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l dia 11 de novembre s’acomiadava de l’escola, 
per jubilació, la nostra companya i amiga Loli 

Martínez, després de molts d’anys de fructífera 
tasca a la nostra cooperativa. 
Na Loli no va refusar mai el compromís de 
desenvolupar tasques directives, sempre 
incòmodes i poc agraïdes, i així, va 
col·laborar com a membre del Consell Rector 
de la cooperativa, com a subdirectora d’FP en 
dues etapes, i, també, com a cap de 
departament de ciències socials. 
Va ésser una lluitadora capdavantera, amb 
molta empenta. Els primers anys de la 
implantació de la Formació Professional a 
l’escola, suportà moltes veus en contra en el 
seu moment; però  el temps li va donar la raó, 
i, així, el col·legi està orgullós d’unes 
esplèndides promocions d’alumnes d’FP que 
sortiren, i de les quals molts d’ells són avui pares d’alumnes de la nostra escola. També 
força important és el seu esperit de superació i millora professional, com demostra el fet 

d’envestir i acabar una segona 
carrera universitària a partir dels 
quaranta anys, fer el reciclatge de 
català , etc.  
Ens alegra saber que té inquietuds 
per seguir millorant la seva 
formació, i  també per col·laborar 
en tasques de tipus social. 
Aquí, Loli, sempre serà ca teva; per 
això confiam veure’t sovint per 
seguir compartint inquietuds i 
amistat. Que gaudeixis molt 
d’aquests meravellosos anys que 
segur t’esperen. 

 

E 
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ELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL VÀREM ANAR AL 
CINEMA A VEURE LA PEL·LÍCULA MADAGASCAR . 

 
ENS VA AGRADAR MOLT 
CONÈIXER I DESCOBRIR LES 
AVENTURES QUE VIUEN TOTS 
ELS PROTAGONISTES. 

 
 

 
 
 
 

 
MIRAU QUINS DIBUIXOS HAN FET ELS INFANTS DE 4 ANYS, 

SÓN PRECIOSOS! 

 

 
ROSER: “HE DIBUIXAT N’ÀLEX, 
EN MARTIN, EN MELVIN I NA 
GLÒRIA. M’HA AGRADAT MOLT” 
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ELS NINS I NINES DE 4 ANYS ANÀREM D’EXCURSIÓ A NATURA 
PARC. VÀREM VEURE I TOCAR MOLTS ANIMALETS. ENS HO 
PASSÀREM MOLT BÉ. 
 

 
 

¡Error!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELS MONITORS ENS VAN  ENSENYAR COM SEMBRAR UN 
COSSIOL 

 
PODER TOCAR ELS ANIMALS VA SER MOLT DIVERTIT. 
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ELS NINS I NINES D’EDUCACIÓ INFANTIL JA ES PREPAREN 
PER CELEBRAR LA FESTA TRADICIONAL DE SANT ANTONI. 
APRENEN DIFERENTES GLOSSES I FAN UNES BONES 
BANYES; ELS MÉS GRANDETS VAN D’EXCURSIÓ I FAN UN 
GRAN  FOGUERÓ. 
 
MIRAU QUINS DIBUIXOS MÉS GROSSOS PINTEN ELS 
INFANTS: 
 

PINTAM UN DIMONI BEN GROS 
PER DECORAR EL PASSADÍS 

(3E) 
 

 
 

 
 
 

UNA ALTRA CLASSE PINTA 
SANT ANTONI (3D) 

 
I TOTS ELS NINS I NINES DE 3 
ANYS FAN LES BANYETES DE DIMONIS PER POSAR-SE-LES 
EL DIA DE LA FESTA.  
 

 
 

 
AI, QUIN DIMONIETS! (3C) 
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AQUEST NADAL VA VENIR EL PATGE A RECOLLIR 
LES CARTES PER ENTREGAR-LES ALS REIS 
D’ORIENT. I, PER CELEBRAR-HO, CANTÀREM 
NADALES, BALLÀREM I BERENÀREM DE 
XOCOLATA AMB ENSAÏMADES. BONÍSSIM!! 

 

 
 
 
 
      

 

 ELS NINS I LES NINES DE 3 ANYS HEM DECORAT EL 
NOSTRE PASSADÍS FENT UN ARBRE DE NADAL AMB 

MATERIAL RECICLAT. PER FER-HO, 
UTILITZÀREM DIFERENTS 
TÈCNIQUES I MATERIALS. 

 

FÉREM 
L’ESTRELLA DE 

CARTRÓ I 
AFERRÀREM LES 

TAPES DELS 
IOGURTS (3D) 

 
PINTÀREM PAPER DE DIARI DE COLOR VERD 

FOSC I, DESPRÉS, FÉREM BOLLETES PER 
AFERRAR-LES AL TROS DE CARTRÓ 

(3B) 
 

TAMBÈ, PINTÀREM PAPER DE DIARI DE 
COLOR VERD PERÒ, 

DESPRÈS, FÉREM 
BOCINETS DE PAPER I ELS 
AFERRÀREM AL CARTRÓ 

(3C) 
 

FINALMENT, PINTÀREM EL TRONC AMB ELS 
NOSTRES DITS. QUE DIVERTIT! (4E) 

 
 

I AIXÍ ÉS COM VA QUEDAR EL NOSTRE 

ARBRE. 
 

 LI ENTREGAM 
LES CARTES 
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HEU VIST MAI RES MÉS 
GRACIÓS? ELS PETITS DE LA 
CASA SÓN ELS QUE MÉS 
AGRAEIXEN LES 
ACTIVITATS EXTRES I, COM 
SEMPRE, NO ENS VAREN 
DECEBRE. 

FEREN FLORETES PER 
A LES NINES I CAPES 
PER ALS NINS. 
MENJAREN BUNYOLS I 
CANTAREN CANÇONS 
AMB MOLTA ALEGRIA. 
LA VERITAT ÉS QUE 
S´HO PASSAREN 
D´ALLÒ MÉS BÉ; I 
NOSALTRES, AMB ELLS, 
ENCARA MÉS. 

BON PROFIT, 
MENUTS! 
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SENDERISME AL CIDE 
 

n grupet de professors, al llarg del curs 
passat, elaboraren un projecte sobre 

EDUCACIÓ I SENDERISME. Aquest projecte 
fou presentat a la Direcció del nostre centre i, 
després d’una sèrie de modificacions, s’acceptà 
iniciar el seu desenvolupament a partir del curs 
escolar 2005-06. 
 
I així ha estat. A principis de curs, a través dels 
ajudants dels caps d’estudis i dels coordinadors 
d’etapa, vàrem establir unes dates per anar 
d’excursió. I ja hi hem anat, d’excursió: 
 
Amb els de 1 ESO anàrem a La Trapa (amb 
anècdota inclosa!), guiats per n’Eva Murillo. 

 
Amb els de 2 ESO vàrem fer des de Banyalbufar 
fins a Esporles, cap el camí des Correu. El guia 
fou en Carles Font. 
 
Amb els alumnes del 1r cicle d’Educació 
Primària hem fet el següent recorregut: CIDE – 
voltants del cementeri de Sa Vileta – Coll de son 
Marill – CIDE de bell nou. Guiatge a cura de Tià 
Vallbona o Mario García. Cal dir que davant la 
resposta positiva dels alumnes, es va allargar 
una mica més aquest recorregut. Amb aquests 
mateixos alumnes, es farà una 2a excursió al 
llarg del 3r trimestre per Valldemossa. 

 
mb els del 2n cicle d’EP vàrem  anar pels voltants de Lluc. Amb uns, només arribàrem des de Menut 
fins la Font de Muntanya i tornàrem arrere i, amb altres, férem un bon tros del camí vell Lluc – 

Pollença (des de Menut fins El Pi de Son Grua). Els guies han estat Jacqueline Martínez, Mario García o 
Tià Vallbona. 
 
Amb el 3r cicle d’EP es farà un bell recorregut per la zona des Camell, sa Comenta des Morts i es 
Pixarells, a Lluc. Serà al llarg del mes de març. 
 
També es té previst fer un recorregut pel pla des Pouet, amb els de 3r ESO, i coronar el puig de l’Ofre, 
amb els de 4t ESO. Això també serà el mes de març. 
 
Amb un grup de Batxillerat farem la volta a la Moleta de Binifaldó, el mes d’abril. 
 
Finalment, i tal i com estava contemplat al nostre projecte, es faran dues excursions voluntàries enfocades 
als alumnes d’ESO i post-secundàries. Serà un dissabte del mes de març i de maig. Més endavant es 
concretarà el lloc a recórrer. La idea d’aquestes excursions voluntàries és que, amb el temps, hi hagi un 
petit grup d’alumnes disposats a recórrer la serra de Tramuntana de cap a peus, és a dir, des d’Andratx 
fins a Pollença. Veurem, amb el temps, si es pot complir aquest objectiu. 
 
I, si Déu i companyia volen, s’organitzarà una excursió per a tot el personal de la casa. 
 
Res més. Només esperam que la gent que participi d’aquestes activitats gaudeixi de la natura, i de tot el 
que aquesta ens ofereix, tant com ho feim nosaltres.  
 

La comissió de Senderisme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 

A 

 

Els nins i nines s´ho 
varen passar de 
primera. A la vista 
està. 
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És curiós que des de ben petits ja 
experimentam el terror escènic. 
Més d’un estava ben nerviós, però 
després de la primera cançó ja es 
trobaren tots en el seu paper i 
pareixien autèntics professionals. 
Des de la revista vos felicitam a 
tots perquè ho féreu beníssim. 

Un any més els nostres menuts 
de 5 anys ens varen cantar 
nadales. S’ha de dir que ho 
feren molt bé (a més, els papàs 
sempre els trobam aguts, o 
no?).  

Aquell horabaixa també va 
actuar el cor dels més grandets. 
Hi actuaven una gran quantitat 
d’infants de primer i segon de 
primària i  ens varen 
sorprendre, a tots, per la 
“professionalitat” que 
demostraren i les ganes de fer-
ho bé que tenien. 

Una de les cançons que més va agradar va 
ser la del grup “Sopa de cabra” , amb la 
qual ens varen posar la pell de gallina a 
tots. 

En definitiva, enhorabona a tots i, 
sobretot, a les mestres per la paciència 
que ens demostren dia a dia amb els 
nostres menuts. 
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Si hi ha una cosa que agrada a la immensa majoria d’infants és pintar. Els professors 
d’anglès ho saben i aprofiten l’avinentesa perquè els menuts aprenguin anglès amb alegria 
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Glòria Espases Cuart 3r D. Educació primària 
 

PROJECTE DE L’UNIVERS 
 
 
 
 
 
El dia de l’ eclipsi 
lunar ens ho vàrem 
passar  
molt bé… Ens varen 
donar ulleres 
especials 
i el vàrem veure. 
Després ens contaren 
moltes coses 
del Sistema Solar. I 
n’ aprenguérem 
molt! Que  fantàstic 
és l’ Univers! 
 

Gran part del primer trimestre, els alumnes de Primer Cicle de Primària han fet un 
projecte sobre l’univers. Els al·lots s’han engrescat moltíssim i el resultat ha estat 
excepcional. Part de l’experiència ens la conta un dels nostres alumnes: 

Un any més, la participació al concurs de la postal nadalenca ha estat un 
èxit. El jurat ho va tenir difícil, però finalment va triar la més original. 
Enhorabona, Glòria. 
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Vet aquí una vegada, a l'any tres mil set-cents vint-i-quatre.... 

A la meravellosa terra de Venus, hi havia la gran escola de màgia (a la qual jo assistia). Allà hi anaven les bruixes i bruixots de tota la galàxia, d'entre 

dotze i divuit anys. Jo anava a primer curs. 

EI director va proposar fer una excursió a la Terra. 

- Hem pensat d'anar a veure el planeta més bonic de la galàxia: la Terra. Els que vulguin 

venir han de dur aquest paper signat en mig segon. Un, dos, tres, ja! ! ! 

Com sempre, tots el vam tomar menys el trio de les bruixetes (na Meila, na 

Rístrica i na Criptèria). 

- Ja ha arribat el dia, Xavier!!! 

- El dia de què? 

- A en Xavier, no te'n recordes? De la visita a la Tena!!! 

En Précling no es va posar tranquil fins que el nostre professor d'astrologia 

va dir que ens preparéssim, perquè ja sortíem. 

- Agafeu suficient menjar i reuniu-vos a l'ascensor rodamón. 

Trenta-set minuts després... 

-Pedro, podràs venir amb mi a la vista? - vaig dir. 

-D' acord. 

Llavors va ser quan tots els professors van dir: 
- Tres, dos, u Ja sortim. 

L' ascensor, en aquell moment, va sortir disparat com un coet, per amunt, i es va posar a cantar cançons dels anys mil nou-cents vuitanta, 

les quals coneixíem d' història de la música màgica. 

Quaranta-nou minuts més tard, arribàvem a la Terra. L'ascensor caigué precipitadament sobre una estranya figura. Als seients del darrere 

va haver-hi un xoc molt fort, i justament eren els nostres. 

En sortir de l'ascensor, ens vam quedar parats. Estàvem a cent metres 

d'altura, sobre un estrany mur de maons amb finestres, des de les quals, la gent ens 

sermonejava sense parar. Ens cridaren tots els professors, dient que érem uns despistats, 

que encara no havíem baixat al peu del mur. 

Quan vam ser a baix, ens van explicar els professors d'estudi dels no-mags 

que allò era un edifici i que és on viu molta gent. I ens van dir que érem a la ciutat de 

Nova York. Allà vam conèixer tots els seus costums, però ja ens n' anàvem a visitar 

qualque altre lloc de la Terra. 

Tornàvem a seure als seients de l'ascensor i, en baixar,  érem flotant damunt 

els núvols, amb uns éssers amb ales i un aro flotant a vint centímetres del seu cap. Els 

professors estaven totalment desorientats, i se'ns acostà un d' aquests éssers tan estranys i 

ens demanà: 

- Qui sou, vosaltres? 

Llavors en Précling li respongué: 

- Nosaltres som els aprenents de bruixot que hem vingut a fer una visita al planeta Terra.  

- I qui sou vosaltres? 

- Som els àngels. Aquí vénen totes les ànimes de la gent difunta que ha estat bona al· lota durant la seva vida a la Terra i ja es queden a viure al 

meravellós món del cel. 

En aquest moment, en Pedro va tenir curiositat i va demanar: 

- I què els passa a la gent dolenta? 

En aquell moment, la sang dels àngels es va glaçar durant mig minut. Quan a la fi van contestar, no ho van fer amb massa bona cara. 

- La gent do... dolenta! Va... va... a l' infern!!! Allà hi ha un ésser horrible i maligne. És el Dimoni. 

 La redacció pot ser una font de plaer, a través de la qual els infants expressen els seus temors, les seves il· lusions i, fins i tot, 
els seus desitjos. Explicar-los les equivocacions i ensenyar-los a redactar és un dels objectius principals al darrer cicle de 
Primària. És sorprenent, si hi dediquen temps, el resultat d’algun dels seus escrits: 
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Mentre els professors discutien on havíem d'anar, jo vaig agafar mig metre de núvols d'aquells tan esponjosos i li vaig fer un encanteri per 
a donar-li vida. En deu segons, s'havia convertit en un conill que no parava de botar pertot. El vaig haver d'agafar i sostenir-lo amb totes les meves 
forces fins que es va tranquil· litzar. 

Ja ens en tornàvem a anar a l'ascensor. Per ficar el conill, li 

vaig haver de fer un encanteri per fer-lo tomar petit. Me'l vaig ficar a la 

butxaca i vaig seure a l'ascensor, que tretze minuts després va aterrar a 

molts quilòmetres sota terra, on vam haver de fer escuts protectors per a 

suportar les altes temperatures i la pressió. 

Aquell paisatge era horrible. Hi havia el Dimoni (suposem que ho 

era) remenant una olla bullint, amb uns éssers molt lletjos que també 

remenaven l'olla. Els altres dimonis no tenien ni punt de comparació 

amb el Dimoni original. Era terriblement lleig i tenia una mirada 

assassina que penetrava. 

- Ens han agafat! !! - va dir en Cl6ustrec perquè els teníem a tots 

enrevoltant-nos.  

- Mira qui tenim!! ! - va exclamar el Dimoni. 

La nostra màgia no funcionava contra ell, i, mentre ho intentàvem, els altres dimonis ens van agafar per darrere i ens van penjar cap per 

avall amb unes cadenes irrompibles: només es trencaven amb aigua, però no n'hi havia enlloc. L'aigua feta amb encanteris no funcionava. 

En un moment vaig tenir una idea. Vaig treure'm la vareta de la butxaca, i llavors el conill. EI vaig amollar a terra i en aquell moment, amb 

un cop de vareta, es va fer tan gros que quasi no hi cabia. Llavors li vaig dir: 

- Amolla l'aigua pertot arreu! 

I, tal com li vaig dir, ho va fer. La lava es va apagar, els dimonis es van gelar, les cadenes es van trencar i tot va tomar a ser normal. Tots 

estam bé i ja tornam a Venus. 

Xavier Martínez Bió 5è A 

 
i havia una vegada un aprenent de bruixot que 
nomia Carles, que aprenia molt ràpid, però 

sempre volia saber més coses. Ell vivia en un poble molt petit, on 
el seu pare era ferrer. La seva mare era morta, però va morir en una 
altra illa de l’arxipèlag que nomia Bàleix. Tot l’arxipèlag temia 
una colla d’esperits malfactors i dolents. Una vegada va venir un 
grup de dolents al poble on vivia en Carles, però ell va recordar un 
conjur que faria que els dolents caiguessin pel barranc. Ell va 
formular el conjur i va ser efectiu. 
 
     Però amb això no s’havien acabat els maldecaps, perquè només 
era una petita tropa que havia enviat la reina Otitti. La reina sabia 
on havia d’enviar tropes gràcies als esperits que li ho deien. En 
Carles, després de pensar molts de dies, va dir que, com que ell no 
podia protegir sempre el poble, se n’ aniria al palau d’Otiti. Havia 
de començar un llarg camí; el va emprendre sense dubtar-ho. Era 
molt perillós i pesat, però quan va tenir a la vista el palau va estar 
satisfet d’haver fet el primer pas. Però faltava una cosa molt difícil: entrar al palau. En aquell moment va recordar el primer 
encanteri que li havien ensenyat. El de la teletransportació. No se´n recordava molt bé, però ho va intentar. Va tenir molta mala sort, 
perquè va aparèixer al lloc de reunió de tots el guàrdies, allà on es repartien els torns de guàrdia. Per altra banda, va tenir sort de 
poder-se amagar, però al poc temps el varen agafar i el varen ficar a les masmorres. Li deien que a les dues setmanes acabarien amb 
ell. En Carles, quan va sentir això, va començar a pensar com podia sortir d’allà, però no se li acudia com. 
     
Després de tres dies, va recordar com teletransportar-se al lloc que volgués. Va esperar el canvi de torn dels guàrdies per poder-se 

teletransportar, ja que es quedava un minut tot 
sol, i així ho va fer. En Carles va aparèixer 
davall del llit d’Otiti i va esperar que s’adormís 
per sortir de l’amagatall. 
 
   Llavors va començar a cercar alguna cosa per 
l’habitació i va trobar un armari ple de verins. 
Com que ell sabia que la reina sempre bevia un 
tassó d’aigua quan s’aixecava a mitjanit, va 
agafar un verí d’acció retardada i l´hi va posar al 
tassó d’aigua. Quan ella es va despertar per 
prendre el tassó d’aigua i se ´l va beure, en 
Carles ja s’havia teletransportat cap a casa seva. 
A Otiti no li va passar res, perquè era d’acció 
retardada. La reina va tornar a dormir sense 
saber que moriria amb les seves pròpies armes i 
no es va despertar mai més. 

        H 
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Carles Gil Ribas. 5è primària. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns detalls de les obres: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enguany, els Premis de literatura jove de Palma s’han duit a terme una mica 
abans que els anys anteriors. Ara bé, això no ha impedit que els nostres alumnes 
s’animassin i hi participassin amb la qualitat de sempre. 
Per a nosaltres és un plaer tornar a veure com la qualitat dels vostres escrits fa que 
siguem el centre amb més publicacions al llibre premiat. 
Normalment, us oferíem a la revista cada un d´aquests, però per falta d’espai ens 
veiem obligats a mostrar-vos, només, la representació d’alguns fragments. Si estau 
interessats a llegir-los, el departament de català us deixarà la publicació. 
Només us podem adreçar paraules d’agraïment i encoratjar-vos perquè el següent curs 
continueu participant. Fins aviat. 
 

“Havia sortit de casa per no haver de suportar 
més estona les mirades de complicitat entre Ahmed 
( el seu marit ) i Marsha ( l’altra dona d’Ahmed). 
Feia tant de temps que ella no en rebia cap, 
d’aquestes! Però havia de callar, ella va néixer 

“Mentre intentava col·locar els troncs vaig mirar en Daniel i 
em va recordar a un dels bessons Weasley amb el seus 
cabells rojos brillant amb la llum de la lluna i amb la seva 
cara pigada” 

“El meu pare va morir d’un tret quan jo no era  més que un ou, la 
meva mare va morir enverinada tot just vaig aprendre a volar. Ara 
estic sol en aquest món ple de perills, sense ningú que hem pugui 
ensenyar a cercar el meu propi aliment o a fugir del perill més 
gran per a la meva espècie: l’ésser humà.” 
 

“Sols puc dir-te amb lletres buides 
que no tenc res per sentir, 
que m´han llevat els sentiments, 

       que potser ja no sóc jo.” 

“La veritat és mentida, 
l’intel·lecte és nul, 

la memòria s’oblida 
i el seny és cluc.” 

“Per a en Dom havien passat unes hores, però quan va 
tornar a la Terra es va trobar que tot era fosc, brut i ple de 
ferralla. Va trobar a terra una placa que pareixia que era 
la inscripció tècnica d’un tanc. Va mirar la data de 
fabricació i posava gener de 2975.” 

Ll i sta t d el sn ostr es
pa r t i ci pa n ts i  les seves

obr es:

No ten i m  m és l í m i ts qu e el s som n i s,
a i xí d on cs, con t i n u em som i a n t
Irene Pérez 3eso A
EL VENT DE LA LLI BERTAT
Sara Gil Ribas3r ESO
Ja és ta r d …
Lubomira Konstantinova Kostova
UN MÓN DE SOMNI S
¿?
El m ón  d e Da r cen
Marina Gomila Albal  1r ESO
EL TÍ TOL QUE VULGUI S

Jordi Martí domínguez

Qu i h o ha ta sta t, ja h o d eu  sa ber
Mª Cristina Llecha Jofre, Col·legi CIDE.
El vol tor Negr e
Robert Lluis Cortés Vermeulen 4t Eso E
Peti ts pa i sa tges si gn i fi ca t i u s
NatàliaLuqueVila
DESCANS ETERN
Ferran Rosa Gaspar

En yor a n t - la
Marta León

LLUI TA CONSTANT
Laura Mas Martín
SÀHARA LLI URE
Nafi Brahim Salem
ABSÈNCI A
Alba Alcover Carmona   3r ESO
DAY I BN HAMSA I BN AL- RAXI D
Salamu Brahim Salem 4rt
FI
Mateu Perpinyà Pitarch 4Eso D
Llà gr i m es d e vi d a
¿?
D estr u cci ó
Antònia Pozo
AMORS I MPOSSI BLES

 

“Els infinits gegants de metall duen amb ells la destrucció. Regalant-
nos a tots grans quantitats de por. D’odi. De tristesa. De soledat. 
D’enyorança cap una terra que en els seus dies havia estat bella i 
plena d’alegria. Terres on els infants podien créixer corrent pel camp 
lliurement. Terres on no es coneixia ni es volia conèixer el que eren 
les autopistes” 
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MALIKA. 

De vegades no és senzill explicar literatura, però tampoc no és entendre-la. 
Sabem memoritzar, però en molt poc temps oblidam el que tanta feina ens ha 
costat. És per aquest motiu que els alumnes de 4t A i 4t B treballam la 
literatura d’una manera una mica diferent. Cercam la informació, treballam els 
conceptes i els aplicam a la nostra experiència. Aquest és un exemple de tot 
allò que assumim: 
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Aura Moyà 

 

l pati Ple de pols, na Malika i la seva mare preparen coques 
per dinar. Només són les nou del matí i ja fa una calor 
insuportable, sufocant. 

En aquell moment, arriba una dona amb una motocicleta i 
s’atura al davant de la mare i de la filla. Somriu a na Malika i després 
li diu al seu pare en Mulu (que estava mirant com feien feina): 

-Ja seria hora que la seva filla aprengués a tenir una idea 
bàsica d’escriure, llegir i comptar. L’escola és només a cinc 
quilometres d’aquí; no és gaire lluny! 

Sense mirar la seva dona, Mulu diu en to irònic: 
-I qui anirà a cercar aigua i llenya cada dia mentre ella és a 

l’escola? Qui cuidarà les cabres? Vostè? 
La dona li torna a dir que és molt importat per a na Malika, 

que era essencial saber-ho. Però Mulu no en vol sabre res i diu: 
-La Malika no té temps d’anar a l’escola, té coses més importants a fer! 
-L’escola només obre quatre dies a la setmana(explica la dona). La resta del temps pot ajudar… 
Mulu aixeca el cap sense dir ni una paraula, agafa el bastó i se’n va a cuidar el bestiar. La dona mira la 

nena i fa un sospir decebuda, després, puja a la motocicleta i se’n va. Molt trista, la Malika abraça la seva padrina 
Xalifa, el seu únic consol. 

La velleta està asseguda al seu lloc preferit: sota un gran boabab, té la cara plena d’arrugues i ja fa 
temps que no té dents. Passen els minuts i la Malika li diu a cau d’orella: 

-Àvia, m’agradaria tant anar a l’escola per després deixar el poble i tenir a la ciutat un treball de debo… 
Na Xalifa li eixuga les llàgrimes de nina i enrere un sospir diu: 
-T´entenc molt bé, estimada meva. Que bé que t’entenc! 
A la nit, mentre na Malika era al llit, el pare i l’àvia xerren a la vora del foc. Na Malika no està dormida i 

escolta atentament la conversa: 
-La necessitam aquí (diu en Mulu), ha d’ajudar la seva mare! 
-La teva filla ha d’anar a l’escola per no ser una ignorant com nosaltres (diu la l’àvia). A mi, quan tenia la 

seva edat, m’hauria agradat estudiar en comptes de passar-me tot el dia treballant, del matí a la nit. 
Aleshores no hi havia escola, però ara…és diferent! 

Pare:-malika ja sap comptar cabres, de que li servirà llegir i escriure? D’aquí uns anys es casarà i tendrà 
fills, com la seva mare, com tu! 

Dia rera dia, nit rera nit, na Xalifa, amb veu ronca mira de convèncer el seu fill perquè deixi que na Malika 
vagi a l’escola, però no hi ha res a fer,… Mulú encara és molt radical. 

Un matí, Mulú se’n va a la ciutat a comprar un mascle de cabra.. A la plaça, veu a una dona envoltada de nins 
i nines de totes les edats, estan asseguts a l’ombra d’un gran arbre, amb una pissarra als genolls. Mulú reconeix la 
dona: és la qual va venir a demanar-li que portés na Malika a l’escola. 
 Els nins estan ben atents, i, a vegades aixequen la mà per contestar les preguntes de la mestra. 
Tímidament, Mulú s’atraca i escolta, però, per més que escolta, no entén gairebé res: tot li sembla enrevessat i 
misteriós; si algú li pogués explicar… 
Al vespre, quan tots són al llit, Mulú i l’àvia es passen tota la nit conversant. Al dia següent, l’´àvia diu a la Malika:  
 -A partir d’ara, aniràs a l’escola cada dia. El 
teu pare per fi ha dit que sí, em sembla que ho ha 
entès…(li diu molt fluixet). 
 Quant sent aquestes paraules, na Malika 
l’abraça i li diu a cau d’orella que tot ha estat gràcies 
a ella! 
 En el mateix moment, la nina entra a 
l’habitació i es posa el vestit més bonic que té (blau 
amb flors de color taronja), es posa les sandàlies i es 
torna a fer les trenes. La seva mare està molt 
emocionada i l’àvia intenta aguantar-se el plor: 
 -Quina sort que tens! (sospiren les dues 
alhora). 
 Pel camí ple de pedres, na Malika s’acomiada 
de nou de la seva família. El camí fins a la ciutat és llarg, però ella està contenta… les sandàlies, en caminar, 
aixequen un pols daurada i el vestit vola amb compàs del vent: avui, na Malika és feliç. 

Irene Pérez Incinillas 3r ESO A 

L’ECLIPSI ANUL·LAR SOLAR DE 3 
D’OCTUBRE DE 2005 

A 
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  Els eclipsis solars són espectaculars i fàcils d’observar; per això, milers de persones ens 
prepararem, però algunes, malauradament, no el poguérem veure. 
   
  Cercàrem informació als llibres i a Internet. En trobàrem molta, perquè tots els 
observatoris astronòmics en publicaven. Vàrem fer un dossier amb imatges i textos que ens va servir a la 
classe. 
  Aprenguérem què és un eclipsi, com es produeix, els tipus d’eclipsis i quines 
observacions es poden fer. 
 
 

 
 
 
  La Direcció va decidir fer uns cartells informatius i comprar ulleres adequades per 
poder mirar el Sol sense perill; la Conselleria i l’OAM ens varen regalar més ulleres, i molts d’alumnes en 
dugueren de casa. Així i tot, haguérem d’organitzar torns per compartir les ulleres. Semblava fet a posta, 
que l’eclipsi fos en horari escolar i que el màxim es produís cap a les 11 del matí. 

   
Amb els alumnes del Taller d’Astronomia i 
de 3r.ESO - F dv. vàrem preparar una sèrie 
d’experiments per fer al terrat durant 
l’eclipsi. L’enregistrament de dades 
meteorològiques es va fer amb l’ajuda de 
Damià Sastre. (Gràcies, Tito!) 
   
  Com sabeu, l’eclipsi es va 
veure beníssim a la Península, però no a 
Palma (cosa increïble). Feia fresqueta i els 
niguls varen tapar el Sol molta estona. 
 
  Afortunadament, tenim 
Internet, i molts alumnes van poder fer 
l’observació des dels ordinadors de l’aula 
d’informàtica. 
  Per veure un altre eclipsi - 
si no podem viatjar com fan els “caçadors 
d’eclipsis”- ens ho haurem de prendre amb 
paciència i esperar fins a l’any 2026. Tenim 
a la vostra disposició el dossier informatiu 
per si el voleu anar llegint i , per si s´escau, 
vos tornam a presentar el cartell que ens 
recorda la norma bàsica d’observació. 
 

ASTRONOMÍA  
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EN EL QUIJOTE 
 

 La de la caballería andante ( ...) es una 
ciencia –replicó don Quijote- que encierra en sí 
todas o las más ciencias del mundo, a causa que el 
la profesa( ...) ha de ser astrólogo, para conocer 
por las estrellas cuántas horas son pasadas de la 
noche, y en qué parte y en qué clima del mundo se 
halla ... ( II, XVIII ) 
  
 En varios pasajes del Quijote encontramos 
alusiones a la Astronomía. Así que podemos 
asomarnos tanto a los conocimientos, teóricos y 
prácticos, como a las creencias populares de su 
tiempo.s 
 Don Quijote ha leído sobre astronomía–
astrología, se decía entonces- y se atiene a las teorías 

clásicas que culminaron en Ptolomeo (el más grande cosmógrafo de la antigüedad) En sus desvaríos no menciona la 
revolucionaria teoría que Copérnico publicó en 1543. Está loco, pero dentro del orden establecido por la Iglesia. 

Es un viajero experimentado, de noche sabe orientarse, y está familiarizado con el movimiento de la bóveda 
celeste por lo que es capaz de saber la hora por las estrellas. 

 
Con motivo de la celebración del IV 

Centenario del Quijote en nuestro colegio CIDE se 
han realizado varias actividades, también nuestro 
proyecto interdisciplinar: El diorama que se refiere a 
la famosa aventura del barco encantado bajo la 
semicúpula que representa la esfera celeste el día 23 
de abril. El cartel en que figura el capítulo completo. 
Una presentación con la información complementaria 
al texto sobre astronomía, mitología y una reseña de 
la realización del proyecto. 

 
Hemos seleccionado este pasaje porque es 

divertido y útil ya que nos permite trabajar el 
concepto de la esfera celeste y la determinación de la 
latitud por la altura de la Polar, fundamental para los 
navegantes. 

La escena muestra a Don Quijote y Sancho 
en la ribera del Ebro, donde descubren un bote de 
pesca amarrado. Don Quijote recuerda los barcos 
encantados de las novelas y obliga a Sancho a 
embarcarse en una aventura. El escudero, que no sabe 
nadar, tiembla y se lamenta en tanto que el caballero 
disfruta del viaje. Don Quijote presume de sus 

conocimientos astronómicos en una imaginaria 
travesía marítima y Sancho comprueba que apenas se 
han alejado de la orilla. Mientras discuten, la 
corriente les lleva hasta la embocadura de una aceña 
próxima. ¡Las ruedas del molino destrozarán la 
embarcación¡ Los molineros, viéndoles en peligro, 
salen con unos palos para desviar el barco.  

En el Taller de tecnología, con la profesora 
Joana Gomila se hizo la base del diorama y los . 
personajes recortados en madera y la decoración o 
paisaje en que optamos por lo artificial frente a lo 
natural porque temimos que se marchitase o pudriese 
en un ambiente cerrado . 

En las asignaturas de Expresión plástica, 
profesor Antoni Viamonte y Taller de astronomía 
profesora Joana M. Brunet, se representó la esfera 
celeste (referencias y constelaciones) sobre una 
semicúpula de metacrilato El observador, nuestro 
protagonista, está contemplando el cielo del 23 de 
abril al anochecer.  

En el aula y con el tutor Jaume Llodrà se 
planificó y sistematizó la recogida de información 
que elaboró mediante una presentación multimedia.  

 
 

racias a a la comunidad escolar y a los amigos que nos 
han ayudado: Eva Murillo, Julia Palou, Xisca Rubio y 

Miquel A. Villalonga. Al Sr. Salvador Sánchez, director del 
Mallorcaplanetarium, por su valoración de nuestro trabajo el cual 
quedó expuesto en dicha institución. 

 
Gracias finalmente, a la Sra. Presidenta Mª Antonia Munar 

quien nos recibió en el Consell de Malloca y felicitó a nustro equipo 
integrado por los profesores citados y por los alumnos de 3º y 4º de 
ESO:  Abraham, Darío; Abraham, Diego; Anivarro, Teresa; Bordoy, 
David; Cabot, Lucía; Cardell, Juan Manuel; Cifre, Francesca; 
Company-Chacopino, Bartomeu; Covas, Bartomeu; Fuster, Andrés; 
González, Javier; González, Jesús; González, Joaquín; Leiva, Elena; 
López, Juan Manuel; Mas, Adrián; Morales, Jaume; Moreda, 
Marcos; Mulet, Dani; Ortiz de Guinea, Valentín; Picó, Bernat; Pozo, 
Antònia; Rodríguez, Adrián; Rosa, Ferran; Rotger, Juan José; Sáiz, 
Víctor. 
 

G 
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Voleu una rosa? I els bunyols? 
Aconseguir diners per als nostres 
viatges d´estudis du la seva feina 
(que els ho demanin als nostres 
alumnes de segon, que varen 
patir de valent). 

“Ara una punxada, senyo, 
que se m´ha romput la 
rosa…” 
Els menuts s´ho passen bé i 
les al·lotes se´n van més 
acolorides que mai. 

Ah, ens falta parlar dels 
nostres alumnes de cor, que 
anaren a cantar als més 
menuts. Això sí que és un dia 
complet! 



Revista C.I.D.E. Nº 23   

El Gegant de Foc 22 

  
 
 
Un any més, en Miquel Barceló ens ha demostrat que el món del teatre 

subsisteix gràcies a persones com ell. No necessita grans escenaris, ni llums, ni 
escenografies recargolades. Els seus millors instruments: la veu i el gest, com 
antigament. A través del seu espectacle hem conegut com la paraula segueix essent un 
arma d’entreteniment ,de denúncia  i d’ ironia. És cert, vivim una era visual, però els 
bons mestres encara ens saben distreure sense la necessitat d’una càmera ni un 
ordinador. 
Sincerament, ha estat un plaer. 
 

          “I el vilà sortí d’un  petarro que   va 
fer l’ase…” 
 
L’occità, el català i un univers inventat 
foren el que més va agradar, als nostres 
alumnes, de la primera història 
“Clergue tondut, clergue fotut” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La darrera història, on se’ns explicava l’essència del 
joglar, féu tremolar els ulls de més d’un, i les 
tertúlies posteriors a l’obra aconseguiren que els 
nostres alumnes s’apropassin més a l’art del teatre. 
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l nostre centre ha obtingut uns resultats extraordinaris a la prova de matemàtiques 
Cangur 2005. Na Cèlia Rosselló va guanyar el concurs en el nivell de segon de 

batxillerat, i altres cinc alumnes del CIDE van quedar classificats entre els 10 primers al mateix 
nivell. A més a més, en Santi Sebio va quedar vuitè en el nivell de quart d'ESO. 
 
 El departament de Matemàtiques se sent molt content i satisfet amb aquests resultats. 
 

 
Cèlia Rosselló 2n Batxilerat 

Primera classificada 

 
Lluís Llinàs 2n Batxillerat 

Quart classificat 

 
Leandro Pedraza 2n 

Batxillerat 
Sisè classificat 

 
Marta Alonso 2n Batxillerat 

Setena classificada 

 
Joan Noguera 2n 

Batxillerat 
Vuitè Classificat 

 
Ramón Alonso 2n Batxillerat 

Desè classificat 

 
Santiago Sebio 4t d´ESO 

Vuitè classificat 

  Entrevista a na Cèlia Rosselló Galmés  
 
1. És cert que no et volies presentar?  Per què i qui et va convèncer a presentar-te? És cert, me 

va convèncer en Joan Vadell, dient-me que no me costava res presentar-m'hi i que, a més a 
més, me regalaven un bolígraf.  

2.  Et vares preparar de qualque manera? Vaig mirar els apunts que tenia fets per als exàmens 
de classe... i poca cosa més! 

3. Trobares les preguntes molt complicades? Qualcunes sí, que record que eren difícils... I les 
vaig fer intuïtivament. Però les altres era qüestió de llegir-les un parell de vegades i ja 
estava fet.  

4. Et vaig donar la notícia just abans d'un examen de Llengua espanyola. Et va influir per fer 
l'examen, t'ho cregueres, quins sentiments vares tenir....? la veritat és que duia una raig de 
guanyar concursos i al principi me pensava que te quedaves amb mi... però després quan 
vaig veure que anaves “en serio”... no m'ho creia!!! (l'examen me va anar bé...)  

5. I el premi? Conta’ns la teva estada al Xanadú,  Madrid. Quan me van dir el viatge, me vaig 
quedar una mica freda... Perquè anar de viatge amb gent que no conec de res no me feia 
gaire gràcia. Però a finalment me vaig decidir per anar-hi... I m'ho vaig passar d'allò més bé; 
viatge a Xanadú amb totes les despeses pagades: esquí (amb material inclòs), “bolos”, 
cinema, cars, menjar... i vaig conèixer gent molt simpàtica.  

6. Com animaries la gent perquè s'apunti al Cangur? No perdeu res per presentar-vos-hi i 
intentar-ho. Amb un poc de sort i concentració, anireu de viatge...  

 E 
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 Aquest Nadal hem pogut veure a les pàgines d’alguns diaris els resultats de 
Selectivitat de tots els centres de Balears. La veritat és que nosaltres havíem rebut de la 
UIB l’índex de credibilitat; per a aquells que sou aliens a aquesta informació, us direm 
que és el llistat on es comparen les notes que han obtingut els alumnes, a Batxillerat, 
amb les notes que tenen de Selectivitat i la diferència que hi ha entre aquestes. La veritat 
és que ja va ser una alegria per a nosaltres veure que érem el quart centre de Balears en 
aquest índex, i tot quedà arrodonit amb la notícia del 100% d’aprovats a les proves 
d’accés (PAU) 
 

Aquests són els resultats que obtingueren els nostres alumnes (comparats amb la 
resta de Balears): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matèries comunes   Balears  CIDE 
Llengua catalana 5,7 6,1 
Llengua castellana 5,4 5,6 
Llengua anglesa 4,9 5,7 
Història 6,4 6,5 
Filosofia 5,7 6,7 

Matèries de 
modalitat 

Balears CIDE 

Físca (12 alumnes) 4,8 4,9 
Química (7 alumnes) 5 6,9 
Biologia (7 alumnes) 5,8 7,2 
Llatí (1 alumnes) 5 9,5 
Matemàtiques cc. Socials (13 alumnes) 3,9 5,2 
Matemàtiques II (13 alumnes) 6 9 
Història de l’Art (9 alumnes) 4,7 5,6 
Geografia 5,9 6,1 
Dibuix Tècnic (12 alumnes) 6,1 7 
Ciències de la Terra (6 alumnes) 5,8 7,2 
Francès (2 alumnes) 6,4 7 
Economia (5 alumnes) 6,5 5 
 

El bon resultat obtingut, també en notes, ha fet 
que ens animem a mostrar-vos els resultats, ja que 
consideram que això ens incentivarà a tots (pares, 
alumnes i professors) a seguir el mateix camí. 
 
Segons el llistat publicat a “Diario de Mallorca” 
de dia 25 de desembre de 2005, el nostre centre és 
el vuitè de Balears, el quart de Mallorca i el tercer 
de Palma (tenint en compte que és el primer que té 
el Batxillerat concertat). 
En definitiva, tot un èxit que esperam 
seguir mantenint durant molts anys. 

 



Revista C.I.D.E. Nº 23   

El Gegant de Foc 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quina feinada! Les madones 
ens arribaren tard, la pasta 
se´ns resistia, els al·lots que es 
cremaven… 

S´ha d´admetre que, dins 
de tot, va ser un dia molt 
divertit. Això sí,  hi ha cares 
que ja formen part de 
l´estampa de l´escola. Eh, 
Santi? 

L´ajuda més important, com 
sempre, ens va arribar de la 
cuina; perquè els nostres 
alumnes, allò que es diu cuiners, 
no ho són gaire. Ara bé, sense la 
seva col·laboració no hauríem fet 
res. Gràcies, al·lots! 
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Anàrem d´excursió? Bé, es pot dir que un grup 
d´agosarats ens atrevírem a caminar una 
estoneta, perquè la resta decidíreu pelar-vos de 
fred als pixarells. Sort que teníem llenya, perquè 
al final del dia ja ens feia neveta. 
 
En fi, un dia fresquet, però divertit a la vegada. 
 
Per cert, si qualque dia ens hem de perdre pel 
bosc, demanar en que sigui amb na Joana 
Brunet. Això és  anar preparada! 
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L’Escola IPSI –Institució 
Pedagògica Sant Isidor- va ser fundada 
per un grup de pares i professors l’any 
1962. Actualment és un centre 
relativament gran que acull uns 1500 
alumnes amb un equip docent d’uns 100 
professionals. La seva oferta educativa 
va des dels 2 anys (llar d’infants) fins a 
l’entrada a la universitat. Imparteix els 
ensenyaments d’educació infantil, 
primària, ESO i batxillerat (vies 
científico-tècnica i de la salut, 
humanitats i ciències socials i artístic). 
IPSI és un centre privat laic, amb un 
cert prestigi de serietat i rigor en la 
preparació de cara als estudis posteriors 
universitaris. 

La seva condició d’escola urbana –està 
situat al barri de l’esquerra de 
l’Eixample, en la zona de l’Hospital 
Clínic- ha influït en el seu creixement. 
Els seus espais es composen d’un 
edifici central on s’ubiquen els 
parvularis i primària; un edifici d’ESO, 
on hi ha també la llar d’infants; una 
planta independent en un altre edifici 
per als batxillerats, i un pis d’oficines 
per a administració, a més d’un gimnàs, 
un polisportius, una piscina, una sala de 
màquines per a la preparació física, sala 
de dansa, aules d’informàtica... Tot al 
voltant de la cantonada del carrer 
Provença i el carrer Comte Borrell. 

 
L’activitat de l’Escola és molt variada i, a banda de l’àmbit acadèmic reglat, dóna gran 
importància a la música –el seu Cor Vivaldi és semiprofessional i, a més dels concerts i 
les gires per , ha participat en òperes al Liceu i en pel·lícules d’Almodóvar i de 
Balagueró-, als esports -en especial bàsquet i gimnàstica- i a l’aprenentatge d’idiomes –
anglès, francès, alemany i japonès-. 
Pel que fa als objectius, l’Escola els deriva dels dos trets fonamentals: el 
desenvolupament de la capacitat per a raonar i el del sentit de la responsabilitat i 
autonomia per aprendre a moure’s en el camp dels estudis superiors i de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enguany, els alumnes de 1r de Batxillerat fan un viatge d’intercanvi amb un centre de 
Barcelona. Hem pensat que pot ser una experiència diferent i que, a més, els pot permetre conèixer 
alumnes de la seva edat, amb el mateix tipus d’estudis, però d’un lloc diferent. 

Els primers que partim som nosaltres (2-4 de març) i els nostres amics vendran just abans 
de la nostra setmana Cultural (5-7 d’abril). En la propera revista us contarem com ha anat 
l’experiència. 

El director de Batxillerat d’IPSI (el centre on anam)ens resumeix una mica com és la seva 
escola.:  
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El darrer dia, abans de Nadal, en 
Fran Vidal ens va fer tot un concert al 
pavelló. En teoria havia de ser un preludi 
del dia de la desfilada, ja que els 
organitzadors ens havien promès que dos 
grups de l’escola podrien actuar a la sala 
assaig. Els alumnes votaren i d’entre 
quatre grups sortiren elegits en Fran i 
Men. Però les coses no varen sortir com 
volíem i ens quedàrem sense actuació a 
la sala. 
Per sort, en Fran sí que va poder actuar a l’escola 
i els seus companys de classe li varen retre tot un 
homenatge amb pancarta i tot. 

Els moments més importants del concert: 
“no os vayáis” i la cançó del “torero”. 

 Enguany ens vàrem trobar 
amb dos reptes per poder fer la 
desfilada de models: el lloc i la 
coincidència, el mateix dia, amb un 
altre centre que també organitzava la 
seva desfilada de models. Ara bé, els 
nostres alumnes, com sempre, 
demostraren que poden amb tot i, 
encara que les coses es posaren una 
mica difícils, aconseguiren omplir la 
sala assaig amb unes 500 persones. 

 
S’ha de dir que l’ambient era immillorable i 

que els nostres models ho varen fer d’allò més bé. 
La gent va ballar, varen cridar i varen aplaudir cada 
una de les actuacions dels nostres agosarats 
alumnes. Una mica de “Grease”, vestimentes 
“grunx “, esportives, de bany, de festa i, fins i tot, 
una versió nova de la ventafocs (eh, Teresa?). 
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En general, un vespre 
divertit, amb molt bon humor i amb 
la demostració, una vegada més, que 
sou capaços de fer el que voleu quan 
vos ho proposau.  

Enhorabona a tots! 

 
Per cert, es varen 
sentir molts de 
crits eufòrics, per 
part de les 
alumnes d’ESO  
(i algunes 
externes a 
l’escola),  quan 
sortien els nostres 
alumnes d’equips 
electrònics. 
Ens va 
sorprendre:  
L’estil d’en Pablo 
Rojo, la timidesa 
de na Cati i d’en 
Diego , la 
diversió d’en 
Fran i en Santi, el 
saber estar de na 
Carlota i na 
Nerea i tot un 
seguit de detalls 
que ens ho varen 
per passar tan bé. 
  

 
Un dels 
moments 
més 
aplaudits 
fou quan en 
Pedro i en 
Luis ens 
mostraren la 
seva ànima 
gimnàstica 
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L’aventura d’Hugo 
Ramón 

Qui és Hugo?  Un ex – alumne del Cide, 
que va gestar el projecte de travessar l’Atlàntic en 
solitari en un petit veler,  al temps que cursava el 
seu 2n  curs de batxillerat. 

Actualment té 20 anys, i aquest any 2005  
ha aconseguit el seu objectiu,  tot participant en la 
regata anomenada “Mini transat”. 

Aquesta regata és oceànica i en solitari, 
són 4300 milles nàutiques (8000 Km),  una prova 
de resistència humana i material, de duresa extraordinària, a causa de la mida del vaixell, de només 6.5 
metres d’eslora. El recorregut consta de dues etapes: una, de la Rochelle (Franca) fins a Lanzarote (8 dies 
sense aturades); i la segona, d’aquí fins a Salvador de Bahia (Brasil) (25 dies sense aturar). 

Hugo ha estat el regatista més jove a completar aquesta regata. El simple fet d’acabar –la és 
motiu per felicitar –lo. La regata no només és pujar al vaixell i arribar, ja que requereix trimar veles, fer 

menjar i racionar-lo, arreglar les avaries, 
cosir veles rasgades, falta d’electricitat, 
dormir poc... I tot, sense oblidar la fredor 
d’estar sempre banyat. 

Hugo ha aconseguit ,dia a dia, 
superar totes aquestes dificultats, fins arribar, 
després de passar 33 dies en solitari, a Brasil. 

Però el mèrit més gran d’Hugo va 
ésser aconseguir tot allò que s’amaga darrere 
la navegació pròpiament dita:  el vaixell, 
pagar l’equipament, veles, electrònica, 
publicitat, viatges, transports....Sempre 
demostrant la seva habilitat social per 
engrescar un gran equip de feina en el seu 

projecte, i posant de manifest el seu esperit de superació i  maduresa, dues fites difícils d’aconseguir.  
I ,  a més , un  bon company  per als altres participants. En  rescatà un que  va caure a l’aigua, 

quan encara faltaven 3 dies per arribar a Brasil; amb la qual cosa li salvà la vida. 
Més informació:http://emotion.nowind.com 

Joan Julià 
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Cada dia, sense ser-ne conscients, ens arriben milers d’anuncis publicitaris als nostres cervells 
amb l’únic objectiu d’aconseguir que comprem el que ens proposen.  
Sabem que, abans de fer-lo, sempre s’elabora un estudi de mercat: a qui va dirigit, quina edat té 
l’objectiu, com li agraden les coses… I tot això es tradueix amb el llenguatge que s’empra, els colors que 
es mostren… de tota aquesta feina n’hem fet una mostra, i hem vist que també sabem vendre si volem. 
Aquí teniu els nostres anuncis. Convincents, eh? 
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THE FROGS IN THE CREAM 

 Once upon a time… two frogs fell down in a recipient of cream. Immediately they realized that they had sinked, it was 
impossible to swim in that dense cream. 
 At first, the two frogs stamped in the cream because they wanted to got to the border. But it was 
useless. 
 One of them, said: 
-“I can’t stamp more. It is impossible to go out of the cream, I don’t want to suffer so long, I am going to die.”- 
  Then, she stopped stamping and she sinked fast.  
 The other one, more square-headed, said: 
-“It is impossible to swim here, but I will fight till my last breath.”- 
 She continued stamping without advancing any centimetres for hours and hours. 
 Suddenly, the cream became butter. Surprised, the frog jumped and got to the border. Finally, she came back home 
croaking happily. 
MORAL: fight for what you want till the last moment, you do not have to tire out never. 
Lluís Berga Mayol 1r  Batx B 
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Exercicis de tipologia textual 
Coses inexplicables 

 

Fa dos mesos vaig anar de viatge al país on tots els meus 

amics sempre havien desitjat anar. Quan érem petits i 

anàvem a I' escola de la cantonada, somiàvem anar allà. 

En arribar al pont principal, vàrem al·lucinar amb la 

decoració. Els habitants d'aquell petit país havien passat 

hores i hores col·locant cada detall al seu lloc. A la dreta es 

trobaven les xemeneies, una damunt de l' altra, però sense 

arribar a tocar-se. Davall hi havia una gran capsa amb 

petites inscripcions de color negre i, davall d'aquesta un 

banc on poder seure. A l' altre costat, a l' esquerra, es 

trobaven els passadissos, els rellotges i, just darrere, els 

llumets. 

De seguida començàrem a fer fotografies de totes aquelles 

preciositats que al nostre país, encara que és molt més gran, 

mai havíem vist. Pensàrem que els habitants ens farien fora i 

no ens deixarien penjar les fotografies que havíem fet per a 

la nostra revista. Els predèiem un mal futur, però al país on 

ens trobàvem no hi havia lloc per a les prohibicions. 

La veritat és que la cara que estava posant n' Aina no era d' 

allò més convincent. Va semblar-me que era l' única a qui 

no li estava agradant tot alia. Vaig proposar-me canviar-li 

l'expressió, i vaig dir-li que m'encantaven totes les coses que 

estàvem mirant. Pensava que mai tornaria a veure objectes 

com aquells; em produïen un benestar que les platges de la 

nostra terra no aconseguien produir-me. Vaig intentar 

convèncer-la de tot allà, però va ser inútil. Ella va respondre 

les meves intencions explicant-me que no considerava allò 

màgic, pensava que era igual que les coses que ja havia vist. 

Vaig deixar de banda aquest tema i vam anar a la casa on 

havíem de dormir. La senyora va donar-nos les següents 

explicacions: 

Per anar a la vall del Silenci, en primer lloc, heu de comprar 

cremalleres per tapar les boques. Quan arribeu a la porta de 

la cova, heu de pujar tres esglaons i, de seguida, baixar la 

rampa. Gireu a l' esquerra fins a topar amb un buit; allà, 

llanceu-vos, i gaudireu de l' absolut silenci. 

En arribar al lloc esmentat, tot era ben diferent i millor. Ho 

havíem imaginat diferent. Estava tot envoltat d'una 

cristal·lina aigua salada que va recordar-me els estius a la 

vall del Fibló. Aquell soroll, aquell estrany sentir a la panxa 

… 

Vam passar allà dues setmanes, extrapolades del món real. 

EI dilluns vaig trobar-me una petita pàgina d'un diari local 

on podien llegir-se les paraules següents: 

“Grup de joves perduts a la vall del Silenci. Fa deu dies que 

se'ls cerca pels voltants i no se n'ha trobat cap emprenta. Les 

famílies estan desesperades i demanen l' ajuda de tots els 

habitants.” 

 
Alicia Bustos Vargas  2n batx A 

 
L' altre dia, fent una volta amb el meu germà, com 

solem fer cada horabaixa per parlar un poc de la vida en general, 

ens va succeir una cosa ben estranya. Un home, d'uns cinquanta 

anys, prim, amb barba blanca i mal tallada, amb un aspecte de no 

haver trepitjat una banyera amb molts dies, va acostar - se a 

nosaltres i ens digué: 

- Sabeu, pens que d' aquí a cinc minuts es posarà a 

ploure! 

EI meu germà em mirà sorprès, amb cara d' espantat, en escoltar 

les paraules d' aquell individu. Però ell prosseguí: 

- Però bé,  com que avui m' he aixecat amb la cama bona, us explicaré el que heu de fer si succeeix el que he predit. 

Nosaltres no sabíem com reaccionar davant les afirmacions d' aquell home sospitós; tanmateix, ell continuà amb la seva estranya 

explicació: 

- Un paraigües, sí, això és el que necessitau. Un utensili llarg, desplegable i normalment de diferents colors. Sabeu de 

què us parl? 

En aquell moment, ja estàvem totalment bocabadats davant aquella estranya situació. No sabíem pas si riure, si enfadar- nos, què fer 

La correcció i la concreció de la llengua depenen, moltes vegades, d’allò que volem 
transmetre i a qui ho volem transmetre. Els raonament, l’expressivitat, la coherència, la 
correcció i, sobretot, la cohesió són el nostre objectiu en els següents exercicis: 
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davant aquell subjecte estrambòtic. 

- I per dir- vos més, us ajudaré esmentant que, quan tengueu l' utensili a 

les mans, només caldrà agafar-lo amb una mà i amb l' altre pressionar el botó, que 

tendrà a la part del pal, i aleshores s' esdevindrà  una gran cúpula que farà que 

romangueu eixuts davall la pluja. 

I així, sense pronunciar una paraula més, se n' anà. 

En Bernat i jo ens quedàrem pensatius i atabalats, veient com aquelles cames s' 

allunyaven. 

Uns minuts després, en reaccionar, riguérem. Supòs que l' única cosa que se 

sol fer en aquests casos. 

- Jo pens (vaig dir) que aquest home no té el cap on l' ha de tenir. 

EI meu germà assentí amb el cap i somrigué. 

 - Quines coses que ens passen (afirmà ell, rient); però bé, almenys se'l 

veia feliç, pareixia no saber molt bé a quin món es trobava. Però ja ho diuen, que val més el dolent conegut que el bo per conèixer! 
Laura Reixach Sampol 2n Batx. A 
 

EXERCICI SOBRE TIPOLOGIA TEXTUAL 

- Era un dilluns ales 6:00 h de la matinada, quan el so del telèfon em va despertar. Era el meu cap que em telefonava des 

de la redacció del diari. Aquell bon home havia representat molt per mi i jo m 'havia guanyat la seva confiança. Em va dir que volia 

encarregar-me la feina de fer l' entrevista al condemnat a mort Pere Martí. 

EI meu cap va voler comunicar la noticia de l' exclusiva als altres mitjans de comunicació i ho va fer mitjançant una 

roda de premsa dient que l' entrevista es faria amb molt de tacte, intentant empatitzar amb el presoner i amb un caràcter totalment 

professional. 

Va arribar el dia assenyalat i, quan vaig entrar a l 'habitació, no vaig poder evitar sentir una mica de por, i a la vegada 

llàstima. L'habitació on estava no tenia gaire llum i la seva cara mostrava una expressió que mai oblidaré. Les mans li tremolaven i 

amb prou feines li sortia la veu. Mentre realitzava l'entrevista, anava sentit cada cop mes el seu dolor. En Pere Martí, lluny de la 

seva fama, era educat i semblava molt culte. Em vaig permetre el luxe d'anotar la meva opinió personal a l'article, ja que era de les 

poques persones que havia tingut contacte amb l' acusat. Vaig argumentar que no creia convenient castigar aquell home tan 

durament, ja que el crim es va cometre anys enrera i ara s 'havia restablert, i havia canviat per complet. L' executarien dia 9 de 

novembre i seria una mort poc dolorosa i ràpida. La vida de la seva esposa i dels seus fills quedaria marcada per sempre. 

EI procediment de dia 9 seria el següent: en primer lloc acomiadament de la família, en segon col'locaci6 a la cambra de 

la intervenció del presoner. Desprès es rebria als advocats i ales 

altres autoritats. I finalment, es duria a terme l' assassinat. 

 El que més em sorprengué fou que tan sols passa un 

mes i ningú 

se'n recordava ja d'ell i de la seva família. 

 Mai oblidaré aquella entrevista i molt menys la carta 

que em dona, 

que rimava: 

"Que es mi barco, mi tesoro QUE ES MI DIOS, LA LIBERTAD, 

mi ley, la fuerza y el viento mi única patria, la mar." 

Tomeu Amengual Calafat  2n Batx A 
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Entrevista a: SANTIAGO SEGURA 
Entrevistador: Avui entrevistarem un dels directors de cinema més importants d'aquest país, Santiago Segura. Benvingut 

Santiago. 

 

5.5egura: Bon dia i gràcies. 

E: Per començar, si et pareix bé, conta'ns qualque cosa de 

tu: com eres abans de ser un famós director cinematogràfic i 

com arribares a ser-ho? 

55: Bé, jo vaig néixer al barri madrileny de Carabanchel fa 

ja bastants anys. Alia vaig viure una infància com qualsevol 

altre nin, però prest em vaig adonar de que jo no havia 

nascut per treballar. 

Amb 15 anys vaig començar a dirigir curtsmetratges. Vaig 

cursar els estudis bàsics i vaig estudiar la carrera de Belles 

Arts, ja que tenia gran facilitat per al dibuix. 

Gràcies al meu amic, Alex de la Iglesia, em vaig poder 

donar a conèixer dins el món del cinema amb la pel·lícula E/ 

dia de /a bestia amb la qual vaig guanyar el Goya al millor 

actor revelació. Però quan de veres vaig aconseguir la fama 

va ser dirigint Torrente: E/ brazo tonto de /a /ey amb la qual 

vaig guanyar el Goya al millor director. Després vaig fer la 

segona entrega: Torrente II: Misión en Marbe//a. I això és 

pràcticament tot. 

E: Tenc entès que d’aquí a poc estrenaràs una nova entrega 

de la saga Torrente. Conta'ns com serà i quan la podrem 

disfrutar. 

55: Sí, estic preparant la tercera part de Torrente. 

S’anomenarà Torrente III: E/ protector. Serà molt 

sorprenent per al públic. Estarà als cinemes a partir del 30 

de Setembre. Serà una "bomba" i la gent s'ho passarà molt 

bé. 

E: Podries explicar-nos com serà aquesta pel·lícula i quins 

actors hi trobarem? 

55: En aquesta entrega Jose Luis Torrente és I'encarregat de 

protegir una persona molt important dins la política europea. 

Hi intervenen molt actors, com Carlos Latre, Tony Ie Blanc, 

Fabio Testi i molts altres. 

E: Creus que és millor aquesta pel· lícula que les dues 

anteriors? 

55: Be, crec que l'èxit de Torrente I és molt difícil de 

superar, però, baix el meu punt de vista, aquesta pel·lícula 

és una de les millors que he fet mai en la meva vida. EI 

rodatge ha estat molt divertit. 

E: Un rodatge amb tu deu ser inimaginable, ets mol sever 

amb els actors? 

55: Bé, el món del cinema és molt complex. Si vols que les 

coses surtin be has de posar-te seriós, però mai has de faltar 

al respecte als companys de treball. Jo opto per un treball 

seriós dins l'humor que la mateixa pel·lícula conte. 

E: A la teva pel· lícula hi ha una gran varietat d'actors. 

Explica'ns com va ser el procés de casting. 

55: Bé, el primer que s'ha de fer per realitzar un bon casting 

és fitxar un bon equip de professionals i marcar els criteris 

que cerques per a cada paper. Després, cal entrevistar molts 

actors, per tal de tenir un ventall més ampli d'opcions. 

I per acabar, cal escollir aquells actors que s'identifiquin 

millor amb el personatge i que comuniquin també amb el 

públic. 

També cal tenir en compte el pressupost de la pel·lícula, ja 

que nosaltres no podem fitxar actors de fama mundial. 

E: Santiago, sabem que dins d'aquest aspecte d'home inculte 

i analfabet, s'amaga un apassionat de la literatura i la poesia. 

Per acabar l'entrevista, podries dedicar-nos una cita que 

t'agradi? 

55: M'agrada molt una cita de Plató que reflecteix molt bé el 

món actual. Diu així: "Els savis parlen perquè tenen qualque 

cosa a dir, mentre que els ignorants parlen perquè han de dir 

qualque cosa". 

E: Bé, doncs amb això ja hem acabat amb l'entrevista. Ha 

estat un plaer per ami entrevistar un dels millors director de 

cinema espanyol. Fins una altra ocasió Santiago. Gràcies. 

55: Gràcies a vosaltres per cridar-me. Ha estat molt bé. Fins 

una altra. 

Carlos Terrasa  Pérez 2n A Batxillerat 
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