


L’ART DE JUGAR AMB MATERIAL DE REBUIG

TOTES LES AULES DE TRES ANYS HEM FET UNA ACTIVITAT 
AMB DIFERENTS MATERIALS DE REBUIG. L´HEM DIVIDIDA EN 
QUATRE SESSIONS. 

PRIMERA SESSIÓ: JUGAM I EXPERIMENTAM 

GRÀCIES A TOT EL MATERIAL QUE ENS HAN APORTAT LES 
FAMÍLIES (tubs, botelles, taps, capses…) HEM JUGAT,
MANIPULAT, EXPERIMENTAT, CONSTRUÏT… 

HEM CONSTRUÏT MOLTES COSES (vaixells, avions, trens, cases, 
torres, cotxes…) 



SEGONA SESSIÓ: CONVERSA 

ENS ASSEIM TOTS A L’ESTORA PER EXPLICAR A LA RESTA 
DE COMPANYS/ES TOT EL QUE HEM CONSTRUÏT I FEIM UN 
LLISTAT DE TOTES LES COSES QUE VAN SORTINT. 

TERCERA SESSIÓ: VOTACIÓ

TENINT EN COMPTE EL LLISTAT DE TOTES LES COSES 
CONSTRUÏDES, CADA NIN/A TRIA LA QUE LI AGRADA MÉS. 

QUARTA SESSIÓ: PENSAM I CONSTRUÏM

LA JUGUETA MÉS TRIADA SERÀ� LA QUE CONSTRUIREM 
ENTRE TOTS. ARA HEM DE PENSAR COM LA VOLEM? 

CADA GRUP CONSTRUEIX AMB MOLTA D’IL·LUSIÓ� LA SEVA 
JUGUETA.  



ELS NINS HAN GAUDIT MOLT!!!!!!�



Ja som a sa classe de 4 
anys i tenim moltes ganes 

noves! La primera sortida que 
vàrem fer, va ser 
Octubre al Palma- Aquàrium.

poder observar, tocar, disfressar-nos i jugar al vaixell pirata! 

Ens ho vàrem passar beníssim!

LES FESTES I SORTIDES DELS NINS 

DE 4 ANYS



cuinar bolles de coco, preparar el nostre arbre d
escriure una postal pels nostres pares.

I els patges reials varen 
venir a cercar les nostres cartes! 
Quanta feina vàrem fer.

I per celebrar-ho, berenàrem 
de xocolata calenta i ensaïmada! 
Que bo!



Desprès de les vacances, tocava 
celebrar Sant Sebastià i Sant Antoni. I 
com és tradició a la nostra escola, vàrem 
fer un gran fogueró, els grans es varen 
disfressar de dimonis, cantàrem glosses 
i berenàrem de pa amb sobrassada!

Ahhhh! També anàrem a veure el teatre del dimoni banyatorta. 
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Durant el mes de Febrer, ens va 
sorprendre la visita del rei Carnestoltes, 
amb moltes ganes de festa! Ja sabíem que 

les seves ordres durant 3 
dies

Primera ordre: vestir-nos amb una camisa dels nostres pares.



Segona ordre: posar-nos la nostra disfressa preferida.

La seva darrera ordre va ser anar disfressats del símbol de la classe i sortir a 
fer la rueta! Mirau quines disfresses més xules i a més, els pares ens varen poder 
acompanyar!



Vàrem dir adéu al rei 
Carnestoltes i va arribar la Jaia 
Corema i per tant, la festa es va 
acabar. 

Per cert, sabeu qui és en Joan Miró? Nosaltres sí! I hem après moltes coses 
sobre la seva vida i obra. 



Vàrem visitar la 
Fundació Pilar i Joan Miró on 
vàrem visitar i descobrir el seu 
taller, la seva casa i les seves 
obres artístiques. 

N



Les flors comencen a florir, les papallones volen alegrament...això vol dir que la 

nostres actuacions. Així que, per un dia, tots ens convertim en artistes i pujam a 

granja- Vàrem 
gaudir com autèntics grangers!

         5è A ELS SOLS

                5è B ELS AVIONS

5è C ELS DOFINS

5è D ELS PIRATES

5è E LES BALENES
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ACAMPADA “ES BUROTELL”

MAIG 2014 

�
6è educació infantil 

�
�

�����



�
 AIXÒ ERA I NO ERA UN GRUP DE NINS I NINES DE 5 ANYS QUE VÀREM ANAR 

D’ACAMPADA AL BUROTELL. 



QUAN VÀREM ARRIBAR UN GRUP 

DE PIRATES ENS ESPERAVEN:  

�
P I O J O , M AY O N E S A , B A R B A 

N E G R E , B A R B A R O J A , 

D E S A S T R I T O , R E T X A T , 

CALAMARDO, LIMONEGRA, PIPI 

P I R A T A , M A R I M B A , J A C K 

ESPARRAGOU. 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
 E L S P I R AT E S E N S 

VÀREM DEMANAR AJUDA PER 

TROBAR EL SEU VAIXELL I 

TORNAR A LA SEVA ILLA, I PER 

AIXÒ:

�
�
   

�
�
 ENS CONVERTIM EN GRUMETS.   

�
�
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�
�
�
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VISITAM I DONAM MENJAR ALS ANIMALS
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�
�
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BEN CANSATS  RECUPERAM FORCES DINANT
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 L’HORABAIXA ENS N’ANAM D’EXCURSIÓ 

�
 JA ARRIBA EL VESPRE, ENS POSAM EL PIJAMA I BAIXAM A SOPAR 



�
I TOT D’UNA ENS PREPARM AMB LES LLANTERNES ANAM A FER UNA MICA DE GRESCA

�
�
�
�
�
�



�
HA ARRIBAT L’HORA D’ANAR A DESCANSAR…  

ENS RENTAM LES DENTS, UN PIXO I A DORMIR.

�
�



EL DEMATI DE DIA 21 DE MAIG AGAFAM FORCES BERENANT…

�
�

DESPRÉS ANAM A CERCAR UN TRESOR AMAGAT PEL BUROTELL

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�



�
�

DINAM ABANS DE TORNAR A CASA

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

DESPRÉS D’AQUESTS DOS DIES JUNTS ENS HO HEM PASSAT… 

�
PATA PATA… 

PIRATA!
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GUANYADORS DELS PREMIS LITERARIS 

DE LLENGUA CATALANA 

�
�

EL MEU PETIT HEROI

Plorava tendrament amb una veu greu i suplicant que em despertàs… 

En un temps impossible i en un lloc que no vos puc mostrar començà la meva 

història.

Obrí la porta de la tenda i… per primera vegada el vaig veure. La meva vida 

podia començar de veres aquell dia. Era un nin que venia a comprar-ne un, 

acompanyat de la seva mestra. El meu camí cap a la felicitat seria difícil, 

perquè ell ja en tenia un altre, al qual tenia molt d’amor; i fins i tot estava 

disposat a viatjar fins a Barcelona per comprar-se’n un de diferent. Vaig ser el 

darrer violí que va provar i el que més li va agradar, però la seva mare li digué 

que, abans de decidir-se, havia de passar les proves.  El va fer girar-se i 

demanà a la professora que li tocàs un parell de violins. La mestra li va dir: 

-Et donaré quatre papers, un per a cada instrument. Jo tocaré tres vegades 

distints violins i els hauràs d’ordenar per preferència, del que t’agrada més al 

que menys.

La primera vegada tocà quatre violins que al nin no li varen agradar. La segona 

vegada va ser diferent, ja que el nin decidí triar-ne un, encara que cap no fos el 

que ell cercava. La professora rient va dir: 

- És graciós, perquè has triat el teu antic violí. Això vol dir que li coneixes la 

veu.

A la tercera prova el nin va estar molt atent, ja que n’hi va haver dos que li 

varen agradar, però amb el renou de la campaneta de la porta, que va sonar 

 perquè entrava gent, es va  desconcentrar. Per això li va demanar si podia 

tornar-los a tocar. 

I en aquell moment vaig plorar tendrament, amb una veu greu, suplicant al meu 

nin que em despertàs. La professora quedà en silenci, davant la meva trista 

veu. Es girà i els ulls dels dos es trobaren. Silenci. Els nervis em menjaven, em 

recorrien cada una de les meves cordes. I la meva ànima sentia la por de la 

soledat si no em triava. Vaig sentir-me estrany, perquè el silenci podia significar 

que no els havia agradat o que havia aconseguit emocionar-los. I el nin xerrà: 

- Aquest és el meu violí! 



Vaig plorar en silenci i el nin m’agafà. Em va tocar dolçament i, en aquell 

moment, ens unirem  amb el so de la nostra música. 

Començàrem a  tocar junts i, des d’aquell dia tan gloriós, el meu músic, alt, 

amb ulls verds, robust, amb uns cabells una mica llargs per ser tan petit i una 

mica prim, molt simpàtic i amable, no m’ha abandonat. Gràcies a aquell nin que 

em va agafar, mai més he estat trist. La meva vida des  que som ben petit no 

ha estat molt bona, ja que el violí que tocava Romeo a Julieta era jo, però mai 

em va tractar bé. També vaig ser el violí de Mozart, però ell no s’interessava 

tant per mi com ho feia pel seu piano, i això no em va acabar d’agradar mai. 

Després he estat moltíssims d’anys sense que ningú em miràs de cara, darrere 

la vitrina d’un armari, plorant i sentint-me inútil  fins que va arribar aquest al�lot.

Sempre li estaré agraït. És com el meu petit heroi.

Màrius Gelabert Mir 

1r ESO D

�
�
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ELS ROBOTS LLIURES

�
         Això era una vegada un home multimilionari que va decidir ajudar la gent 

construint robots. L'home s'anomenava John Bones Pou, però l'anomenaven 

“Pare de Tots”. Era ros, amb cabells arrissats, tenia una boca enorme i un nas 

com una bruixa,  però uns ulls de color turquesa atreia l'atenció de la gent. Per 

això va tenir molt de suport per part dels ciutadans i va tenir molts de socis pel 

treball. Uns músculs treballats ressaltaven el seu cos i era alt.  Vivia en una 

ciutat molt gran anomenada “La Ciutat Sense Nom”. Estava tot ple de gratacels 

amb anuncis penjant d’ells, i per totes bandes hi havia gent. Va estar mesos 

treballant el seu projecte. Després de tots els esforços per part seva i dels 

treballadors, els robots van ser fabricats.  A la inauguració, el Pare de Tots va 

dir:

-Benvolguts amics meus!  Avui serà el pas a la nova era. Ara, no haureu 

de preocupar-vos pels vostres familiars malalts, perquè hem inventat els 

Borbons! Uns robots programats per cuidar de la gent sense provocar 

problemes. Però heu d'escoltar el que ara us diré:  Els robots no poden escoltar 

mai música ni llegir llibres, no podran fer res que els ensenyi a pensar, perquè 

sinó provocaran una revolució. I ara, passau-ho bé!



 La festa va ser grandiosa, ja que hi va haver menjar i música durant una 

setmana.  Després de la festa, varen començar a vendre els robots, la música 

es va prohibir, i la ciutat es va tornar trista. Un nin de tretze anys, anomenat 

Pop, va comprar un robot per a la seva mare, qui estava malalta. En Pop tenia 

una ràdio guardada a la seva habitació, i per alegrar una mica la seva mare, 

que es deia Maripi, va posar música. El robot va sentir la cançó de “I want to 

break free” de Freddie Mercury, i va começar a ballar, i va guardar la cançó al 

seu disc dur. 

 Una setmana més tard, la mare ja estava molt millor de salut gràcies al 

Borbó, al qual van anomenar Flash. Resultà que en Flash havia estat cercant 

medicaments per tota la ciutat.  La mare li va agrair a Flash els seus esforços, i 

li va dir: 

 -Flash, has estat molt bo tots aquests dies a casa, i t’ho agraesc molt. 

Per tant, demana el que vulguis, farem el possible per aconseguir-t’ho. 

 -Gràcies, Maripi- va dir en Flash-, però a mi ja em va bé estar amb 

vosaltres... Bé, ara que ho pens bé, m’agradaria que em xerrassis sobre les 

revolucions. És que l’altre dia em va agradar moltíssim la cançó que vàrem 

posar a la radio, i està prohibida la música.  Em sent com si fos un esclau del 

Pare de Tots.  

 -És que, de fet, ho ets, però ara t’explic el que m’has demanat. Les

revolucions sempre s’han produït perquè el poble no estava d’acord amb el 

sistema de govern. La gent solia agafar armes i lluitava contra l’exèrcit dels 

governadors. Una de les revolucions més importants va ser la Revolució 

Francesa, que es va produir  l’any 1789 i va durar uns quants d’anys. Va donar 

pas a l’Edat Contemporània. 

 -Idò, gràcies, m’has servit de molta ajuda, ara enviaré la cançó a tots els 

altres robots i els dirigiré a la nostra llibertat. 

 En aquell moment, tots els robots de la ciutat es van dirigir a la central 

on estava Pare de Tots, qui en veure aquell espectacle, va fer sortir un petit 

exèrcit fora de la central.  Els soldats duien unes pistoles elèctriques que 

provocaven un curtcircuit als robots, però aquests van seguir avançant. Quan 

els robots es van apropar prou als soldats, varen posar la cançó de “I want to 

break free”, però els soldats no varen escoltar la cançó i van començar a 

disparar. Flash va ser el primer a caure, i es va apagar. Es va tornar a encendre 

en una habitació blanca on Pare de Tots, en veure que s’encenia el robot li va 

dir:

 -Hola, robot.  Molt bé, feim un tracte. Jo ara et faré una pregunta molt 

especial, i si la contestes bé, que no ho crec, et deixaré lliure a tu i a tots els 

altres robots; però si no contestes bé, et destruiré. Aquesta és la pregunta: “En 

quin any es va produir la Revolució Francesa i a quina edat va donar pas?” 



 Va passar una estona, i en Flash no contestava. 

- Hahahaha!- va riure Pare de Tots-  Ja sabia jo que no ho sabries. 

- T’equivoques- va dir Flash-.  He estat vivint amb una família que m’ha 

ensenyat molt. La Revolució Francesa es va produir l’any 1789 i va 

donar pas a l’Edat Contemporània. 

 Pare de Tots es va quedar paralitzat, i de sobte un llum verd va sortir de 

la seva boca i dels seus ulls. Resultà que també era un robot. Flash va lluitar 

contra ell fins que el va derrotar. Pare de Tots, com que era un robot, va ser 

destruït i tots els robots van ser lliures. La música va tornar a la ciutat i s`hi van 

construir escoles a la ciutat. A la Ciutat Sense Nom no s’ha tornat a esclavitzar 

ningú mai més. La cultura ens fa lliures!

�
Hailan Garau Chen 

1r ESO D

�
�
�

LA HISTÒRIA DE LA NAZANIN 

�
Fa uns 60 anys d’aquesta història, però la seguiré recordant fins que Déu em 
dugui a la tomba. La record com si fos ahir mateix... Em dic Nazanin i aquesta 
és la meva història. 
Vaig néixer a Afganistan, un lloc preciós però amb una societat molt masclista 
on les nines no poden anar a escola i les dones no poden sortir de casa sense 
la companyia d’un home. Els meus pares varen decidir posar-me el nom de 
Nazanin. Aquest nom és molt peculiar, en el meu idioma significa bella, 
delicada. Els meus pares s’estimaven molt, el meu pare era un home molt llest i 
molt bo, érem una família molt unida. La meva àvia també vivia amb nosaltres, 
era una dona meravellosa i molt llesta. Sempre, abans de dormir, em contava 
una història de les seves que m’encantaven i em deixaven fascinada. Un dia, 
quan jo només tenia 7 anys, uns soldats varen entrar a ca meva sense permís i 
sense dir res es varen endur el meu pare. Cada dia i cada nit, sentia els crits i 
els plors de la meva mare. Jo no era capaç de dir res, no sabia que estava 
passant. La meva àvia plorava, però sempre que jo m’hi acostava em feia un 
somriure d’orella a orella que em tranquil�litzava. Jo demanava què passava, 
on era el meu pare i per què havien estat tan cruels, però mai obtenia una 
resposta, només em deien que la vida és molt injusta. Va passar un any, però 
tot seguia igual. La meva àvia i la meva mare no ploraven tant com abans però 
jo algunes vegades les sentia. El meu pobre pare no era on havia d’estar i, per 



aquest motiu, uns mesos després la meva mare va morir. Només em quedava 
la meva àvia. Jo plorava i plorava, pensant que tot havia estat culpa meva, que 
res tenia sentit i que em volia morir. Per si no fos poc, vaig deixar de parlar, no 
era capaç de formular ni una paraula. No volia menjar i, definitivament, vaig 
deixar de somriure. La meva àvia em seguia contant històries, em parlava, però 
jo no deia res. Ella ja no sabia què fer, l’únic que sabia era que no es donaria 
per vençuda. Un dia em va ensenyar un lloc de la meva casa que jo mai havia 
vist. Va obrir una porta que sortia del terra i vàrem baixar per unes escales. 
Abans d’entrar ella em digué que el que m’anava a mostrar era un dels seus 
tresors més apreciats pel meu pare i per ella, que era totalment secret. Jo no li 
vaig dir res, però estava molt intrigada per saber què hi podia haver allà dins. 
Per fi vàrem entrar. No m’ho podia creure, era una sala molt gran plena de 
prestatgeries amb llibres de mil històries per contar, històries amb secrets per 
revelar, tot era meravellós.  
-Gràcies a tots aquests llibres sé d’històries, i ara que has descobert el nostre 
secret, vull que sàpigues una altra cosa. En els meus temps passats jo ajudava 
el teu pare a salvar aquests llibres prohibits i els anàvem amagant en aquesta 
sala. Gràcies a ells, vàrem aprendre d’història, vàrem aprendre mil i una 
aventures relatades per autors anònims, vàrem preservar la cultura. Petita, 
aquests llibres et donaran un futur, amb el qual, finalment, tu decidiràs què fer. 
Jo t’ensenyaré tot el que sé, però hi ha una condició: has d’intentar parlar, és 
cert que la vida és molt injusta i que no estam en un dels nostres millors 
moments, però  la vida continua. Què em dius? 
Tot allò que em va dir em va commoure, la meva àvia era genial, i tot allò era 
perfecte. Vaig fer que sí amb el cap i, ràpidament, la vaig abraçar. Al dia 
següent, al matí, vaig aixecar-me molt prest i de pressa vaig anar al dormitori 
de la meva àvia. I record molt bé el que li vaig dir: 
-Àvia, desperta, estic preparada per a una nova aventura. 
Ella va obrir els ulls molt impressionada i sense dir res em va agafar de la mà i 
les dues vàrem baixar. Cada dia aprenia i coneixia noves històries i noves 
aventures que feien que m’interessàs més pel que m’envoltava. La meva àvia i 
jo ens ho passàvem genial, fins i tot ens podíem passar allà dins un dia sencer. 
Quan vaig arribar als 18 anys, m’havia llegit tots els llibres d’aquella sala i la 
meva àvia m’havia ensenyat i contat tot el que ella sabia. Només em faltava 
saber una cosa i no vaig dubtar a demanar-li. 
-Àvia, gràcies a tu he après moltes coses, però hi ha una cosa que encara no 
sé i m’agradaria saber... 
-Es clar Nazanin, digues. 
-Per què aquella nit, quan jo només tenia 7 anys, es varen endur el pare? 
Va sospirar, i va començar a parlar: 
-Quan et vaig contar allò que el teu pare i jo anàvem agafant aquells llibres 
prohibits no vaig acabar... A part d’allò el teu pare feia classes a nins i nines 
aquí mateix, en aquesta sala sense demanar res a canvi. Aquell dia es varen 



endur el teu pare per l’únic motiu d’ensenyar a aquells infants. És hora que tu el 
substitueixis, que facis el que feia ell. Has tengut molta sort d'haver llegit 
aquests llibres, per què no continuar ensenyant? El teu pare et va deixar tot 
això a tu, aquesta sala es tota teva. 
-Àvia, pens el mateix que tu, el meu pare va ser molt valent de fer tot allò, i 
estic ben orgullosa.
Durant la meva vida vaig anar ensenyant a molta gent, i a la vegada aprenent 
d’ells, tots apreníem. Gràcies a la meva família vaig aconseguir arribar a 
aquells magnífics llibres i aprendre els secrets de la vida. Sabia que corria perill 
fent tot allò, però estava ben orgullosa i el més important, m’encantava. Em 
vaig arribar a enamorar i em vaig casar. Tenguérem dos fills magnífics, que 
varen créixer amb la influència d’aquells llibres tan especials.
Ara mateix sóc àvia i el que faig és continuar ensenyant i escrivint noves 
aventures que neixen de la meva imaginació. Estic orgullosa del que he anat 
fent durant els períodes de la meva vida, i m’alegro d'haver nascut aquí, perquè 
encara que no hagi ensenyat a tota la gent que m’agradaria haver ensenyat, 
per alguna cosa es comença.
�

Laura Prats Marín 

2n ESO A 

�
�

I JUGAVA A SER LLIURE

Hola, em dic Janira. Tenc quinze anys i em consider una de les dones més 

desgraciades d’aquest món. 

L’única cosa que em fa sentir bé és el teatre. Bé, començaré des del principi.

Som una al�lota que viu a Barcelona i em sent totalment allunyada de les altres 

dones, perquè la meva cultura és diferent a la seva. 

Fa tres anys i dos mesos que no vaig a l’escola. I fa dos anys que em vaig 

casar.

Duc burca. 

La gent que em veu pel carrer em mira i pensa només amb el que veuen a 

l’exterior, és a dir, no tenen ni idea del que pensam les dones que anam 

totalment tapades i que només podem veure-hi per un petit forat.



Quan veig nines que van amb calçons curts a l’estiu, i que poden estar amb els 

al�lots que volen sense haver-se de comprometre amb cap d’ells, em pos molt 

trista perquè és el que m’agradaria fer a mi. Només tenc quinze anys.

Tenc un petit secret que no sap ningú. Cada dia, quan el meu home surt de 

casa i em qued sola, jug amb la meva millor amiga -només en tenc una- a 

representacions de teatre. Feim una representació en la qual els actors són els 

nostres titelles. Quan estic amb la meva amiga, que per cert és catalana i 

encara va a l’escola, em sent la persona més feliç del món, i només en aquell 

moment no em sent diferent a les altres dones. Na Mireia sempre es queixa del 

col�legi,  perquè diu que han d’estudiar molt, però a mi tot allò que em conta em 

pareix fascinant i em fa moltíssima d’enveja. 

Un dia na Mireia no va venir a casa a jugar amb mi. La vaig esperar i esperar... 

Passaren cinc mesos i seguia sense venir.

Una ocasió me la vaig trobar pel carrer i li vaig demanar per què feia tant de 

temps que no venia a jugar. Em va dir que  jugar ja li pareixia una beneitura, 

perquè  havia madurat, s’havia fet gran i havia fet noves amigues.

Ja no tenia cap amiga i em tornava a sentir una desgraciada.

Una vegada, caminant per la plaça Catalunya, vaig veure una petita 

demostració d’una obra amb titelles i  em vaig quedar a mirar-la. Eren tan 

fantàstics... Els meus estaven fets de cartró, però aquests eren perfectes i 

duien una roba feta a mà de gran qualitat.

La història era molt divertida, i, de cop i volta, l’home que feia la representació 

em va triar com a voluntària, perquè l’ajudàs. Va veure que tenia tant de talent 

que em va demanar que fes feina amb ell.

A mi m’hauria encantat, però  no podia decidir i havia de demanar permís. Així 

que em vaig armar de valor i li vaig anar a demanar al meu marit si em deixava 

fer feina amb aquell bon home.

El darrer que record d’aquell dia és que unes hores més tard em vaig despertar 

a l’hospital, perquè el meu espòs m’havia pegat una pallissa bestial.

Encara que no pugui fer el que vulgui, sé que ni el meu home ni ningú em 

podran llevar l’amor que  tenc pel teatre. Per molt desgraciada i trista que em 

senti, sempre hi haurà un petit detall que em farà feliç, una petita representació, 

un petit joc, un moment de llibertat. I qui no diu que qualque dia pugui 

aconseguir el meu somni i pugui ser una gran titellaire?  Jur per déu que el dia 

que ho aconseguesqui faré la meva primera història basada en la meva vida, 



per intentar aturar aquesta gran injustícia que està acabant amb els nostres 

drets. Com ens poden dir que, portant-se bé, aconseguirem el paradís? Per 

ara, només he aconseguit veure l’infern. 

Laia Gelabert Mir 

3r ESO B

�
�

LA MEVA PETITA SUSSIE
�
El llibre acabat, el partit finalitzat... Ja no hi havia res per fer; les dues de la 

matinada eren avorrides. 

Però llavors vaig sentir un crit i plors de desolació que venien del pis de dalt. Na 

Sussie, la meva filla, feia uns quants dies que no dormia bé i els seus malsons 

augmentaven per moments, així que vaig decidir pujar l’escala de fusta, que 

feia un renou espantós i la barana de la qual estava ja molt malament. 

Qualsevol dia en podria caure. 

El meu sext sentit em deia que alguna cosa fallava però vaig decidir ignorar-lo i 

seguir cap a la seva habitació. Ella estava davall dels llençols que tremolava; 

els vaig apartar i vaig veure que la seva cara estava tota pàl�lida, blanca com la 

llet.

- Papà, tinc molta de por... 

- Però de què, petita? 

- De moltes coses... Hi ha veus i renous... - I què et diuen? 

- Que hi ha algú a l’armari. 

- I si miro dins l’armari et sentiràs millor? 

Ella va assentir amb el cap. A poc a poc, vaig anar cap al seu gran armari i he 

de confessar que jo mateix també començava a tenir una mica de por. Vaig 

obrir la porta i no hi havia res però, de sobte, vaig sentir plors que venien de 

davall un munt de roba i, quan els vaig apartar, vaig veure que era na Sussie, la 

meva filla, i abans que jo pogués pronunciar una sola paraula ella em va dir: 

- Papà, crec que hi ha algú al meu llit... 

La meva cara ara sí que estava pàl�lida. Qui era, llavors, aquella nina del llit? 

Em vaig girar i... 

�
Alejandro Castellón 

�
4t ESO B



La tostada que ni cae 

 La familia Torregorosa nunca ha tenido muy buena suerte, es más, creo que 
siempre hemos tenido muy mala suerte. Somos la familia de la tostada que, no es que 
caiga del revés, ni si quiera cae. A lo mejor se evapora en la caída, o puede que se 
abra un agujero negro y la tostada caiga dentro, o no sé lo que pasa. Yo creo que lo 
que debió pasar fue que hace cien años algún Torregrosa pasó por debajo de una fila 
de cincuenta escaleras, mirando una manada de siete cachorritos de gato negros, y 
distraído con los gatitos tiró la última escalera chocando contra un espejo que hizo 
espejo dominó con otros veinte; y como la mala suerte no bastaba para solo una vida, 
esta se ha transmitido de generación en generación. Ha ido desde los Torregrosa 
italianos hasta llegar a los Torregrosa españoles (pasando por los Torregrosa 
finlandeses). 

 Un ejemplo de mi mala suerte. Hace poco fui a comprarme un patinete y como 
yo ya intuía que si cogía el primero saldría defectuoso y no me podría montar, cogí 
uno de los de en medio, ¿y a que no sabéis la sorpresa que me di al llegar a casa? 
¡Estaba defectuoso! Y seguro que de los veinte que había era el único. ¡Una pieza no 
encajaba con la otra!, así que estuve todo el sábado dando vueltas por Palma para 
cambiarlo. 
 No sé cuánto durará la mala suerte de los Torregrosa en acabarse por 
completo, pero cien años más no nos los quita nadie. 

 No es el FIN de la mala suerte de los Torregrosa. 

Pascual Luca R. Torregrosa, 1º ESO A 



La escapadaLa escapadaLa escapadaLa escapada 
    

 No podía más. Aquello ya era demasiado para mí, no sabía cómo afrontarlo, y 
sólo tenía ganas de echarme a llorar. Entonces, casi de forma automática, salí a aquel 
lugar donde podía sentirme libre, donde podía estar a gusto, sin ser juzgada, donde 
podía llorar, reír, olvidar mis penas, mis temores. Acudí, otra vez más a aquel mágico 
acantilado que evaporaba mis problemas, como si de agua se tratase. 
 Recuerdo aquel día con completa lucidez. El agua salada rompía en las rocas, 
acariciándolas. El sol pintaba el cielo  de unos colores dignos de la paleta de un 
artista. El mar también se comía el sol, que trataba de huir por el horizonte. Las velas 
de los barcos, amarrados al puerto, se movían de un lugar a otro en perfecta sintonía, 
empujados por la brisa del viento. Aquel lugar estaba desierto, sin nadie más que yo y 
algunos de los barcos que se habían alzado a la mar y se desplazaban perdidos, casi 
empujados por las suaves olas de aquel día. Bordeando el mar, playas, acantilados e 
incluso bosques se abrían a mi alrededor, formando una bahía que merecía la pena 
observar. Todo eso, junto con el mágico y relajante sonido de las olas, los colores del 
paisaje y el olor a sal, despertaban un enorme sentimiento de paz y tranquilidad a 
cualquiera que lo mirase. 
 Por eso yo siempre acudía allí, porque aunque estaba sola, y lo sabía, mi 
amado acantilado me acogía y me consolaba como si de un amigo se tratase. Pero, 
aquel día, era diferente. Aquel día, nadie, ni siquiera aquel mágico paisaje, podía 
consolarme. Aquel día, mi mente comenzó a indagar en recuerdos y viejos tiempos en 
que todo había sido mejor. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y los brazos 
extendidos, en cruz, justo en el borde del acantilado, como en la escena de aquella 
película. Con la brisa del viento acariciando mi rostro y todo mi ser. Estaba mejor, 
mucho mejor, imaginando esos maravillosos tiempos, cuando, de repente, sentí cómo 
una herida fresca, aún no cerrada del todo, se abría en mi interior. Y, antes de que 
pudiese ignorarla y detener el desbordamiento de los sentimientos encerrados en su 
interior, una lágrima caliente cayó por mi mejilla. Entonces, mirando aquella puesta de 
sol, dejé que aquella lágrima se fundiera con el agua salada. 

Mariàngels Calderón, 2ºA 
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  ¿Qué pasará cuando nuestro logos despierte?

Soñé con un mundo redondo,
de colores claros y apagados,
con noches y días finitos, 
allí el tiempo era el motor de todo.
Conocí a toda clase de seres,
cuyas diferencias me impactaron.
Todos parecían estar pendientes,
asustados  de los  “jefes”: los humanos. 

Una inmensa mancha azul
fraccionada por cortezas de tierra seca
estaba enfurecida y decepcionada,
pues caían sobre su faz lágrimas heladas.

"Demagogia”, “Corrupción”, “Ignorancia"
repetían los silencios cruzados,
escondidos entre las palabras de los opresores. 
Y la Libertad corría con esfuerzo
hacia las manos de los oprimidos,
mientras las afiladas garras de la Codicia
le mataban sin remordimiento.

Parecía una perfecta realidad,
tangible, lógica, jerarquizada...
¡Se me hizo tan largo e intenso...!
Las personas me llamaban perro,
sin yo saber que era aquello,
y me miraban por encima del hombro,
era su diversión momentánea.

Cuando cerré los ojos vi
la verdad oculta en la nada,
me susurró al oído que despertara
mientras notaba por mi cuerpo
pinchazos y patadas.
        
La espiral en la que había habitado
se desvanecía poco a poco,
giré  hasta una tenue luz 
que me  hacía un gesto amistoso,
y noté cómo todo cambiaba .

Sucedía el final del cuento que me habían contado,
volví a ser quien era; otra mente en negro
que bailaba  al compás de la música eterna.
Reinaban como siempre los pensamientos inertes
que formaban nuestra comunidad.
Muchos estaban dormidos,
viviendo ese entramado de proyectos de ficción,
y otros tantos, perplejos como yo,
disfrutaban de la infinita incertidumbre. 

Claudia Gallego Ariño 4t ESOE,  
Guanyadora concurs literari Dia del llibre en Castellà 
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Con lentitud la noche se retira 

huyendo las estrellas a otros cielos. 

El sol débil la ciudad ilumina, 

despertando a las gentes con recelo. 

Las calles perezosas cobran vida. 

Las lechuzas, asustadas, con miedo 

vuelven todas a sus nidos, encima  

de las calles, de las luces y el tiempo. 

La rutina, implacable, vuelve a andar. 

Palma empieza a rodar ruidosamente. 

La oscuridad se convierte en olvido. 

El nuevo día vuelve a iluminar. 

Las ideas afloran en la mente, 

pero el destino nos marca el camino. 

Pau Segovia 3r ESO A,  
Guanyador concurs literari Dia del llibre en Castellà. 



1

El CIDE

Hola, me llamo CIDE y el curso que viene ya cumplo cincuenta añazos .

Estoy deseando saber cómo lo va a celebrar mi familia. Cada vez que cumplo cinco 
años más de los que tengo, lo celebran haciendo una súper-tarta de cumpleaños ¡a
ver qué harán el año que viene! E

Cuando me construyeron todos mis padrinos y madrinas pusieron mucha ilusión en 
mí, pues querían que yo fuera diferente al resto de colegios. Mi seña de identidad era 
(y es) , a lo largo de estos casi 
cincuenta años, la palabra libertad sigue siendo mi mayor cualidad.

Cuando nací era una pequeña escuela y, a medida que voy cumpliendo años, no voy 
envejeciendo, sino todo lo contrario: mis padrinos y madrinas siempre están 
pendientes de que tenga un buen aspecto; por eso, cada cierto tiempo, me pintan o
me hacen arreglos. Hace unos años me construyeron mi magnífico pabellón y
cambiaron mi campo de fútbol (de arena a césped artificial, que es muchísimo mejor).
Os podría seguir contando mil cambios que me han hecho para mejor, pero os tengo 
que contar más cositas que os van a gustar mucho.

Cada año celebramos nuestro Festival de Primavera : es una fiesta en la que, sobre
todo mis niños más pequeños, bailan encima del escenario, mientras los medianos, de 
doce y trece años, venden pastelitos a los papis y mamis que vienen a ver a sus 
hijos. Este año, antes del festival, . No sabemos cómo va a 
salir. Participan los más mayores. Estoy convencido de que, aunque no se recaude 
mucho dinero para su viaje de estudios, se lo pasarán muy bien porque, otra cosa 
no, pero yo siempre pongo mi toque secreto de magia para que mi familia se sienta a
gusto estando conmigo ¡y siempre lo suelo conseguir!

Os voy a contar un poco cómo es mi día a día: cuando amanece, llegan mis padrinos
y madrinas para dar clase muy temprano a los . Estos no suelen darme 
muchos problemas, pero hay que reconocer que mis padrinos y madrinas tienen 
mucho arrojo, porque tratar con mis adolescentes no es fácil. Un poco más tarde ya 
llega toda la tropa: los de infantil, primaria y secundaria. Los más pequeños son los 
que más guerra me dan. Entre las diez de la mañana y las diez y media suelo 
quedarme sordo, porque mis adorables pequeños sólo lloran o gritan. Tengo que 
reconocer que, durante el día, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, 
estoy lleno de vitalidad y, aunque muchas veces resulta agotador, os aseguro que me 
encanta, porque me llenan de alegría e ilusiones. A partir de las cinco de la tarde y
hasta las nueve, me lleno de futbolistas, basqueteros , chicas de vóley, jugadores de 
bádminton y hay otro deporte que seguro que conocéis, que se practica, sobre todo,
los viernes por la tarde: el ligoteo .

Pero al llegar las nueve o las diez de la noche, me invade la tristeza y la soledad.
Muchos días deseo que llegue esa hora, porque ya no aguanto más, pero cuando 
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llega de verdad, lo único que me hace seguir feliz, es pensar que al día siguiente me 
voy a volver a llenar de vida.

Por último, os voy hablar de mis sentimientos. Os he escrito todo esto principalmente 
para dar las gracias, en primer lugar, a mis fundadores, que lo arriesgaron todo por mí.
Yo sin ellos no existiría. Quiero continuar dando las gracias a todos mis padrinos y
madrinas , tanto a aquellos que están todavía conmigo, como a aquellos que ya se 

han ido y que, aunque no estén físicamente, yo sé perfectamente que una parte de 
sus corazones siempre estará dentro de mí, siempre serán mis padrinos y
madrinas . También tengo que dar las gracias a todos mis niños, que siempre me dan 

guerra, siempre pero, precisamente por eso, hacen que cada día sea nuevo para mí.
Vuelvo a repetir que me llenan de vitalidad y felicidad. 

Yo nunca estoy triste, porque siempre miro la parte positiva de mi vida: mi familia cada 
año cambia, porque entra una generación, y se va otra, pero estoy convencido de que 
mis niños (si no todos, sí la mayoría) están orgullosos de haber pasado por el CIDE y
saben que una parte de ellos siempre estará conmigo.

Simplemente gracias a todos los que alguna vez habéis formado parte de mí. Eso ya 
os convierte en MI FAMILIA.

GRACIAS.

                     María del Brezo Sánchez Ferreras

1º de Bachiller B

GANADORA DEL CONCURSO LITERARIO DE LENGUA Y LITERATURA
CASTELLANAS DE 1º DE BACHILLERATO
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Nowadays this topic is very discussed in our society because social networks are in the 

lives of most people.  

Firstly, I think that social networks are very useful to communicate with people from 

other countries and with old friends. Secondly, it is free. However, there are a lot of 

people that can’t use it responsibly. Social networks in this case are dangerous, since 

young people could be deceived, and they could become addicted. Currently, I believe 

that posting every moment of people’s life has become an obsession. The privacy has 

been completely eliminated creating a parallel world to reality. 

To sum up, from my point of view social networks will be harmful; but now I think that 

with a good use and control, we can get the greatest benefit.  



ENGLISH LITERARY CONTES 

Dear James:  

How are you? How is your family? I’m fine and my family too. I would like to 

tell you about my last summer. Last summer I was at Pollensa, in the north of Mallorca. 

I spent the summer with my friends from Madrid. They always come to Pollensa in 

summer, and sometimes, they also come in Christmas holiday. Last summer was special 

because another friend of mine came. She hadn’t come the last two summers. Her name 

is Gabriella. She always came alone, but this year, she came with her new son, Efim. In 

the summer we go by boat to different places of the “Sierra de Tramuntana”. One of my 

favourite places to visit is “Cala Boquer”. This is an unspoilt place, the sea water is 

fantastic and it is very clean and transparent. In the afternoon we sometimes go to have 

dinner to a restaurant. One afternoon we went to Gabriella’s house. This night she asked 

me to be the godmother of Efim, and I say yes, for sure.

At the end of the summer we usually celebrate a party. The party’s name is “The 

final summer”. We do this party to say goodbye to the summer and to our friends, 

because, in September we start the school again, and we can’t do the things we usually 

do in summer. 

Well, James, hope you are doing well and I hope to see you soon.  

All the best Ana.  

Ana Mihaela Ortiz Iglesias 

1 Bachillerato B 



ENGLISH LITERARY CONTEST

Hi Matthew,

p

This celebration is called Sant Antoni and I really like it. Do you want to know more 

about this fantastic day?

Sant Antoni is a special day that 

we celebrate in my country on 

January 17. People dress up as 

demons and they go down the 

street. Also they have a 

barbecue with family and 

tradition in 

The Balearic Islands.

Tell me your news,

Your friend Paula. 

Paula Albertí Valadés

1º Bach. C
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  Laura Martínez Bió 2nESOD 

                                  

FRÜHLING
F-  Frühling ist da. Jeder ist glücklinch 

R-  Rot sind Kirschen und Blumen auch. 
H-  Haus? Unser Haus? Unser Kamin ist bereits für die Ankunft vorbereitet! 

L-   Lila sind die Aromen. 
I-   Ich kann tanzen aber im frühling ich singe den ganzen Tag! 

N-  Niemand ist langweilig. 
G- Graw? Nicht! Braun ist der Himmel wenn Frühling ist da. 

SOMMER 
S- Sohne! Die Sohne ist da. Alle lachen. 

O- Oma ist siebzig! Und ich bin vierzehn! 
M- Mein Hund ist weiss und er kann bellen, offensichtlich! 

M- Meine Familie ist von Japan aber ich komme aus Spanien. 
E- Es ist ein Foto-album, deshalb weine ich. 
R- Robert und ich mögen am Strand gehen. 

HERBST
H- Herbst ist da aber nicht die grüne Blätter. 

E- Eins, zwei, drei, vier... Wie viele Tage fehlen? 
R- Reiten!  Mein Bruder liebt Reiten dutch die Felder im Herbst! 

B- Biss? Nicht! Mein Hund spielt mit den Blättern., so nett... 
S- ‚‘Seite zweiundvierzig‘‘ sagt die Deutschlehrerin wenn wir lernen‘‘ 

T- Traurig? Nicht! Jeder ist glücklich im Herbst! 

WINTER
W- Wenn Winte da ist,  Jeder trägt Schal. 
I- Ich Spiele mit dem Schnee. Ich liebe es! 

N- Nie! Mir ist nie lanweilig! Und Menschen auch nicht.
T- Gross! Jeden Winter  ich bin mehr gross! 

E- Elf Geschenke für Weihnachten. 
R- Roboter! Unser Lieblingsspielzeug! 
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         CURS de PRIMERS AUXILIS AL 061

Una emergència apareix en un instant i l'ajuda professional a vegades no és
immediata. Per tant, des del minut 0 fins a l'arribada de l'ambulància, què faig?

La  cadena  de  supervivència consisteix
en        una sèrie d'accions d'emergència per  tal
de  reduir  els  efectes  de  les  lesions  i  es
consideren de compliment  obligat  per  a tota la
ciutadania: protegir, avisar, socórrer.

 Sovint  desconeixem  què  cal  fer,  a  qui
avisar? Doncs, bé, per tal  de ressoldre dubtes,
un grup de treballadors del CIDE, el mes d'abril
passat,  ens  vam  animar  a  participar  en  unes
jornades formatives de primers auxilis, impartides
per professionals del 061.

Ens van donar les pautes per reconèixer diferents situacions d'emergència vital
(convulsió,  hipoglucèmia,  parada  cardio-respiratòria,  traumatisme,  ansietat,
hemorràgia...) i al mateix temps indicaren quines actuacions cal fer davant d'aquestes
urgències. Amb molts exemples reals, vam viure el seu dia a dia.

Durant els dos dies de la nostra formació, a més de la part teòrica, vam posar
en pràctica els coneixements bàsics de reanimació cardiopulmonar amb uns maniquís,
vam realitzar la maniobra de Heimlich, la postura lateral de seguretat, vam veure el
maneig del maletí d'oxigenoteràpia, etc. 

També ens ensenyaren com utilitzar  un desfibril·lador.  Es tracta d'una eina
senzilla  que pot ajudar en casos de mort sobtada si s'aplica abans dels primers 4
minuts.



Però, sobretot, vam prendre consciència de la gran tasca que realitza tot el
personal d'aquest servei mèdic per a TOTS els ciutadans i ciutadanes de les nostres
illes. 

Ens adonàrem, també, de la importància que té    la formació en primers auxilis
de la població, dels docents, dels no docents, dels alumnes, ja que, en qualsevol lloc
ens podem trobar en una situació d'emergència, i cal saber ACTIVAR LA CADENA DE
SUPERVIVÈNCIA I ACTUAR de forma bàsica i precoç.

L'any  2011,  la  Conselleria  de  Sanitat,  va  realitzar  un  “Protocol  de  Primers
Auxilis i altres problemes de salut als centres educatius” on informa de forma detallada
sobre quines són les intervencions que cal que faci el personal que treballa als centres
educatius, en cas d'una emergència o un problema crònic de l'alumnat al llarg de la
jornada escolar. 

Està a la vostra disposició a:
die.caib.es/.../2011_Protocol_de_PrimersAuxilis_ialtres_problemes_salut..

Salut i bon estiu a tots i totes!

Lourdes Julbe
metgessa Col·legi CIDE Palma,  4  i  5  d'abril  2014


