i a l’etapa d’ESO van participar
d’un aprenentatge tecnològic, musical i escènic engrescador.

2n

ESO
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TdS 2n. Estada a Barcelona

De seguida després de Setmana Santa, els
dies 7, 8 i 9 d’abril ens va tocar anar a Barcelona, per consolidar el treball previ que
havíem estat fent a l’aula: tot relacionat amb
la ciutat de Barcelona i algunes de les seves
particularitats.
Bé, a Barcelona a passejar-nos-hi i aprendre,
sí; però no pas a dormir-hi… que aquest any
tot és una mica diferent del normal! Justament, una de les novetats d’aquest curs era
que teníem l’alberg (i quin alberg!!!) a tocar
de Barcelona, però no a dins mateix: al Prat
de Llobregat, tocant gairebé a l’aeroport.Vinga, doncs, us ho expliquem!
Per allò d’anar fomentant els nervis, el dimecres semblava que el bus no arribava mai.
Estàvem mig enfredrorits a l’entrada de l’escola i ja començant a haver de mirar rellotges! Bé, no va ser greu i vam tenir un bon
trajecte fins a arribar al Prat, on vam haver de
fer unes quantes giragonses pel barri de sant
Cosme fins a arribar al nostre destí: l’Alberg
Centre Esplai (alberg de la Fundació Catalana
de l’Esplai), on ens hi esperava en Robert, un
dels professors del Camp d’Aprenentatge de
Barcelona, que ens acompanyarien els tres
dies. Vam deixar totes les nostres coses a la
consigna, vam fer un pipí i un esmorzaret ràpid... i cap al bus altre cop! Ara, sí que la cosa
ja anava seriosament!
Vam arribar a Barcelona i vam enfilar cap al
castell de Montjuïc, on ens vam trobar amb
els dos altres professors (en Vicent i l’Enric), i
així ja vam completar l’equip!

A partir de llavors, ja vam començar a funcionar en els grups de treball que havíem iniciat
dies abans a les aules de Besalú.
La veritat és que l’activitat a Montjuïc és ideal per orientar-se per la ciutat: amb mapes,
brúixoles i a ull nu o amb llargavistes. És el
primer contacte amb la ciutat. I, a més, era
magnífic perquè estàvem pràcticament sols
gaudint d’un dia genuïnament primaveral:
amb núvols i clarianes.
Vam dinar en els jardins del castell i vam espiar una mica el que es pot veure de la presó,
de nefasta memòria, on vam comprovar, que
hi havia estat l’anarquista que havia llençat la
bomba al Liceu, el 1893 i tanta altra gent durant el franquisme.
Llavors, tot passejant, vam baixar per escales
i jardins (ens vam topar amb un jardí sonor!)
fins arribar al funicular, que ens va dur fins al
metro. Ara sí que ja hi érem pel tros! El fet de
moure’s en metro i saber orientar-s’hi és una
de les activitats estrella d’aquest projecte. I la
veritat, aquest any, la cosa tenia mèrit perquè
superàvem els límits de la ciutat i entràvem a
l’àrea metropolitana. Ningú ens trauria, cada
dia, entre una cosa i l’altra unes 20 parades
d’anar i unes 20 de tornar i amb algun transbordament pel mig!!! Poca broma!!!
A la tarda, vam centrar-nos en el barri gòtic i
hi vam posar a prova els nostres dots de comunicació: cada grup de treball havia d’explicar a la resta l’espai que havia preparat: la
catedral, la plaça del Rei i el palau de la Generalitat. Sempre, ben complementat, amb
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ACTIVITATS
les explicacions de l’Enric, en Robert i en Vicent.
Per acabar la tarda, hi va haver algun berenar
d’amagatotis: perquè la gana “apretava” i no
tots anàvem al mateix ritme de feina i desplaçament.
L’arribada a l’alberg (creat amb unes característiques magnífiques de sostenibilitat) va
ser una entrada de cavall sicilià!!! El desfici
per ocupar les habitacions … ja us el podeu
imaginar!!! La sostenibilitat… molt bé, però
l’acústica ens va perjudicar molt. Els sons
s’amplificaven d’una manera que no ens calia, la veritat! Bé, vam sopar… i seguim amb
l’endemà…
El segon dia teníem un pla per al matÍ: passejada pel barri “menestral” de la Ribera (amb
la seva joia: Santa Maria del Mar) i un altre
per a la tarda: taller al Museu d’Història de
Catalunya (tot pensat per moure’ns entre
el món medieval i l’antic) amb un parèntesi
“modern” al Maremàgnum, per dinar i tenir
una mica d’espai d’oci.
Tot va anar bé en general, però s’ha d’admetre que trobar-te en unes galeries comercials
pràcticament tancades i sense pràcticament
ningú desvirtua molt la proposta engrescadora inicial: un altre entrebanc de la situació de
pandèmia!
Un parell d’anècdotes d’aquella tarda: hi va
haver un canvi en la logística organitzativa:
la Maria Blanco, la professora de socials va
tornar a casa i es va incorporar al “team” en
Jordi Pagès, professor de llengua anglesa.
Tot molt discretament! I també, molt discretament, vam trobar a faltar en Martí Moliner,
que era al lavabo en el moment de reorganitzar-nos i tornar a agafar el metro. Per sort, de
seguida el vam localitzar!
El retorn a l’alberg va ser igual de llarg, però
ja no tan espectacular l’arribada.
L’endemà, ens quedava una matinal al Passeig de Gràcia, per centrar-nos en el període del Modernisme. Vam seguir les mateixes
consignes dels dos dies anteriors i vam contemplar façanes espectaculars i vam aprendre
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dels nostres companys i dels nostres professors. Fins i tot, alguns, amb l’excusa d’anar al
lavabo, vam treure el nas a la cuina (simulació
d’una antiga cuina, molt bonica) que es pot
veure als baixos de la casa Amatller, integrada a l’actual botiga de xocolates.
Vam tornar a fer el nostre “habitual” trajecte
en metro amb els seus transbordaments i ens
vam plantar a l’alberg a dinar. Ja ho teníem!!!
La veritat és que va ser molt intens i aprofitat
i vam poder veure i viure una altra Barcelona,
més buida i més solitària. I també més silenciosa.
I cap a Besalú falta gent!

3r

ESO
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Treball de Síntesi 3r

Dins del marc del treball de síntesi de 3r ESO
aquest curs s’ha enfocat en l’estudi del turisme, cada grup en tenia assignada una tipologia diferent (salut, sostenible, rural, gastronòmic, luxe, cultural, aventura i sol i platja) i
va haver de desenvolupar un paquet turístic
de 4 dies tot creant una marca, una empresa,
esglògan, activitats, pressupost…

Farinera, on vam descobrir part del patrimoni
de Castelló, el seu funcionament i la importància econòmica que va tenir.

Per conèixer la realitat del turisme de casa
nostra, es va fer una sortida d’un dia en què
es combinaven diferents maneres de viure i
gaudir del turisme que podem oferir.

Seguint el curs del riu, vam arribar fins a Empuriabrava on vam dinar amb vistes al mar. Tot
seguit vam començar la gimcana fotogràfica
pels canals de la zona. Cada grup tenia uns
objectius per fotografiar i mostrar la realitat
de la decadència turística del model de sol i
platja. Van poder passejar lliurement amb bicicleta o a peu per conèixer l’espai.

Dimecres 5 de maig vam aprofitar el dia de
primavera per carregar les bicis al bus per
anar fins a Vilabertran. D’allà, ja amb la bicicleta, vam seguir el bonic camí de la Muga,
passant per Vilanova de la Muga arribant a
Castelló d’Empúries on vam fer la primera parada, per fer una visita cultural al Eco museu

Durant la ruta en bicicleta, vam utilitzar un
roadbook que mostrava les indicacions que
havíem de seguir per arribar al destí. Cada
alumne tenia el seu enganxat al manillar de la
bici a fi de poder orientar-se.

Vam acabar la jornada gaudint de jocs a la
platja o simplement contemplant el mar i
descansant de la pedalada.
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Aquesta sortida els va ajudar a viure el turisme en primera persona i acabar de completar
el seu treball a l’aula.
El divendres 7 de maig es va muntar al pavelló la fira de turisme amb les diferents propostes dels alumnes per fer conèixer la seva
oferta turística.
Cada grup va preparar un stand amb el seu
material, marxandatge, vídeos publicitaris,
decoració, tríptics, pòsters… van decorar segons la temàtica que se'ls havia assignat.
Amb la fira van tenir l’oportunitat de fer conèixer a la resta de companys la seva proposta
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i vendre el seu producte com una empresa
turística real.
Van sortit propostes molt originals i engrescadores, van saber captar l’essència i l’objectiu
del treball aconseguint uns resultats dignes
d’una fira de turisme internacional.
Destacar que alguns grups van utilitzar tant el
francès com l’anglès per vendre el producte i
arribar a tots els públics.
Vam poder gaudir d’un nou projecte i una
bona experiència treballant i vivint el turisme
de casa nostra.

4t

ESO
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Concurs de cristalls a 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Biologia i Geologia han participat en el “Concurs UB
de Cristal·lització a l’Escola” que organitza la Universitat de Barcelona. En aquest projecte de
divulgació científica, els professors de secundària reben una formació en cristal·lografia des de
la Universitat i després traslladen la seva experiència a l’aula perquè els estudiants aprenguin
a crear cristalls.
Degut a la situació actual, no s’ha pogut organitzar una trobada on poder exposar tots els cristalls i el concurs ha consistit en enviar vídeos fets pels alumnes on s’explica com han elaborat
els cristalls i com els han fet créixer. Aquests vídeos duren uns 4 minuts i són valorats per un
jurat tenint en compte aspectes cristal·logràfics, del pla de treball i de presentació.
Així doncs, el concurs comporta tres etapes: una de formació del professorat, una de treball
dels alumnes als centres, i una de realització i lliurament dels vídeos. Els alumnes han estat
treballant en grups de 3 o 4 persones i han dedicat moltes hores a preparar els cristalls, fer-los
créixer i gravant el vídeo.
Com que participem en el Projecte GEP (Generació Plurilingüe) hem fet els vídeos i un dels
pòsters en anglès.
Aquí teniu el resultat:

Abans d’acabar el curs es farà una una jornada final online on es
lliuraran els premis als vídeos guanyadors. En el moment de tancar
l’edició de la revista encara no sabem si hem estat guardonats.
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VEREDICTE DELS JOCS FLORALS – SANT JORDI 2021
Curs

FINALISTES

GUANYADOR/A

P3

Dibuix 1, Juna Sararols
Dibuix 2, Cesc Mir
Dibuix 3, Dana Arrazola

Juna Sararols

P4

Dibuix 1, Arlet Sarquella
Dibuix 2, Bruna Rafel
Dibuix 3, Isona Ribé

Arlet Sarquella

P5 A

Dibuix 1, Sofia Portillo
Dibuix 2, Hiba Boulbaroud
Dibuix 3, Marc González

Hiba Boulbaroud

P5 B

Dibuix 1, Aniol Serra
Dibuix 2, Martí Bou
Dibuix 3, Jan Mir

Martí Bou

Curs

FINALISTES

GUANYADOR/A

1r A

L'aventura de l'espai, Gui Casellas
El desert calorós, Quim López
Els pirates i els guerres, Guillem Casadevall

Els pirates i els guerres
Guillem Casadevall

1r B

Dos nens se'n van d'acampada, Isaac Tubert
La formiga, Ot Sararols
El gat i l'ocell, Nimh Guerrero

El gat i l'ocell
Nimh Guerrero

2n A

El pingüí Filip, Max Cargol
La lluna i els animals, Joan Bosch
Un amic diferent, Sergi Cortés

El pingüí Filip
Max Cargol

2n B

Els cavalls perduts, Martina Sala
L'estoig sense llapis, Pau Mora
El repte, Arnau Mas

L'estoig sense llapis
Pau Mora

Curs

FINALISTES

GUANYADOR/A

3r A

Carta 1, Paula Sánchez
Carta 2, Laia Genevat
Carta 3, Ona Invernó

Paula Sánchez

3r B

Carta 1, Doriel Dobre
Carta 2, Muriel Pujolàs
Carta 3, Valentina Bassols

Muriel Pujolàs

4t A

La muntanya i la nit, Marina Garcia
Les cascades il·luminades, Júlia Lladó
Una muntanya il·luminada, Alba Solís

Una muntanya il·luminada
Alba Solís

4t B

El camp, Sandra Castillo
El camp de muntanyes, Mireia Prujà
L'habitació, Lluc Boada

El camp
Sandra Castillo
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Curs

FINALISTES

GUANYADOR/A

5è A

Anna Frank, Ona Samsó
Elisabeth Eidenbenz, Eloi
Nadia Murad, Maria Pons

Nadia Murad
Maria Pons

5è B

Irene Sendler, Martí Sánchez
Marie Curie, Meritxell Peitibí
Rosa Parks, Anouk

Rosa Parks
Anouk

6è A

Mail 1, Greta
Mail 2, Meritxell
Mail 3, Maria Ayats

Meritxell

6è B

Mail 1, Júlia Pons
Mail 2, Marina Serra
Mail 3, Yasmin

Júlia Pons

Curs

FINALISTES

GUANYADOR/A

1r ESO A

Carta a algú que no he vist des de fa molt temps,
Carta a algú que no he vist des
Unai Canals
de fa molt temps, Unai Cana
Carta a una persona estimada, Nuria Bacardit
Carta als meus 12 amics imaginaris, Paula Planagumà

1r ESO B

Carta a la tieta, Alysson
Carta des de la infància, Anna Riol
Una amistat per sempre, Mariona Noguer

Carta des de la infància
Anna Riol

My feelings, Núria banal
2n ESO A My special object, Pau Serra
My special object, Marbella Martínez

My feelings
Núria banal

Hair-straightener, Daia Auguet
2n ESO B My special object: Saint George 21, Martí Moliner
My grandfather's silver chain, Joseph Salgado

My special object: Saint George 21
Martí Moliner

3r ESO

Silvestre, Pau Busquets
Esborrany, Clara Cairó
Junts, Coral Coll
L'Alfred, Andreu Güell
La societat, Marc Ros

Esborrany
Clara Cairó

4t ESO

A legend not so legend, Laia Bassols
Saint Emily's day and the black rose, Mireia Guàrdia
An april rose, Maria Vidal

An april rose
Maria Vidal
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Guanyadors Jocs Florals

P3: Juna Sararols

P4: Arlet sarquella
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P5 A: Hiba Boulbaroud

P5 b: Martí Bou
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ELS PIRATES I GUERRERS
Hi havia una vegada una banda de pirates.
Un matí que feia una tormenta hi havia una guerra en el mar.
Però hi havia un pirata que no s’hi veia i enlloc de lluitar contra els guerrers, lluitava contra
els seus companys.
Per sort, la gran balena blava li va
donar unes ulleres i va ser un pirata
amb ulleres.
Va ser un pirata molt fort i va matar
sense voler a la balena.
Llavors la balena es va convertir en un
fantasma i va tornar a viure.
Conte contat, conte acabat!
Guillem Casadevall, guanyador 1rA

EL GAT I L’OCELL
Hi havia un poble on hi vivia una nena que es deia Alba i un nen que es deia Pol. Tenien un
gat que es deia Fig i tenien un veí que tenia un ocell. Però un dia l’ocell va desaparèixer,
estaven molt preocupats.
Resulta que un lladre va robar l’ocell. El volia matar perquè no li agradaven els ocells, però el
van veure, van trucar a la policia i van portar el gat que esgarrapava el lladre molt enfadat.
El lladre fugia, va començar a ploure i va trobar una cova.
Però la cova era a d’un monstre, el van despertar i el lladre i l’ocell es van espantar. Es
van posar a córrer per la muntanya
per fugir i van arribar on hi havia la
policia que els estava buscant.
Van atrapar el lladre i van salvar
l’ocell.
Conte contat ja s’ha acabat.
Nimh Guerrero, guanyadora 1r B
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EL PINGÜÍ FILIP

En un país molt llunyà, que hi feia fred, molt fred, hi vivia un
pingüí.
El pingüí es deia Filip era negre i tenia la panxa blanca, era
valent, decidit i molt bo.
En Filip estava cansat que sempre fes fred i desitjava molt
anar a la platja de Roses. Però això era un somni impossible,
Roses estava massa lluny i no tenia diners.
Va pensar i pensar què podia fer per aconseguir diners per
anar-hi, fins que se li va acudir que podria vendre aigua per
deu euros.
En Filip faria un forat a terra a on ell sabia que hi havia una
font. Els hi donava el got d’aigua als turistes i així va fer molts i molts de diners.
En Filip, com que era molt simpàtic i graciós no li va caldre vendre molta aigua, ja que dos turistes
de Roses que el van anar a visitar van decidir que ells se l’emportarien i li ensenyarien les millors
platges de Roses.
Conte contat, el conte del pingüí Filip s’ha acabat.
Max Cargol, guanyador 2n A

L’ESTOIG SENSE LLAPIS
Quan vaig obrir l’estoig només hi havia ... UN LLAPIS!!!
De cop:
- Pam! Pam! -va saltar l’únic llapis que quedava per la finestra.
I es va a posar a buscar els seus amics els altres llapis.
El primer que va veure va ser el llapis rosa, però va passar de
llarg. Va pensar que ja l’agafaria després.
Se’n va anar a l’altra punta de l’escola.
Mentre caminava, va veure un gat. Ràpidament va fer un bot i va pujar a sobre un arbre. Va agafar
una fulla i una mica d’escorça per fer-se una màscara per espantar-lo. Aquell gat va marxar com
el vent, ben espantat.
Va seguir caminant i va trobar el llapis blau. Els dos varen seguir caminant i varen recollir el llapis
rosa.
No molt lluny d’allà varen trobar els que faltaven.
Un cop hi eren tots, ja era de nit, es varen quedar a dormir a fora. Quan es va fer de dia van tornar
a dins l’estoig.
Ara estava content perquè ja tenia l’estoig ple.
Pau Mora, guanyador 2n B
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Carta 1

iaia Mercè
Carrer Girona Nº18
17820 - Banyoles
Dilluns 8 de abril del 2021

Estimada iaia,
T'escric per dir-te que la truita estava molt bona i em vaig menjar dos trossos ben grossos.
Us trobo molt a faltar!
Sempre jugo amb en Marc al jardí, juguem partits i fem xuts amb la pilota.
A l’estiu sempre anem a Paterna de Madera, mengem morro i anem a veure els toros.
M’ho passo genial.
Adeu iaia.
Fins aviat
Paula Sánchez, guanyadora 3r A

Carta 2
Carrer Firal, 7,
17850 Besalú, Girona.
6-4-2021
Hola estimada família,
Sóc la vostra filla i us escric aquesta carta per dir-vos que m'encanta està amb vosaltres,
sous molt divertits.
F.......... ets molt bona germana i m'encanta jugar amb tu encara que no juguem gaire. Papa
gràcies per ensenyar-me a muntar amb bicicleta. Mama cuinas molt be mancanten elts
teus macarrons son molts bons.
Us enrecordeu de quan vam anar a Madrid per el cumpleanys de la Mama i vam anar a veure
el musical del Rey Leon? Va ser molt divertit.
Aquest estiu m'agradaria anar amb un altre lloc més igual a on mentres sigui amb vosaltres.
US ESTIMO MOLT, ADÉU!!!!!
Muriel Pujolràs, guanyadora 3r B
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UNA MUNTANYA
IL·LUMINADA
Al sortir d'un bosc frondós a sobre del pic m’envolten les
estrelles i els sorolls del bosc. A sobre meu hi ha la lluna
que em mira amb un somriure. M’il·lumina i el cel brilla
com el sol.
Em criden l’atenció dos mussols que persegueixen una
cuca de llum.
El cel fosc envaeix l'espai i em deixa il·luminada com
l’estrella que tinc davant meu. Els meus peus estan a
sobre d’una sorra fina, m’estiro i veig el cel que està a sobre meu. Sento el soroll d’una
cascada que cau amb força. Tinc el pressentiment que tot m’envolta com si em fessin una
abraçada. Torno a mirar el cel i veig com la lluna baixa cap a la muntanya més llunyana i en
uns instants apareix el sol. Les estrelles desapareixen i el cel queda groguenc com el sol.
Em sento relaxada i tranquil·la... el sol surt i comença un altre dia.
Alba Cabratosa, guanyadora 4t A

EL CAMP
És el vespre, i encara no s’ha fet de nit, el sol em dona
una lleugera llum rosada, tot i que estic sota un gran
pi. És hivern. La neu em tapa els peus i això fa que senti
fred. Estic rodejada de tulipes que comencen a sortir. Els
seus pètals vermells i grocs estan escampats per un gran
camp i les flors estan cobertes de neu fins a mitja tija. Allà
lluny es veuen unes muntanyes nevades. Els ocells canten
com petits cantants d'òpera que canten com soprans. Em
fixo que hi ha papallones de tots colors i diferents tipus
també d’abelles i abellots que brunzeixen al meu voltant. A
les immenses branques del pi sota el que estic se senten
esquirols jugant a cuit i amagar. S’escolten llebres passant per l’herba congelada cap al seu
cau. Aquest camp em fa sentir una revolució d’emocions, em fa volar com un rossinyol i em
sento forta com un falcó. A la vegada sento pau. El sol se'n va i el fred comença a ser més
fort . Comencen a caure flocs de neu i jo haig de tornar al meu cau a dormir com una llebre.
M’agradaria quedar-me. Però no puc. Aviat sortirà la lluna i el sol se n'anirà.
Sandra Castillo, guanyadora 4t B
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NADIA MURAD, segueix lluitant pel teu poble!!

La Nadia Murad va néixer a Iraq, vivia amb 12 germans i la seva mare perquè el seu pare havia
mort. Eren una família de grangers i eren d’una minoria ètnica religiosa, que es diu yazidi.
A ella li agradava molt el seu petit poble perquè podia jugar amb els amics fer cabanyes fins
que...
A continuació parlarem del que li va passar quan va fer dinou anys. Li va passar una cosa
.
terrible!! El seu poble d’Iraq va començar una guerra
En un dia van matar 3.000 homes. Algunes persones es va poder escapar, inclosa ella. Però
algú els hi va barrar el pas. Van agafar els nens majors de 4 anys a camps d'entrenament
militars, i a les nenes majors de 9 anys com a esclaves sexuals. A les dones de més de 45
anys les van matar perquè ja no servien.
Quan la Nadia es va intentar escapar, la van violar de forma col·lectiva.
Després la van tenir retinguda a Mosul on la van maltractar i violar, però el final va aconseguir
escapar.
Al cap d’uns anys la Nadia es va casar amb en Jordi, un home que lluitava per la llibertat del
seu poble. Ara ella viatja per tot el món dient aquesta frase “demano que ajudeu el meu poble
si us plau” perquè avui en dia encara hi ha dones captives i vol que el seu poble sigui lliure.
A partir del 2016 ha rebut diferents premis mundials, i ara al 2018 va rebre el premi nobel de
la pau!!!
Per acabar el 2017 va publicar un llibre anomenat “Jo seré l'última”.
Maria Pons, guanyadora 5è A
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BIOGRAFIA ROSA PARKS

La Rosa Parks va néixer el 4 de febrer del 1913 a Montgomery, als Estats Units d'Amèrica, i va
morir el 24 d’octubre del 2005.
A la familia de la Rosa Parks hi havia el pare, que era en James McCawley, la mare era la
Leona Parks el germà gran era en Sylvester McCauley Parks i la germana petita, la Marie
McCawley Parks. La Rosa Parks era la germana mitjana de la familia.
La Rosa Parks va tenir 2 treballs, modista i secretaria però com que era afroamericana no
cobraba gaire.
Rosa McCauley Parks, coneguda com a Rosa Parks va ser la primera dona que va aconseguir
canvis per als afroamericans als Estats Units d'Amèrica. Abans els afroamericans no podien
estar en contacte amb els blancs. Havien d’anar a escoles diferents, a supermercats diferents,
anaven a esglésies diferents, fins i tot havien de veure en fonts diferents! Però el canvi va
començar en un autobús. Els afroamericans havien d’anar al darrera i els blancs al davant,
però aquell cop al darrera no hi havia lloc, així que la Rosa va anar a davant de l'autobús (al
lloc dels blancs). El conductor va parar l’autobús, va trucar la policía i la van arrestar. Els
amics de la Rosa es van enfadar tant que van començar a dir-li a cada afroamericà que no
agafés l'autobús i ho van fer. I gràcies al primer “no” de la Rosa Parks van canviar les lleis.
Ella sempre deia “M’agradaria que se'n recordessin de mi com algú que volia ser lliure…
perquè els altres també ho poguessin ser”.
La Rosa Parks va arriscar-se per canviar moltes coses injustes i esperem que altres dones
i nenes segueixin el seu exemple.
Anouk, guanyadora 5è B
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Email 2
From: Txell (txribassi@iebesalu.cat)
To: Maria (mayatste@iebesalu.cat)
CC:
Subject: Easter Holidays
Hi Maria,
How are you?
These Easter holidays we have spent a lot of time together with you, and the rest of friends. we went to the
mountain , we went to Maià by bike and we met each other every Saturday for walking and we often ate ice cream.
I also have spent my Easter holidays with my family. I have had a very nice and delicious chocolate Easter Egg.
I thought that we could meet one day to go to the mountains and stay overnight in a tent, now that spring is
coming!! What do you think about it?
See you soon, Maria.
Hugs and kisses,
Meritxell, guanyadora 6è A

Email 1
From: Júlia
To: Jane
CC:
Subject: Italy travel
Hello Jane,
Apologies for taking so long to write to you. I was on holidays abroad so I couldn’t come to your birthday party.
That made me feel sad :( !
I visited Italy with all my family; it was a very fun and interesting trip!
We went with our motorhome.
The first day we visited Milan. then we went to Venice. It’s a very beautiful city ! We stayed there for 3 and 4 days.
Then we parked the motorhome and we went in a gondola through the Canals. St. Mark’s square impressed me !
Then we visited the Po Delta, Bologna and Firenze. Finally we went to Roma! I fell in love with Roma ! we stayed
there for two weeks and we could do everything!
Finally we boarded the motorhome and we came back across the Mediterranean.
What about you? What did you do during your holidays?
I am looking forward to seeing you,
kisses,.
Júlia Pons, guanyadora 6è B

42

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

UNA CARTA A ALGÚ QUE NO HE VIST DES
DE FA MOLT DE TEMPS
Hola, Pepo. Hola, Estela.
Ja fa molt de temps que no ens veiem, perquè
vau marxar de "La Guixera". Encara me'n recordo,
del dia en què la tieta Anna em va dir a cau
d'orella: "Vine, Unai. Jo i el tiet hem trobat una
cosa que t'agradarà..." Intrigat, la vaig seguir.
Quan vam ser fora em va assenyalar un foradet
diminut a la paret de pedra, i llavors us vaig veure
a vosaltres. Em vaig quedar tan impressionat
que no vaig reaccionar durant un minut o dos. Al
final vaig aconseguir articular algunes paraules,
que vaig fer servir per a dir: “Quina bona parella
que fan!”
La meva tieta em va explicar que encara no teníeu nom, i jo, recordant un llibre que havia
llegit feia poc, us vaig batejar amb els noms de Pepo i Estela. En Pepo (al llibre) és un cuc
de seda que un dia veu a l'Estela, una papallona. Ell s'enamora d'ella, però es posa trist en
veure que, com que ell és lleig i no pot volar, ella no s'enamorarà mai d'ell. Però un dia es
transforma i es converteix en papallona. Va volant fins a l’Estela i junts emprenen el vol fins
a la felicitat.
Al cap d’uns mesos vau tenir bessons. Em vaig posar tan content de veure’ls que vaig cridar
d’alegria. Però com que vaig cridar tan fort, us vau espantar i vau marxar volant.
Cada dia me'n recordaré de vosaltres dos: Uns mussols amb els ulls gegants de color groc
i mirada penetrant.
A reveure,
Unai Canals, guanyador 1r ESO A
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CARTA DES DE LA INFÀNCIA
Hola Tura,
Com et va? Espero que bé.
He decidit escriure't aquesta carta perquè
ets la meva millor amiga. Ens coneixem des
de la llar d’infants i sempre hem sigut millors
amigues.
A vegades ets una mica pesada (i jo també)
però encara que tinguem discussions
sempre acabem arribant a un acord (i això és
l'important).
Hem viscut moltes coses juntes com per
exemple totes les vegades que hem anat de
colònies, quan ens hem quedat a dormir una
a casa de l'altra, a Halloween i a més totes
les vegades que hem quedat per fer deures
i hem acabat jugant a alguna cosa, o encara
millor: tota la història que ens vam inventar
dels ànecs del riu de Besalú! O també quan
anàvem fent reptes per tot Besalú i acabàvem
morint-nos de riure i de vergonya!
Per això i molt més vam decidir ser millors amigues. A més a més, som iguals de caràcter:
cap quadrades :)! Això fa que ens entenguem per moltes coses com per exemple el títol d'un
treball. Coses així simples són molt especials perquè es converteixen en un record més per
a la col.lecció de records que hem viscut!
A més, sempre aconseguim passar-nos-ho bé encara que el que estiguem fent sigui avorrit
, i a vegades ens acaba agafant un atac de riure a totes dues!
En fi, que per tot això que he dit, espero que siguem sent amigues per tota la vida fins que
siguem velletes, o millor, que quan siguem grans i tinguem fills els nostres fills es facin
amics i així per tota la vida!
Adéu!!
Anna Riol, guanyadora 1r ESO B
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MY FEELINGS
I know feelings are not an object but sometimes it looks
like it. When you feel that one person is manipulating your
feelings, get out of there! That's not good, your feelings are unique and very important.
Obviously the feelings of humans aren't an object but there are persons who take your
feelings and destroy them, then you feel so bad, sad and at times you can fall into depression.
For example when you have so many friends and one of them manipulate your emotions
and when they have what they want of you they get out of your life.
My feelings are not destroyed luckily but sometimes I feel that I’m insufficient for my friends,
I pass seasons that every week I cry for different reasons that I prefer not to explain. In
those weeks I feel so bad I feel my feelings are an object for persons, and then is when I
discover the persons who are worth it in my life.
Núria Banal, guanyadora 2n ESO A

My special object: Saint George 21
It was the midday of the 6th of march of 2007 when a little boy was born.
rn. His
parents called him Martí, and... yes, I’m this boy, but today I don’t want to talk
uring
about me but I like to speak about my special teddy, called Barratina. During
the days I passed in the hospital after being born one of my mother’s friends
ends
came to visit us, but she wasn’t alone, she took with him a little brown teddy
eddy
bear dressed with an enormous sleeping hat that seem like a catalan
‘’barretina’’ for this reason I called him like that, Barratina. I slept with
him for a lot of years, but when I started to be older I decided to stop
sleeping with it. Obviously, I couldn’t forget or give him, so instead of
this, I decided to keep it on a shelf in my room. In this way, I saw him every
very
day. Up to the present day he has been staying at this shelf.
Always, once a month, I put him to clean in the washing machine.
I’m sure that, while you were reading this text you thought about if I never
lost Barratina, and I have to say that...Yes. One time I was on holiday I took Barratina
and other toys to play, but as I’m very forgetful I forgave them into the vacation house.
Fortunately, when I arrived home I could call the owners of the house and they sent me
Barratina and all the toys. I was very happy to have them back!!!
I promise I’ll never lose him another time!!!
Martí Moliner, guanyador 2n ESO b
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ESBORRANY
La goma frega,
l’escrit s’esborra,
la marca queda
Clara Cairó, guanyadora 3r ESO

AN APRIL ROSE
I hadn’t felt lonely until a long time ago. I used to admire the
sunset next to her. Watching as the sun was hiding behind
the mountains on the horizon, waiting for the cold night.
Side by side, we would be enjoying the honest moment of
the day. While I would be in my thoughts, stroking Daisy's
fur, she would be looking after her precious rose. It has not
bloomed for years, but she still liked to prune her sharp
thorns of that withered flower without petals, without life.
That day, the bright star was descending more slowly and
the silence was winning over everything around them.
When darkness came, I got up carefully and left the porch.
The door slammed shut behind me, the house locked
empty. I walked down the corridor and I passed in front
of the mirror. I looked very old. My beard was whiter than
usual. She would put next to this old dumb dull men and
she would try to comb my hair with her hand to try to improve that depressed face. She
would give me a kiss on the cheek and go to bed, not before saying goodnight to me.
The next morning, 23th of April, I woke up earlier than usual. Daisy didn’t stop barking all
night. I got out of bed and frowned I went out onto the porch, shouting for the dog to shut
up. I walked through the door and I couldn’t believe it…It had bloomed. The flower had red
petals like carmine. Thorns glistening in the morning dew and drops of water ran down the
stem of the flower
It was her, I was sure. I could see her sweet soul coming out of that flower. In spite of
being sad, although I was broken on the inside, there was a smile on my face. She was
remembering me that whatever happens she’ll be there, with me.
Maria Vidal, guanyadora 4t ESO
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