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Vivim la gran festa del 50è aniversari del CIDE a 

l’Auditòrium de Palma 

El 10 de desembre el CIDE va celebrar la seva 

gran festa amb motiu del seu 50è aniversari, a 

l’Auditòrium de Palma, que va bullir durant tot el 

dia amb les actuacions dels alumnes i que, a 

més, va estar ple durant totes les funcions. 

La festa va començar amb una gran sorpresa 

per a tots els pares, la projecció del lip dub en 

el qual van participar tots els alumnes i 

treballadors de l’escola, i que va tenir un gran èxit entre el públic. Els presentadors de 

la gala, en Joan Riera i na Marina Andreu, antics alumnes del centre, van entretenir els 

assistents amb anècdotes viscudes en aquesta escola, van fer parlar els familiars dels 

alumnes i van treure més d’un somriure durant la jornada. 

Ells foren els encarregats de donar pas al director, Joan Perelló, que va donar la 

benvinguda i també va agrair la confiança que les famílies donen any rere any al CIDE. 

L’acte va comptar amb actuacions dels 

alumnes que estaven dedicades a les 5 

darreres dècades, ja que són els anys de 

vida que té el CIDE. Entre actuació i 

actuació, els treballadors del CIDE també 

aportaren el seu granet d’arena realitzant 

diferents escenes còmiques que reflectien 

com podia ser el dia a dia d’una família o 

d’un grup d’alumnes de l’escola durant els 

anys 60, 70, 80, 90 i 00. 

En total es van realitzar tres funcions. La primera va ser al matí i és on van actuar els 

alumnes més menuts, els de 3, 4 i 5 anys. Durant aquesta sessió vam poder gaudir i 

ballar cançons tan conegudes com “Los chicos y las chicas” dels 60, “Superman” de 

Miguel Bosé i “Maquillaje” dels 80, entre d’altres. 
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La segona va ser a les 16.30 h i en aquesta ballaren els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de 

primària cançons com “La yenka”, “Y.M.C.A”, “Rocky”, “Waka waka”, etc. 

I la darrera, que ja es van realitzar a les 19.30 h va ser protagonitzada pels alumnes de 

5è i 6è de primària i de secundària. Una darrera funció però no menys important amb 

reproduccions de pel·lícules tan emblemàtiques com “ET” i “Indiana Jones”, on també 

va sorprendre el públic un flash mob, una actuació de ball sobre steps i un cor que va 

entonar part del musical “The Beatles In Revue”. 

Aquesta gran festa va comptar amb la 

coordinació i el guió de Sergi Baos, 

dramaturg i professor del centre, que va ser 

l’encarregat de treure el millor de tots i cada 

un dels que van participar en aquesta gala. 

Han estat molts mesos de feina i esforç que 

han valgut la pena per celebrar el nostre mig 

segle de vida amb els nostres pares i 

alumnes.  

Molts d’anys CIDE! 
 
 

Si vols veure totes les fotos i vídeos que es van fer a la Festa del 50è aniversari del CIDE, pots 
fer-ho a la galeria d’imatges (Flickr) de la nostra pàgina web.
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El conseller d'Educació i el president de COCETA 
visiten el CIDE 

 
 

El Conseller d'Educació, Martí March, va 

visitar el CIDE, amb motiu del nostre 50è 

aniversari. El conseller va fer una visita 

per les instal·lacions del centre com els 

patis, el poliesportiu, les aules de volum i 

dibuix, i algunes classes de cicles 

formatius. 

 

 

 

 

Després de conèixer un poc més el centre 

i parlar amb part de l’equip directiu, el 

conseller es va reunir amb Juan Antonio 

Pedreño, President de COCETA, la 

Confederació Espanyola de Cooperatives 

de Treball Associat, que el mateix dia va 

realitzar el seu consell rector al CIDE amb 

motiu del seu 30è aniversari. 

 

 

 

Durant el consell rector, el Conseller 

d'Educació va destacar que el model 

cooperatiu és un model important i que li 

agradaria que les escoles públiques 

tenguessin elements del cooperativisme 

per la capacitat que té d'adaptar-se als 

canvis i a les novetats. Així mateix, va 

afirmar que les cooperatives resolen millor 

les crisis que les empreses, i va destacar 

que l'objectiu de l'escola és fer ciutadans 

crítics amb competències per donar 

respostes als problemes del segle XXI. 

 



 
 

8 
 

La jornada va finalitzar amb un berenar de 

treball de tot l'equip de COCETA, el 

conseller d'Educació i part de l'equip 

directiu del CIDE. Durant el berenar, 

l'equip de cuina duia unes jaquetes 

decorades per a l'ocasió pels alumnes del 

CIDE. Una autèntica obra d'art que va 

cridar molt l'atenció per la seva creativitat i 

originalitat. 
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Història i modernitat al logo del 50è aniversari 

 
El 50è aniversari no es podia 

celebrar sense una imatge que 

unís la història del CIDE des dels 

seus orígens amb la modernitat de 

l'actualitat. Per això es va decidir 

fer una imatge nova per aquest 

curs. L'encarregat de fer-ho seria 

el dibuixant i dissenyador Àlex Fito. 

Àlex és a més un antic alumne, fill 

de professors del CIDE i pare 

d'una alumna actual de la nostra 

escola.  

 

Fito reconeix que quan es varen posar en contacte amb ell per fer el disseny “va ser un 

moment molt alegre i tot un orgull, ja que he tengut contacte amb el CIDE durant mitja 

vida. Fa 40 anys vaig començar a l'escola com a alumne. Hi vaig estar durant quasi 20 

anys i ara tenc una nina petita i he tornat a l'escola. Em va fer molta il·lusió que em 

cridassin. M'ha fet reviure-ho tot”. 

 

Per elaborar el disseny Fito ho va tenir clar des del principi, el protagonisme l'havia de 

tenir el 50, ja que són els anys que du funcionant la nostra cooperativa. Al voltant del 

zero va incloure l'any en què es va crear l'escola, l'any 1966. El símbol d'exclamació 

pretén donar un major èmfasi a l'aniversari, ja que no se celebren unes noces d'or tots 

els dies, ni totes les escoles arriben en tan bones condicions com la nostra fins 

aquesta edat. Els orígens també havíen de quedar molt presents en el logo. El color 

del CIDE quan es va crear la cooperativa era el verd. És el color de l'esperança, de la 

naturalesa... Esperança per la prosperitat d'un projecte nou i innovador que 

començava enmig d'una època molt convulsa políticament. I el verd d'una escola que 

s'havia construït amb l'objectiu de ser oberta i que permetés estar en contacte amb la 

natura, enmig d'un ametlerar de Son Rapinya, allunyat del centre de la ciutat.  

Aquests orígens també han quedat patents al disseny d'Àlex Fito, que va incloure 

l'anagrama original que tenia el CIDE als anys 60 i que va ser creat per Josep Pla fa 

cinc dècades. Representa l'ala de l'arcàngel Sant Rafel, així com un dibuix dels antics 

edificis de l'escola amb la pista d'atletisme. Una imatge que ens recorda també que el 

CIDE continua promovent l'esport a l'aire lliure amb la mateixa força que el primer dia. 

Fito assegura que al CIDE li varen donar molta llibertat per fer el 

disseny i que va proposar un parell d'alternatives, una de més 

atrevida i una altra de més clàssica, fins que es va triar el logo 

actual. “L'objectiu era fer un disseny molt funcional i que digués el 

que havia de dir, que som d'aniversari”. I sembla que ho ha 

aconseguit perquè ha estat tot un èxit. Enhorabona! 
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Presentam el nostre llibre “CIDE: 50 anys d’il·lusió” 

 

 
El CIDE commemora el seu 50è aniversari 

amb la presentació del llibre "CIDE: 50 

anys d'il·lusió", un llibre que recull part de 

la història, anècdotes i curiositats de la 

nostra escola, que actualment és a més, la 

cooperativa d'ensenyament més antiga 

d'Espanya. 

Durant l'acte, que es va celebrar a la sala 

d'actes del Caixaforum de Palma, també 

va participar el Conseller d'Educació i 

Universitat, Martí March, que va destacar 

que el CIDE, amb més de 2000 alumnes, 

s'ha convertit en un referent a 

nivell educatiu a les Illes 

Balears i que continua 

mantenint la mateixa essència 

que tenia als seus orígens. A 

més March va afirmar que 

"necessitam escoles d'èxit com 

el CIDE", una escola que "ha 

generat ocupació i de qualitat" 

durant l'època de crisi, i que 

impulsa els valors del 

cooperativisme. 



 
 

11 
 

Joan Perelló, l'actual director del col·legi, es va emocionar en parlar dels inicis d'aquest 

centre educatiu que ja considera "com ca seva", ja que hi ha fet feina durant 45 anys. 

De fet, enguany és el seu darrer any i el fet de celebrar aquest aniversari, el fa un curs 

més especial encara. El director també va destacar algunes de les curiositats que 

apareixen al llibre com "el picadero, els autobusos que hi havia als 60, l'antic pensionat, 

etc". I va afegir que és "imprescindible conèixer el nostre passat per entendre el nostre 

futur". 

Perelló va coincidir amb Amàlia, ex 

alumna, mestra del centre i 

presentadora de l'acte, en afirmar que 

amb aquest llibre "es vol reconèixer el 

treball de tots aquells que van posar 

en marxa aquest projecte el 1966". Un 

projecte que, com reflecteix el llibre, va 

implantar una escola aconfessional, 

sense barreres, ubicada als afores de 

Palma, en contacte amb la natura, on es fomentàs l'esport, la formació integral de la 

persona, i que es duguessin a terme pedagogies educatives innovadores per a l'època. 

Un temps marcat per la dictadura franquista. 

Un context que reflecteix bé les declaracions 

que recull el llibre d'en Miquel Timoner, un 

dels impulsors del projecte: "vàrem ser els 

primers a sortir de Palma i també els primers 

a fer una escola mixta, de nins i nines junts, 

perquè això era un pecat en aquell moment". 

L'encarregat de donar forma a tota aquesta 

història ha estat l'escriptor i editor Miquel 

Horrach, que va recaptar tota la informació a 

través de documents, revistes, fotografies i testimonis de diferents èpoques. Una tasca 

que no sempre va ser fàcil, ja que molts dels protagonistes ja no hi són entre nosaltres. 

Dels tres directors que ha tengut l'escola fins ara, el llibre 

recull testimonis de l'actual, Joan Perelló, i del seu 

predecessor, Bernardo Monterrubio. També s'inclouen 

declaracions de Josep Pla, Antoni Serra i Miquel Timoner, 

que juntament amb altres professors varen formar part del 

grup d'emprenedors que va posar en marxa el projecte. 

Però no són els únics testimonis de l'època que apareixen 

a "CIDE, 50 anys d'il·lusió". També trobam d'altres 

membres del primer claustre com María Estarellas, 

Frasquita Catafat i Damià Sastre, entre d'altres, i més 

socis i treballadors actuals com la seva presidenta Malena 

Riudavets. 
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Com es va escriure el llibre “CIDE: 50 anys d’il·lusió”? 

 

Miquel Horrach ha estat l’escriptor encarregat de 

donar forma al llibre “CIDE: 50 anys d’il·lusió”. Una 

tasca que no ha estat fàcil i ha necessitat temps i 

informació. Ell mateix ens ho conta. 

Miquel, quina era la seva relació amb el CIDE 

quan li varen comanar el llibre? 

La meva relació amb el CIDE no és directa, perquè 

jo no he anat a aquesta escola, però sí que ha 

estat una relació indirecta, que he viscut d'una 

forma molt intensa, ja que el meu sogre, en 

Guillem Pons, va ser una de les persones que 

varen formar part de la primera fornada de 

professors del CIDE, del primer claustre. A més, la 

meva dona i tots els meus cunyats varen estudiar 

en la vostra escola, són antics alumnes, i tenc 

molts d’amics que també ho són. 

Com recordes el moment en què et varen encarregar aquest projecte? 

Quan na Malena Riudavets, la presidenta del CIDE, m'ho va comentar, la primera 

reacció va ser d'alegria i immediatament vaig tenir la sensació d'angoixa-

responsabilitat perquè el que vols és estar a l'altura del projecte. Després de la 

impressió inicial, ja comences a fer feina, a estructurar-la un poc i després ja 

segueixes el procés natural. 

Quant de temps va tardar en produir aquest llibre? 

Em varen encarregar fer el llibre un mes de setembre-octubre i el vàrem publicar 

aproximadament un any després. Pensa que no és només el fet de redactar o 

compondre la història, sinó que el difícil era manejar molta gent, perquè depens de 

molts de fronts oberts per aconseguir la informació, entrevistar les persones, redactar-

ho, tornar a entrevistar per resoldre els dubtes, matisar… és una cosa molt complexa 

en aquest sentit. I, evidentment, després, aconseguir totes les fotos, maquetar, revisar, 

etc. És un procés llarg, però jo crec que en definitiva va durar un any. 

Què és el que més et va costar durant tot el procés? 

El CIDE no té gaire arxiu històric. Em varen passar una carpeta només i va ser com 

trobar petroli. Havíem d'esprémer les fonts històriques fins a baix i després era 

necessari contextualitzar amb fonts externes, entrevistes i arxius d'altres tipus per 
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intentar fer un conjunt assequible al lector. Però el que va costar més va ser extreure 

la informació amb la qual fer feina... A més es va haver de fer una selecció i una tasca 

de restauració digital de les imatges que teníem. Tot i així, vull remarcar les facilitats 

que m'han donat des del centre en sentit ampli per part de tots els implicats, des de na 

Malena Riudavets, fins al director, Joan Perelló... La veritat és que m'he sentit molt 

recolzat. 

Quines entrevistes vares fer? 

Vàrem entrevistar Miquel Timoner, Damià Sastre i la seva dona Frasquita Calafat, 

Joan Perelló, Toni Ortiz... A més, a través de correu electrònic vàrem parlar amb un 

alumne de l’escola i un altre dels fundadors, en Bernardo Monterrubio. Vàrem intentar 

cuidar-ho tot molt i em consta que finalment va quedar al gust de tothom. En general 

crec que el resultat va ser molt satisfactori per a tots, almanco pel feedback que he 

tengut. 

Què és el que més t’ha cridat l’atenció del CIDE? 

Jo diria que si qualcú em plantejàs a mi aquest projecte de zero, diria que qui es fica 

en això està boig. 50 anys ens contemplen i et donen la certesa que això no és així. Jo 

el descriuria com un acte absolutament d'entusiasme i de feina en comú i no sé si 

qualificar-la d'única, per tot el que s'ha convertit al llarg de 50 anys. Això m'ha 

impressionat. Crec que ho vaig remarcar com si fos el leit motiv pràcticament 

d'aquesta la lectura. 

Què pot trobar el lector en el llibre del CIDE? 

El llibre tracta d’un grup que va tenir una visió estratègica, de mercat i de projecte 

inaudita en aquestes latituds en aquell temps, inaudita en l’actualitat i que va apostar 

tot el que tenien i no tenien a un número de la ruleta, i els va sortir bé. Però no va ser 

una qüestió de sort, sinó un exemple de treball, dedicació i compromís molt forta. 

Parlan’s ara de la portada del llibre… perquè es va seleccionar aquesta foto i 

aquests colors? 

Els tons verds de la portada són els colors oficials de la institució. Recordo quan en 

Miquel Timoner em va dir "tot i que la façana ja no és del mateix color que als inicis, el 

CIDE és el CIDE, sempre que hi gratem i a davall surti el color verd". Aquest verd 

representa la naturalesa, l'esperança, la il·lusió per continuar amb aquesta tasca 

docent. Quant a la fotografia de portada, surten un grup de persones, que eren els 

primers pioners que estaven a peu de terra a les obres de construcció enmig d'un 

ametlerar abandonat, en una terra de secà que es canviava per una terra de cultiu 

intel·lectual... És una imatge molt metafòrica que s'ajusta molt bé a l'esperit del llibre i 

del CIDE. 
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Què t’han comentat les persones que l’han llegit? 

El 100% de les persones que m’han comentat coses sobre el llibre i gent que coneixia 

molt millor la realitat del CIDE, han quedat gratament sorpresos pel treball realitzat. El 

que m’han comentat és que s’havia encertat en el retrat de les intencions i que s’havia 

aconseguit captar l’essència de tot el que havia estat. En general, la gent ha quedat 

bastant contenta. Sortia molta fotografia històrica, sortia molta gent i quant al format es 

va intentar que fos el més agradable al lector, perquè fos digerible. No pretenia ser una 

tesi doctoral òbviament, sinó tot el contrari, que arribàs a qualsevol alumne i que fos 

accessible perquè el pogués llegir. 
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50è aniversari ple de premis i reconeixements 

 

 

 Enguany el CIDE ha rebut tot tipus de 

guardons que reconeixen la feina que s'ha 

fet a la nostra escola durant els darrers 50 

anys. El primer d'ells va ser el premi que 

es va atorgar durant les Jornades que 

COCETA (Confederació Espanyola de 

Cooperatives de Treball Associat) va 

realitzar a la Cambra de Comerç de 

Palma amb motiu del seu 30è aniversari. 

El premi el va entregar Biel Barceló, vicepresident del Govern de les Illes Balears i 

Iago Negueruela, Conseller de Treball, Comerç i Indústria de les Illes Balears. I el va 

rebre el nostre director, Juan Perelló, que va donar les gràcies a tota la comunitat 

educativa, des de tot l'equip fundador, fins als alumnes, socis, entitats, institucions i 

administració pública, així com als pares que varen confiar en l'escola quan només 

existia una maqueta i encara l'edifici no s'havia construït. "Com veis, arribar als 50 

anys és mèrit de molta gent", va afirmar Perelló. 

 

 
 

La Federació de Cooperatives de Balears també ha reconegut la trajectòria del CIDE 

dins el món educatiu i li ha atorgat el Premi COOP 2016, que també va rebre el nostre 

director de mans de Iago Negueruela, Conseller de Treball, Comerç i Indústria al 

centre Flassaders de Palma. 

 

El Consell de Mallorca no ha volgut tampoc 

oblidar la pluralitat i l'esforç innovador, pedagògic 

i emprenedor, que cada dia empeny la nostra 

escola. Per això ens ha entregat enguany la 

Medalla d'honor i gratitud de l'Illa de Mallorca en 

la seva categoria d'or. En aquest cas, el premi el 

va rebre Joan Perelló de mans del president del 

Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat. 
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L'esport ha estat des de l'inici de la nostra cooperativa molt present al CIDE, tant dins 

com fora del centre organitzant tot tipus d'actes a l'aire lliure com la cursa solidària, la 

Travessa per la Serra de Tramuntana... i també amb la seva forta vinculació amb els 

clubs esportius de bàsquet, futbol, 

bàdminton i voleibol. Per aquest motiu ha 

rebut aquest 2017 la Distinció del 

Programa Jocs Esportius Escolars, un 

reconeixement per fomentar l'esport entre 

els joves des que va començar a funcionar 

l'any 1966. El premi es va entregar durant 

la Gala de l'Esport Balear que organitzà el 

Consell de Mallorca al Teatre Principal de 

Palma. Durant aquest acte, també es va 

entregar el Premi Jugam al Club de 

voleibol CIDE, per la seva implicació al 

programa "Jugam amb l'elit" del Consell 

de Mallorca i per difondre els valors 

esportius entre els joves. El premi el van 

recollir el president del club, Toni Figuera, 

i la capitana de l'equip. 

 

Premis i distincions per tancar un any molt 

especial que ja forma part de la història 

del CIDE. 
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Celebram el nostre 50è aniversari amb un pastís gegant 

 

Aquest curs celebram el nostre 50è 

aniversari i per això no podíem deixar de 

bufar espelmes. Toni Ortiz, cap de cuina, i 

tot el seu equip van estar treballant dos 

dies per fer aquest enorme pastís de 

devers 250 kg, que va donar menjar als 

més de 2000 alumnes de l'escola, així 

com a tots els treballadors del centre. 

 

El pastís es va elaborar amb crema 

pastissera, bescuit, nata i trufa. A més, es 

va decorar amb el logo del 50è aniversari del CIDE i diferents motius primaverals, tots 

fets amb oblees. 

 

Veure el pastís va ser tot un esdeveniment per als alumnes de les diferents etapes 

educatives, que van passar des de primera hora del matí pel menjador de l'escola. Els 

primers a veure'l van ser els alumnes de Secundària, després els d'Infantil i 1r i 2n de 

Primària. I ja al migdia, la resta d'alumnes de Primària. 

 

Les 15 h va ser l'hora escollida per 

fer la tallada oficial del pastís per part 

de l'actual director Joan Perelló, la 

presidenta de la cooperativa, Malena 

Riudavets, i el cap de cuina, Toni 

Ortiz. Són molts els treballadors que 

es van acostar a gaudir d'aquest 

moment de germanor amb l'objectiu 

de celebrar un cop més aquest any 

tan especial i significatiu per a la 

nostra escola. 
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Els alumnes del CIDE s'acomiaden del seu director 
Joan Perelló 

 

 

 

 

Els alumnes del CIDE s'han assabentat que el seu director durant els darrers anys, 

Joan Perelló, enguany es jubila. Per això han volgut donar-li una sorpresa abans que 

marxi de la que és actualment la seva segona casa, el CIDE. 

 

Sense que el director se n'adonàs, tots els caps d'etapa han fet que els alumnes de 

l'escola anassin omplint el pavelló esportiu. A les grades s'ubicaven els alumnes 

d'Infantil i al camp, la resta. Tots esperaven ben ansiosos l'arribada del director per 

veure la seva cara de sorpresa. I així ha estat. Emocionat ha vist com tots els seus 

companys i alumnes aplaudien a la seva arribada. No  hi podia haver un millor comiat 

de tots nosaltres. 

 

Joan ha volgut donar unes 

paraules d'agraïment a tots els 

presents: "Jo que em pensava 

que ho sabia tot d'aquesta escola 

i m'ha vengut de sorpresa això. 

Estic molt content. No sé si m'ho 

meresc perquè tots els que feim 

feina aquí ho feim de cor, de 

veres, però que sapigueu que el 
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CIDE per a mi és la meva segona casa i esper que ho continuï sent. Jo faig comptes 

de seguir venint per aquí, encara que sigui amb un paper de padrí o de familiar. Moltes 

gràcies a tots i vos duré sempre amb mi. Gràcies!" 

 

Les nétes d'en Joan, que també van al CIDE, estaven molt emocionades també. I és 

que són molts els que el trobarem a faltar, perquè ell és ara i sempre part de la nostra 

escola.  
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Entrevista a Joan Perelló, director del CIDE: 

“El CIDE és la meva segona casa” 

 

Joan Perelló és el director del CIDE. Fa 46 anys que és al CIDE i aquest curs, 

coincidint amb el 50è aniversari del centre, es jubila. Va arribar a l'escola l'any 1971 

com a mestre d’EGB. Als anys 80 es va realitzar un canvi en l'organigrama del centre i 

es va crear un equip directiu semblant al que hi ha actualment, del qual va formar part 

com a subdirector de la 1a etapa d’EGB. El 1989 va ocupar el càrrec de cap d'estudis 

del centre. Anys més tard, el mes de gener del 2001, el llavors director del 

CIDE, Bernardo Monterrubio, es va jubilar i li varen proposar el repte de dirigir l'escola, 

càrrec que va acceptar després de ser escollit per majoria del Claustre General. Des 

d'aquell any i fins avui ha estat un dels encarregats d'empènyer el nostre projecte.  

Aquest és el teu darrer any com a director del CIDE. Un any que, a més, 

coincideix amb el 50è aniversari de l'escola. Com ho estàs vivint? 

La veritat és que per mi ha estat un any molt espès, de moltes activitats, però també 

molt satisfactori pel fet d'anar-me'n havent disfrutat aquest any del 50è aniversari. Crec 

que ha estat una coincidència que estic content d'haver viscut. La veritat és que les 

meves sensacions són múltiples. Després de tants anys, el tòpic que el CIDE és la 

meva segona casa és totalment cert, ja que m'he passat aquí 46 anys. No he anat a 

fer feina enlloc més. Només he fet feina aquí. No he tengut ocasió i estic content de no 

haver-la tenguda.  
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Com van ser els teus inicis al CIDE? 

Jo vaig arribar aquí tot just acabar magisteri el 1971 i el setembre del mateix any vaig 

acabar aquí. Per què vaig caure aquí? Supòs que per la conjuntura, algun profe 

conegut de la família que feia feina aquí, algun company que havia estudiat amb mi... 

vaig caure aquí i no me’n penedesc. Si tengués una segona vida professional, 

m'agradaria caure aquí. 

Quan vaig començar aquí era jovenet i em vaig adonar que si havia de participar en 

activitats directives, no val només la bona voluntat, sinó que fa falta la formació, posar-

te al dia. Per això vaig començar a estudiar la llicenciatura de Ciències de l'Educació, 

filosofia i lletres amb l'especialitat de direcció i organització de centres a través de la 

UNED d'una forma progressiva però constant que també em va formar quant a 

voluntat i constància. Malgrat que molta gent no ho sap, m'ha ajudat molt perquè entre 

la primera experiència d'estar quatre anys a l'equip directiu i els estudis em va servir 

de molt. Després vaig ser cap d'estudis de centre i, a partir del 2001, director. La 

veritat és que quan mir cap enrere em sorprèn la quantitat d'anys que he estat a l'equip 

directiu. En total han estat 32 anys.  

Com va ser el teu primer dia al CIDE? 

El primer dia que vaig venir record que el director, un cop vaig haver parlat amb ell, em 

va posar en mans d'en Miquel Timoner, un dels socis fundadors, que em va agafar pel 

coll i em va contar què era una cooperativa i com es feia feina. Supòs que per 

convèncer-me que havia aterrat bé. A nivell escolar em va orientar na Frasquita 

Calafat. Tenia 19 anys i trobar-te amb una classe bastant massificada en aquells 

moments, i mestre novell... Era una classe de 2n d'EGB i na Frasquita em va ajudar 

als inicis, em donava consells, que és el que fa falta fer als professors nous. En aquest 

moment és el que record. 

Com recordes els teus anys de mestre? 

Els anys de mestre de Primària els record d'una forma molt agradable. Em vaig adonar 

que sent mestre amb els alumnes pots fer el que vols, és a dir, que són molt 

permeables, són bons d'arrossegar. A més, vaig complementar la feina amb les 

activitats del club de voleibol CIDE. Després, quan vaig entrar a direcció, ho vaig 

deixar perquè havia d'amollar qualque cosa. Aquesta simbiosi entre el volei i la classe 

em va donar moltes satisfaccions. Molts alumnes que tenia a classe, després venien a 

jugar a volei i varen ser uns anys dels quals tenc molt bons records. 

I com a membre de l'equip directiu i director de l'escola? 

És vera que així com vas madurant t’adones que tens idees cada vegada més clares, 

amb noves expectatives de com vols que vagi l'escola... El que m'enduc és que, 

malgrat que no hagi pogut aconseguir, empènyer, activar tot el que m'hagués agradat 

fer, el balanç per a mi és satisfactori, tenint en compte l'estructura que tenim de centre, 
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que és una estructura on es deixa participar la gent, es deixa opinar, on s’ha d’escoltar 

a tothom. La veritat és que s'han fet coses interessants, en les quals jo he col·laborat, 

tant a nivell pedagògic, organitzatiu, estructural, d'equipaments, edificis... Sempre m'ha 

interessat el tema de la construcció, de la funcionalitat dels espais per treure el màxim 

profit i pens que he col·laborat en coses d'aquestes. A nivell pedagògic també, però no 

tot el que jo voldria. Però me'n vaig amb la satisfacció de veure que hi ha unes 

inquietuds de millora molt interessants. El professorat està predisposat a introduir 

noves metodologies, malgrat que costa molt canviar. Pens que som un privilegiat en 

haver viscut aquesta transició entre aquests inicis que hi va haver, aquells idearis que 

s'han explicat en la història que s'ha escrit al llibre que hem fet enguany, i una situació 

més actual. Crec que me’n puc anar tranquil. Veig que em fan molt de cas aquest 

darrer curs. Igual aquesta és la recompensa que estic tenint ara i que no he tengut 

durant molts d'anys. La veritat és que me’n vaig amb la consciència ben tranquil·la. 

Quins consells li has donat o li donaries al teu succesor? 

Hi ha temes que lògicament ja 

els tenia pensats per comentar 

al nou director. Però la veritat és 

que el fet que aquest sigui el cap 

d'estudis actual, m'ha facilitat 

molt les coses, perquè moltes ja 

les ha viscut amb mi. Ja li he 

passat una sèrie d'aspectes que 

ha de tenir en compte de 

caràcter formal, de com s'ha de 

dur un Consell Escolar, tema de 

la relació amb la conselleria... Si 

hagués de donar un consell a 

qualcú que ha d'estar en un 

càrrec directiu li diria que el 

complicat de la nostra feina és 

saber gestionar les relacions 

humanes. Aquí no es tracta de 

canviar peces com si fossis una 

màquina que no funciona. Sinó 

que hem de facilitar que els 

professors i la resta de personal 

faci feina el més a gust possible. 

Tot i que és impossible que 

tothom estigui sempre a gust, ja 

que hi ha coses de caràcter 

subjectiu que són molt difícils de controlar. També els aconsellaria que a l'hora de 

prendre decisions, hem de ser molt reflexius, molt empàtics, pensar sempre en 

l'alumne, per descomptat, però també pensar en el col·lectiu. Això implica que s'ha de 

mirar de combinar la part individual amb la part col·lectiva... és a dir, el que interessa a 



 
 

24 
 

l'alumne, el que interessa al professor i també el que interessa a l'escola. Combinar tot 

això és el complicat. Les decisions ja ho sabem, és com un partit de futbol on tothom 

voldria ser l'àrbitre i ho faria d'una manera diferent. Però pens això, que les decisions 

s'han d'agafar d'una forma molt reflexiva. Hi havia una època en què jo pensava que 

era un defecte meu, el pensar-me tant les coses, donar-li moltes voltes al cap als 

temes. Però s'ha de fer i no frisar en el que no fa falta frisar. Hi ha coses que s'han de 

pensar més per veure quina és la millor solució i cercar alternatives... Hem de ser 

creatius en aquest càrrec, innovadors per resoldre problemes. S'ha de tenir capacitat 

de poder-los solucionar i posar-te al capdavant de qualsevol situació. 

El tema del bon tracte amb la gent és imprescindible, perquè a vegades les formes 

desvirtuen el fons de la qüestió. Jo quan era més jove potser era més impetuós a 

l'hora de dir les coses, més vehement... potser hagi canviat un poquet, no del tot... 

Llavors crec que la pròpia experiència t'ensenya. He aconsellat molta formació, 

formació i formació. I també molta paciència i saber escoltar la gent. Això és molt 

important, com conèixer tots l’entrellat de l'escola, tenir una visió global del centre, 

preocupar-se per totes les etapes, des de la primera fins a la darrera. Sempre confiant 

amb els que estan dins l'equip directiu. Després cadascú té el seu estil.  

Com veus el teu futur? El veus vinculat al CIDE? 

Per sort o per desgràcia, el que veig dels meus companys que han marxat de l'escola, 

és que la gent es va fent gran i torna a veure els seus néts… De fet, per setembre un 

nét ja comença l'escola i m'han comanat que l'acompanyi a fer l'adaptació temporal 

que es fa els primers dies de setembre. Però jo pens que la meva etapa professional 

s’ha acabat. Els que es queden són els que han d'estirar del carro. El contacte amb els 

companys et queda, perquè sempre segueixes veient algun sector que està dins una 

colla i et veus de tant en tant en dinars i festes. L'altre dia pensava que ha de ser una 

cosa semblant a quan tu t'emancipes de casa dels teus pares, que intentes fer-ho amb 

tota la il·lusió. Doncs això és una emancipació que he de fer del CIDE cap a altres 

activitats, moltes de les quals ja tenc pensades. Tenc la meva finqueta, deix el que 

hagi de deixar per estar amb la família, amb els 4 fills, els néts, i la meva dona per 

descomptat… 

Què creus que trobaràs a faltar més? 

En general, la possibilitat d'opinar, de donar el meu parer de caràcter pedagògic. Això 

sempre m'ha agradat. I tants anys que hi he estat, et donen un avantatge davant els 

nous, perquè hi ha moltes coses que es repeteixen durant la teva vida professional. 

Però jo confii moltíssim en l'estructura organitzativa que tenim, que la gran virtut que té 

això és que tots podem opinar, i els temes que més pesen es voten per la majoria. I a 

posta ens complementam, siguin les persones que hi siguin en l'equip directiu. Crec 

que és la gran virtut de la nostra casa, hi hagi qui hi hagi tirarà endavant. Jo crec que 

el fonamental en la nostra feina és estimar els alumnes de veres, com si fossin fills 

nostres. I això és el que he intentat fer durant aquests anys. 
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Esport i solidaritat a la IV Cursa Cooperativa CIDE’17 

El dissabte 20 de maig es va celebrar la 

IV Cursa Cooperativa CIDE’17, una 

jornada que combina l’esport, la 

convivència i la solidaritat. Enguany la 

participació ha arribat a devers 800 

esportistes de totes les categories que no 

s’han volgut perdre la possibilitat d’ajudar 

a l’ONG Sóller Solidari-Ajuda als refugiats. 

I és que tots els beneficis d’aquesta cursa 

enguany van destinats a aquesta associació que dedica el seu temps a ajudar als 

refugiats que es troben als camps de Grècia i també a aquells que es troben a les 

nostres Illes i volen cercar un futur millor per a ells i per a la seva família. 

 

A primera hora de la tarda i sota un sol pràcticament d’estiu, els participants que 

encara no havien recollit els seus dorsals, van anar a cercar-los, així com també les 

seves camisetes de la cursa, que aquest any han estat blanques i amb el logotip del 

50è aniversari del CIDE imprès en color verd. A les cinc de la tarda es va començar 

l’escalfament, imprescindible sempre abans de fer un esforç físic com el d’una cursa i 

així evitar possibles lesions.  

Els primers a començar a córrer van ser 

els més petits, els nins d’Infantil. Molts 

d’ells anaven acompanyats dels seus 

pares, que els animaven per tal d’arribar a 

la meta que s’ubicava a uns 500 metres, 

fent un recorregut per dins de l’escola fins 

a arribar al camp de futbol. Els següents 

van ser els alumnes 1r i 2n de Primària, 

que també realitzaren el mateix recorregut. 

Seguidament va ser el torn dels més nins més majors, els que van de 3r a 6è de 

Primària. El seu recorregut però, ja fou més llarg i arribava als 1000 metres. Tots ells 

van gaudir de valent i es van sentir com a grans guanyadors en el moment de creuar la 

línia de meta. La recompensa? Passar una bona estona en companyia dels seus 

amics i familiars. 

El següent torn era per a la categoria reina: la 

Cursa Cooperativa CIDE, una cursa de 6,3 km 

que recorre els voltants de l’escola, arriba fins 

al camp de golf i té diferents pujades i baixades. 

Va comptar amb més de 170 participants que 

ho van donar tot malgrat la calor que va fer a 

Son Rapinya. El guanyador de la categoria 
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masculina va ser Pedro Olmo, corredor del CA 

Fidípides, amb 22.04 minuts i de la femenina, Marga 

Gomila, amb un temps de 27.35 minuts. Marga 

repeteix enguany com a guanyadora, després de fer-

se l’any passat també amb el trofeu. 

Però no tots els assistents van decidir córrer. Per a 

aquells que els agrada més fer esport d’una forma 

més calmada, hi havia la caminada popular de tan 

sols 3 km al voltant de l’escola. Moltes famílies es 

van animar a fer aquest recorregut plegats. 

Després d’aquesta jornada d’esport era necessari recuperar forces. Per aquest motiu, 

l’equip de cuina del CIDE tenia preparades unes taules plenes de tot tipus d’aliments i 

begudes: des de fruites fins a begudes energètiques, gelats, aigua i menjar dolç i salat. 

Un cop recuperats arribà un dels moments més esperats pels infants, un gran sorteig 

amb un centenar de regals proporcionat pels nostres patrocinadors. Una festa rodona 

que va finalitzar amb la gran foto de família de tots els participants de la IV Cursa 

Cooperativa CIDE’17. 

 

Moltes gràcies a tots per participar! Us hi esperam l’any que ve! 
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Mig centenar de persones participen en les  
Jornades Esportives 

 

Mig centenar de persones participaren en les Jornades Esportives del CIDE el dia 10 

de juny. Entre els quals s’hi trobaven antics i actuals jugadors dels clubs esportius, 

alumnes, socis i treballadors dels darrers 50 anys de l'escola, ja que aquest acte es va 

realitzar per commemorar l’aniversari del nostre centre. 

Des de les 10 h del matí i fins al migdia, es 

van celebrar diferents partits de bàsquet i 

voleibol dins el pavelló de l'escola. Va ser 

un dia molt divertit, on l'esport va ser el 

protagonista, però també la companyonia i 

la germanor entre tots els que formen part 

de la comunitat CIDE. L'objectiu d'aquest 

acte, promogut en part pels clubs 

esportius de l'escola, és passar una bona 

estona i fomentar l'esport i la vida sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Més de 900 persones van gaudir de la  
Trobada d'Antics Alumnes 

 

Més de 900 persones van participar en la Trobada d'antics alumnes de l'escola dia 2 

de juny al CIDE. Un acte que es va celebrar per commemorar els 50 anys d'història 

d'aquesta cooperativa d'ensenyament amb totes les persones que hi han passat, 

siguin alumnes o siguin treballadors. 

 

Des de ben prest, els participants van 

passar per la recepció de l'escola per 

recollir les seves acreditacions on es 

marcava el nom i l'any en què es van 

graduar. D'aquesta forma, podien cercar 

els seus companys sense tenir por a no 

reconèixer-los. A poc a poc, van passar 

a la zona del pati, on s'havia preparat un 

petit refrigeri amb menjar i begudes. 

Aquesta va ser la primera sorpresa que 

es van endur. Ja no queda res d'un pati 

ple de terra. Ara el pati de l'escola està ple de color, ja que l'han pintat els mateixos 

nins amb les seves mans. Sens dubte, era una nit on descobririen com ha evolucionat 

la seva escola de sempre. 

 

 

Van ser unes hores plenes d'emocions i 

abraçades. I és que alguns havien 

mantingut el contacte, però molts havien 

perdut la pista dels seus antics amics 

d'infància i joventut. Una nit plena 

d'anècdotes, llàgrimes i també de moments 

molts divertits, en què es van recordar 

antics mestres i professors com el senyor 

Pons, en Vidal..., com estudiaven amb les 

famoses "Fichas de enseñanza 

individualizada", alguns fins i tot, 

recordaven l'antic pensionat, com havien de 

vestir... A més, alguns van trobar els seus 

antics professors i fins i tot un dels darrers 

directors de l'escola, el senyor Monterrubio, 

tota una institució al centre. 
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Al voltant de les nou i mitja de la nit, 

l'actual director del CIDE, Joan Perelló, 

va oferir unes paraules als assistents. 

Enguany es jubila i per això, a més, és 

un curs especial per ell. Així que va 

voler acomiadar-se de tots, agrair la 

seva presència i que any rere any 

continuïn confiant en la nostra escola. I 

com no podia ser d'altra manera, en tot 

aniversari hi ha un bon pastís. Tots 

plegats van bufar les espelmes i van 

desitjar que el CIDE, tot i els canvis, mai 

perdi la seva essència. 

 

 
 

 

 

Si vols veure totes les fotos que es van fer a la Trobada d'Antics Alumnes, pots fer-ho a la 
galería d’imatges (Flickr) de la nostra pàgina web. 
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Patis nous pel nostre aniversari 

Al CIDE estam sempre pendents de millorar les instal·lacions i els serveis que oferim 
als nostres alumnes. És per aquest motiu que enguany s'han pintat i asfaltat els patis 
de bàsquet i voleibol, així com el pati d'Infantil, on s'han inclòs castells de fusta i 
tobogans perquè sigui més divertit per als nins. 

 

 

El pati de Primària també s'ha arreglat. Ha estat mitjançant un projecte que s'ha 
realitzat al llarg de tot el curs pels alumnes de 2n de Primària. Totes les classes juntes 
varen decidir què volien modificar del seu pati i ho varen tenir clar: decorarien els 
bancs i les columnes, pintarien jocs, dissenyarien un espai de joc tranquil i posarien un 
rocòdrom. Per aconseguir-ho varen elaborar una carta per a Direcció i per al Consell 
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Rector. Després es reuniren amb l'encarregat de manteniment i la cap d'Educació 
física per veure com podien fer el rocòdrom de forma segura. Un cop fet això, varen 
elaborar diferents dissenys per a cada zona del pati i en van escollir el que més els va 
agradar. I amb totes les decisions preses varen presentar les seves idees al director i a 
la presidenta. Finalment, i amb ajuda dels alumnes de 1r i 3r de Primària, varen pintar 
els bancs i les columnes del pati i varen quedar així de bé. 

 

 

 
Tot i que encara falta alguna cosa, els alumnes estan molt satisfets i se senten molt 
orgullosos de la feina feta durant tot el curs. Enhorabona! 
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1ª Travessa CIDE: Ruta de la Pedra en Sec 

 

Enguany el CIDE fa 50 anys i no podia celebrar-ho d'una altra manera que gaudint de 

l'esport i la natura. Una de les activitats organitzades durant aquest curs ha estat la 1a 

Travessa CIDE: Ruta de la Pedra en Sec per la Serra de Tramuntana. Una fita que a la 

vegada serveix per celebrar els 10 anys de la Comissió de senderisme a la nostra 

escola. 

 

Un grup de valents de 5è i 6è de 

Primària i de mestres s'han endinsat en 

la Serra durant 5 dies. La ruta començà 

el dijous 27 d'abril a Estellencs en un 

dia marcat per la pluja i en què varen 

haver de refugiar-se en diversos 

moments. La climatologia, de fet, els va 

obligar a anar directament fins a 

Banyalbufar per agafar l'autobús fins a 

Esporles. Un cop allà, es varen allotjar 

al refugi de Son Tries, on els varen 

tractar com si fossin a casa. 

 

L'endemà, ben prest, berenaren al refugi i partiren cap a Deià passant per 

Valldemossa a hores ja del migdia. Els alumnes varen poder gaudir d'unes vistes 

úniques de les muntanyes durant aquest recorregut. Durant la nit d'aquest segon dia, 

els alumnes dormiren a lliteres, un fet important, ja que l'endemà els quedava una de 

les rutes reina d'aquesta travessa. 

 

I aquesta etapa arribà dissabte. Sortiren de Deià en direcció a l'àrea recreativa de la 

Font d'es Noguer. De camí, varen tenir l'oportunitat de fer una aturada a Sóller i fer-se 

un parell de fotografies davant l'església de Sant Bartomeu, a la plaça de la 

Constitució. I un poc més tard, també passaren pel preciós barranc de Biniaraix. En 

arribar a la Font d'es Noguer, muntaren el seu campament i gaudiren d'una nit ben 

màgica en plena naturalesa. 



 
 

33 
 

 

Amb la claror de primera hora i amb una espectacular imatge al peu del Puig Major, 

s'aixecaren per viure una etapa d'alta muntanya. Varen seguir la canal d'aigua del 

Gorg Blau cap a la Font des Prat. Després pujaren cap al Galileu passant per la cara 

nord del Massanella, arribant a la cota més alta, de 1200 metres! I finalment arribaren 

fins a Es Pixarells, a Escorca. Una ruta que no va ser fàcil però sí molt gratificant per a 

tots. 

 

 
 
El darrer dia de la Travessa va ser dilluns dia 1 de maig, dia del treballador, i va ser un 
dia marcat per la il·lusió d'arribar a la darrera etapa. Va ser una jornada en la qual 
feren la Ruta del Camí vell de Pollença a Lluc, un tram curt i ben agradable. A 
l'arribada van ser molts els familiars que els van rebre per donar-los l'enhorabona per 
la seva gesta i celebrar-ho tots junts. Una gesta única, que ara ja forma part de la 
història del CIDE. 
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Celebram la IV Nit de l’Art i de les Ciències 

El CIDE va viure per quart any consecutiu la Nit de l’Art i de les Ciències. Un vespre en 

què l’escola es va omplir de pares i curiosos que volien descobrir totes les activitats 

que tenien preparades els prop de 1000 alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

de l’escola. 

 

Només entrar al CIDE, ja es respirava 

ambient d’aniversari i de noces d’or amb 

un 50 gegant fet de sucre i ple de llepolies 

que els visitants anaven tastant. 

Seguidament, el passadís es convertia en 

una autèntica galeria d’art per tots els 

seus costats. A terra, trobaves grans 

mandales, alguns dels quals, fins i tot, 

podien pintar els pares.  

A les parets, exposicions artístiques amb 

dibuixos i fotografies. Entre aquestes 

trobàvem les fotografies finalistes del 

concurs Fotojove d’enguany, un certamen 

que organitza cada any l’Ajuntament de 

Palma. A les vitrines hi havia exposades 

diferents escultures de fang basades en 

superherois. Penjades del sostre hi havia 

grans i colorides escultures fetes amb 

globus. I per acabar, els visitants es quedaven astorats en veure una obra de videoart 

digna d’un dels artistes més cotitzats del planeta. Tot un desplegament d’art, que es 

completava amb una exposició sobre Ramon Llull a la biblioteca del centre. 

 

Ja veis que només entrar al CIDE tot apuntava que aquesta nit estaria plena de 

sorpreses. I no es van fer esperar, ja que els visitants varen ser sorpresos ben prest 

amb diferents coreografies fetes pels alumnes al mateix passadís d’entrada, uns balls 

que van omplir de música i alegria els diferents racons de l’escola. 

 

Un cop a l’exterior, el pati estava ple de gent que no es volia perdre res del que 

s’estava fent. Al teatre es duien a terme diferents concerts de música. El primer 

realitzat pels alumnes de Llenguatge i pràctica musical que interpretaven temes de 

“Els miserables”. I el segon, pels alumnes de 2n C d’ESO que ens van delectar amb 

temes com “Mama said” i “All of you”. 

 

I a la vegada en diferents espais de l’escola els 

alumnes d’Arts Escèniques estaven fent petites 

obres de microteatre. Les trobàvem als 

vestidors, als laboratoris… qualsevol lloc era 

perfecte per gaudir d’espectacles com “Insomni 
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d’una nit d’estiu”, “Rates” o “Codi negre”, entre d’altres… La majoria de pares es varen 

quedar bocabadats en veure el nivell dels nostres estudiants! I és que després de 

molts assajos, arribava l’hora de la veritat. 

 

Però encara quedava molt per veure. 

A la sala de Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes, els 

alumnes dels cicles formatius 

mostraven les seves creacions, entre 

les que podies veure com havien 

muntat un ordinador dins de diferents 

objectes com una guitarra o un 

microones. 

 

Al costat, a l’aula d’usos múltiples descobries les exposicions dels departaments 

d’Anglès, Català, Filosofia, Geografia i Història com els murals de grans obres 

literàries com L’Odissea, Tristán e Isolda, i detallades maquetes de mapes d’Espanya, 

entre d’altres. 

 

Una de les sales més concorregudes va 

ser la de dibuix on s’ubicaven les 

activitats dels departaments 

d’Instal·lacions Elèctriques, Ciències 

Experimentals, Gestió Administrativa, 

Matemàtiques i Tecnologia. Només 

entrar ja es veia una bomba feta amb 

dos dipòsits d’aigua. Els més petits 

gaudien de valent intentant entendre 

com funciona l’electricitat amb les 

demostracions dels alumnes del cicle 

formatiu. També es divertien molt amb 

els diferents jocs creats pels alumnes 

de Tecnologia i que omplien una taula 

sencera amb la seva creativitat. La 

veritat és que a cada passa, podien 

aprendre una cosa nova: des de com 

fer un jardí vertical amb elements del 

nostre dia a dia com botelles de plàstic, 

fins a posar-se a prova al racó dels 

reptes matemàtics, veure com és un 

protozou al microscopi, o entendre el 

funcionament dels camps 

electromagnètics… Repte rere repte, i 

descobriment rere descobriment. La nit 

estava plena de sorpreses! 
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El camí de santiago, una escola de la vida 

... i finalment, el que començà com un malentès, es feu realitat! Dia 9 de juliol de 2017, 
una bona representació de la comunitat educativa CIDE es fa la foto de rigor a la plaça 
de l'Obradoiro, a Santiago de Compostela. 

Han fet falta tres estius, 
més de 30 dies de 
caminar. Cada dia, uns 25 
km. Des de Roncesvalles 
fins a Santiago de 
Compostela, 750 km. 9 
components del grup han 
tengut la sort de fer 
íntegrament aquest camí. 

Però, el camí és quelcom 
més que un simple camí: 
ÉS UNA ESCOLA DE LA 
VIDA... 

... perquè són molts els 
aprenentatges que hem 
desenvolupat: 

 Assolir el nostre objectiu mai és 
fàcil! Arribar allà on volem comporta 
patiments i lluites. 
 La companyia és important, tot i 
que sovint podem preferir anar tot 
sols. Però amb altres tot és molt més 
fàcil. L'altre t'ajuda a oblidar les penes 
i fins i tot et pot ajudar. I, el que 
encara és més gratificant, et pot 
permetre que l'ajudis en un moment 
donat. 
 La motxilla també és bàsica. A 
dins hi duim l'imprescindible. Aigua, 

uns pocs queviures i l'impermeable... i poca cosa més! I tota la resta l'únic que fa és 
el camí més feixuc i que arribem més tard a la nostra meta. 
 El ritme! Uns tenien pressa per arribar. I uns altres s'agafaven el seu temps. Al 
final, tots arribàvem allà mateix. 
 El telèfons mòbils, de gran ajuda, però només si se sabien emprar bé. Sovint, en 
mans d'alguns, eren un impediment per poder gaudir de l'etapa així com pertocava. 

I Santiago de Compostela no ha estat la nostra meta! És el nostre inici. Això, ens ho 
deixaren ben clar! No tot acaba allà... allà tot comença! I d'això cal que ens adonem 
tots, adults i joves! Alfa – Omega? No! Omega – Alfa! A Santiago de Compostela 
comença una vida nova per a nosaltres en la qual... 
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 sabem que aconseguir un 
objectiu no és fàcil... 

 sabem que no estam tot sols, 
perquè sempre podem 
demanar ajuda a algú... 

 sabem que en aquesta vida 
necessitam poques coses i 
podem prescindir del que és 
superflu sense cap problema... 

 sabem que tothom té el seu 
ritme, però amb constància i 
capacitat de patiment, 
aconseguirem arribar allà on 
sigui... El poeta ja ho deia: 
MÉS IMPORTANT QUE LA 
META ÉS EL CAMÍ! 

 sabem que hi ha coses que poden ser un impediment i està en les nostres 
mans prescindir d'elles! 

I el que és més important: no podem 
anar pel món despistats! Hem de 
saber on som i cap on anam... i de 
què anam... Si no estam atents, 
podem perdre de vista la següent 
fletxa groga que ens indica la direcció 
correcta! 

Però, així i tot, no basta estar atents! 
Sovint ens podem trobar amb fletxes 
grogues que ens desvien. També ens 
pot passar que, per la raó que sigui, 

no volem veure la direcció correcta i preferim anar errats pel camí... el patiment que 
comportarà aquest fet, serà totalment diferent al patiment que comporta anar pel camí 
correcte i en la direcció adequada. 

I, ja per acabar, un BUEN CAMINO per a tothom! El nostre camí és la nostra vida i 
segur que hem vengut a aquest món a ser feliços! Aquest ha de ser el nostre CAMÍ, el 
camí de la felicitat. I, com deia el nostre amic Baden Powell, LA MILLOR MANERA DE 
SER FELIÇ ÉS FENT FELIÇOS ELS ALTRES! 

BUEN CAMINO!  
     

 
 

 

 

 
 

Xisca Vindel i Tià Vallbona 
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Els alumnes d’ESO i Batxillerat, guardonats als Premis 
Fotojove 2017 

Els alumnes del CIDE van ser part dels protagonistes de l’entrega de Premis Fotojove 
2017, que es van entregar al Casal Solleric de Palma. La fotografia realitzada per 
Vicent Chaudhuri, alumne de 4t d’ESO D va guanyar el 1r Premi CBR (Contratas 
Bartolomé Ramón), dotat amb 250€. 

Una altra guardonada va ser Adriana Pedrós, alumna de 1r d’ESO B, que va guanyar 
el 7è Premi Casa Vila (en la categoria de 8 a 12 anys). Bàrbara Sierra, alumna de 1r 
d’ESO E, va aconseguir per la seva part el 8è Premi Llibreria Baobab (en la categoria 
de 8 a 12 anys). I per últim, en Jordi Ginard, alumne de 1r de Batxillerat A (branca 
artística), va ser finalista del Taller de fotografia (en la categoria de 16 a 20 anys). Tots 
els alumnes del CIDE van rebre el premis de la mà del batle de Palma, José Hila.  
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9 alumnes reben els Premis a l’esforç personal i al 
rendiment acadèmic excel·lent 

Els nostres alumnes d’Educació Primària i ESO estan d’enhorabona, ja que 9 d’ells 

van ser premiats per la seva vàlua i bona feina. Junts varen rebre a l’auditori del 

Conservatori de Palma els Premis a l’Esforç Personal i al Rendiment Acadèmic 

Excel·lent corresponents al curs acadèmic 2015-16.  

Laura Vila Sánchez va ser l’alumna premiada dins el marc d’Educació Primària. Pel 

que fa a l’ESO també hi va haver diversos alumnes que reberen el Premi del 

Rendiment Acadèmic Excel·lent, que suposa tenir una mitjana d’un 9 o una qualificació 

superior: Javier Angosto, Andrea Cañellas, María Celia Alomar, Júlia Martínez, Jordi 

Riera, Mariàngels Calderón i Núria Gallego. I finalment hem de citar a l’alumna d’ESO 

Luz-Dary Rojas que va rebre el premi a l’esforç personal.  
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Matrícules d’Honor a ESO i Batxillerat i Premi a l’esforç 
a ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Sans 
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Guanyadors de Primària i 1r cicle d’ESO de les Proves 
Cangur’17 

També tenim els guanyadors interns de les Proves Cangur 2017 que es varen fer amb 

els alumnes de 5è i 6è de Primària i amb el primer cicle d’ESO. Es tractava d’una 

prova de 30 preguntes de resposta tancada, que va néixer amb la voluntat de 

convertir-se en una festa amb l’objectiu de fomentar l’interès dels alumnes per les 

matemàtiques. La prova és la mateixa per a tots els participants de tota Europa del 

mateix nivell i es realitza sempre el mateix dia (el passat 16 de març) i a la mateixa 

hora. 

Els guanyadors són els següents: a 5è de Primària, en primer lloc Daniel García (5è D) 

i en segon, Maria Salom (5è B); a 6è de Primària, va quedar primer Lucas Gutiérrez 

(6è A) i segona Martina Quetgles (6è D); pel que fa a 1r d’ESO la guanyadora va ser 

Mireia Malondra (1r A), i després Iratxe Ayestaran (1r A); en el cas de 2n d’ESO, el 

primer va ser Iván Pulgar (2n D) i en segon lloc quedaren Sofía Saiz i Aina Sola (2n D). 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Pulgar, seleccionat per representar les Balears a 
les Olimpíades Matemàtiques 

Iván Pulgar, alumne de 2n d'ESO del 

CIDE, va ser seleccionat per ser un dels 

tres representants de les Illes Balears a 

les Olimpíades Matemàtiques nacionals 

que es van celebrar del 21 al 25 de juny 

a Valladolid. Iván va ser el guanyador de 

les proves individuals que es van 

realitzar durant la VIII Festa de les 

Matemàtiques que es va fer a Sineu. 
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Dos alumnes del CIDE, guanyadors del Campionat 
Nacional de Càlcul ALOHA 

Dos alumnes del CIDE, Alejandro Gil i Héctor Aguilar, han resultat guanyadors del 
Campionat Nacional de Càlcul ALOHA. Es tracta d'una prova que consisteix a resoldre 
70 operacions aritmètiques en un màxim de 5 minuts de temps. Per aconseguir-ho 
només podien utilitzar el seu àbac, la calculadora més antiga que es coneix, o la seva 
agilitat mental. 

Alejandro, amb 6 anys, va ser el més ràpid en fer el màxim nombre de càlculs 
aritmètics possibles i per això se'n va dur l'or. Per la seva banda, Héctor, amb 7 anys, 
va aconseguir la medalla de bronze. Enhorabona a tots dos! 
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Raquel Sans, escollida per representar les Balears al 
XVII Concurs Hispanoamericà d’Ortografia 2016-17 

 

Raquel Sans és una estudiant de 2n de Batxillerat 

humanístic-social del CIDE que va ser seleccionada com a 

representant de les Illes Balears per al XVII Concurs 

Hispanoamericà d’Ortografia 2016-17. Aquest mes de 

febrer, ha competit a Madrid amb altres estudiants de la 

resta de comunitats autònomes per ser la representant 

d’Espanya a les proves internacionals del concurs. En 

aquesta ocasió, ha guanyat la representant d’Andalusia, 

però l’experiència que ha viscut Raquel ha estat única. 

 

El grup AcCIDEntados ReinCIDEntes, subcampions de 
la Lliga de debat de Batxillerat 

El grup AcCIDEntados ReinCIDEntes és el subcampió de la Lliga de debat de 
Batxillerat. El Parlament de les Illes Balears es va omplir a vessar de persones que 
volien donar suport als alumnes que formen part d’aquest grup de valents (Ián López, 
Ainoa Serrales, Javier Angosto, Andy Cañellas, Mariàngels Calderón i Núria Gallego) 
que competien en la final contra el col·legi San Cayetano de Palma. El tema de debat 
va ser si hauria d’haver-hi una llei que regulàs l’eutanàsia a Espanya. El grup del CIDE 
va defensar la postura en contra i varen lluitar fins al final per ocupar el primer lloc, tot i 
que no va ser possible al final.  

Han estat molts mesos de feina, de preparació, de cercar informació, de fer assajos, 
de conèixer altres companys d’altres escoles i de superar repte rere repte. I han estat 
molts, ja que hem guanyat a altres escoles amb més trajectòria en aquest concurs com 
el Sant Josep Obrer o el Lluís Vives (campions del 2016).  
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Tres alumnes del CIDE, finalistes del 1r Concurs 
d’Emparaulats de la UIB 

 

Tres alumnes del CIDE han estat 
finalistes del 1r Concurs d’Emparaulats 
organitzat pel departament de Filologia 
Catalana de la Universitat de les Illes 
Balears. 

Dels sis premis que es donaren a la final, 
el CIDE en va aconseguir tres: un 3r 
Premi va ser per en Sergio Garat de 4t 
d’ESO D, un 4t Premi va anar a parar a 
en Màrius Gelabert de 4t d’ESO C, i un 5è 
Premi va recaure en na Clara Villalonga 
de 4t d’ESO E. 

  

 

Dos alumnes de Primària són escollits com a finalistes 
del concurs de dibuix “La mar de la ciència II” 

Dos alumnes del CIDE han estat 
escollits com a finalistes del concurs de 
dibuix "La mar de la ciència II" d'entre 
1030 candidats de tot el país. Són na 
Carla Martínez i en Víctor Sánchez, 
alumnes d'Educació Primària. Es tracta 
d'un concurs nacional de dibuix, vídeo i 
relat que treballa amb els motius de la 
ciència i la mar per tal d'impulsar la 
investigació i el desenvolupament de les 
ciències marines i l'oceanografia amb el 
compromís d'acostar la ciència a la 
societat. 
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Els dibuixos protagonistes de la portada de la Festa del 
50è aniversari del CIDE 

Ells són en Carlos Massanet i na Paula Tendero de 1r C de Primària i en Marc 
Sánchez de 2n E de Primària, els alumnes que varen ser seleccionats perquè els seus 
dibuixos protagonitzassin la portada del programa de la Festa del 50è aniversari del 
CIDE a l’Auditòrium de Palma. 

El primer és el d’en Carlos Massanet on destaquen els tons ataronjats, vermellosos i 
grocs. Una obra ben acolorida amb el 50 a la part superior. El segon és el de na Paula 
Tendero. Ella hi ha seleccionat la imatge d’una alumna del CIDE celebrant el 50è 
aniversari. En el seu cas, predominen els tons rosats i vermellosos. El darrer és el 
dibuix d’en Marc Sánchez, que ha envoltat el 50 entre globus, cors i flors i on no s’ha 
deixat de pintar el pastís d’aniversari. 

 

 

 

 

 

 

 

Guanyadora de la postal nadalenca d’enguany 

La imatge de la postal nadalenca d'enguany ha estat creació de l'alumna Aina Medina 

de 1r de Batxillerat C. El dibuix reflecteix la imatge del pare Noel col·locant una bolla 

de Nadal on dins es troba la nostra escola. Una metàfora de les il·lusions i desitjos que 

volem que ens duguin a tota la comunitat CIDE durant aquest any. 
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Cartell guanyador de les festes de Sant Antoni i Sant 
Sebastià del CIDE 

El cartell guanyador de les festes 

de Sant Antoni i Sant Sebastià del 

CIDE ha estat realitzat per Jazmín 

González. El cartell, que té una foto 

de dimonis de fons amb un color 

vermell de fons, és un dels 

dissenys que varen presentar els 

alumnes de 1r d’FP Bàsica dins el 

mòdul “Arxiu i Comunicació”. 

 

 

Dibuixos guanyadors de la portada de la IV Nit de l’Art i 
de la Ciència 

El díptic de la IV Nit de l'Art i de la Ciència va gaudir d'unes portades ben originals. La 

primera, amb una base negra i combinant elements de ciència i pintura, va ser 

realitzada per Estefania Dalmau, de 1r d'FP bàsica. La contraportada va ser obra 

d'Álex Castellón de 2n de Batxillerat A i reflecteix dues mans, una amb un tub de 

laboratori i l'altra amb un pinzell. Un bon resum de tot el que ens espera cada any a la 

Nit de l'Art i de la ciència. 
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Coneixem el CIDE 

ELS NINS I NINES DE 5 ANYS, APROFITANT EL 50 ANIVERSARI DE LA 
NOSTRA ESCOLA, HEM CONEGUT UNA MICA MÉS EL CIDE. 

HEM FET DIFERENTS ACTIVITATS :  

1. COMPTAR FINS A 50 

 

2. FER UNA GRÀFICA PER SABER QUINS PAPÀS I MAMÀS HAVIEN 
VENGUT AL CIDE 
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3. ESCRIURE UNA CARTA AL DIRECTOR  

 

4. SITUAR EL CIDE A UN MAPA 
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5. MIRAR UN PLÀNOL DEL CIDE 

 

 

 

6. ENTREVISTAR AL DIRECTOR JOAN I LA PRESIDENTA MALENA 
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7. MEDIR LA PISCINA QUE HAVIA ABANS  

 

 

 



 
 

53 
 

8. FER FILOSOFIA 3/18 AMB EL SÍMBOL DE L'ESCOLA 

 

 
 
 

 



 
 

54 
 

Ruta Cidesaludable  

La Ruta Cidesaludable és un nou projecte impulsat pels Departaments d'Educació 

Física, d'Orientació i el Servei Mèdic del col·legi. Es tracta d’una nova eina per 

potenciar la vida activa, així com per ajudar a la gestió de les emocions, de l'ansietat, i 

de l'estrès. Un dels principals objectius és el control del cos i la respiració. A més de 

l'exercici físic i contacte amb l'exterior, la ruta proporciona oci i intenta combatre el 

sedentarisme. Cal destacar que la Ruta Cidesaludable està oberta a tots, siguin 

alumnes, pares o professors. 

La ruta s'inicia al poliesportiu de l'escola i segueix cap a 

les escales del pont. En pujar-les, s'ha de girar en 

direcció a les grades del camp de bàsquet. A 

continuació, s’ha de seguir les grades del camp de futbol 

i vorejar els camps de futbet. Finalment, s'arriba al bar, 

des d’on es baixen les escales i s'arriba una altra vegada 

al poliesportiu.  

Tot el recorregut està dividit en 4 zones on es podran treballar diferents parts del cos. 

Aquestes estaran senyalitzades amb un cartell com el dels dibuixos exposats a 

continuació, a les diverses parts de la ruta. També comprèn zones de pujar i baixar 

escales i sprints, així com aturades per descansar i beure aigua.  

 

INICI:       ZONA 1: 

 

 

       

          

 

 

        Pujar escales                          Flexions                        Sentadillas                  
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SPRINT:                                                        ZONA 2:                                                        

                         

    

           

 

 

 

Pujar i baixar banc  

       

ZONA 3:           ZONA 4: 

 
  

                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZONA PER DESCANSAR I BEURE AIGUA:  
 

    
 
Com a conclusió, volem destacar que en ser un projecte desenvolupat per diverses 

àrees de la nostra escola, vos hi convidam a tots!  

       Alumnes Anatomia Aplicada 1r Batx. 

 

Pujar escales del 
camp de futbet 

Braços Cames 
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 Guanyadors dels concursos literaris del  
curs 2016- 2017 

Un any més a Educació Secundària hem realitzat uns concursos literaris en les 
diferents llengües que s’imparteixen al nostre centre (català, castellà, anglès i 
alemany). Es tracta d’un concurs amb una temàtica lliure, que suposa una oportunitat 
perfecta perquè els alumnes deixin fluir la seva imaginació i creativitat. Aquest premi 
es dóna també gràcies a la col·laboració de l’APIMA CIDE. 

 

Els guanyadors d’enguany són: Júlia Valera (2n d’ESO C), Marta González (3r d’ESO 

B), Marius Gelabert (4t d’ESO C), Mariàngels Calderón (1r de Batxillerat C) i Paula 

Pascual (2n de Batxillerat C) a Llengua catalana; Pablo Angosto (1r d’ESO A), Neus 

Fullana (2n d’ESO E), Laura Vidal (3r d’ESO E), Milena Poulmann (4t d’ESO B), 

Teresa Oller (1r de Batxillerat B) i Vanesa Arenas (2n de Batxillerat C) a Llengua 

Castellana; Bàrbara Sierra (1r d’ESO E), Cristina Zamrik (2n d’ESO B), Laura Vidal (3r 

d’ESO E), Hailan Garau (4t d’ESO C), Luana Martínez (1r de Batxillerat C), Usúe 

Rodríguez (2n de Batxillerat A) i Jazmín González (FPB I) a Anglès; Marta López (2n 

d’ESO E), Álvaro Pimentel (3r d’ESO A), Mireia Soler (4t d’ESO E) i Fernando Oro (2n 

de Batxillerat B) a Alemany. 
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als concursos 
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EL VIAJE EN EL TIEMPO 

El otro día, estaba en mi casa estudiando para el 

control de catalán del día siguiente. Mi hermano 

mayor estaba en Londres, en un intercambio. Mis 

padres habían ido a dejar a mi hermano pequeño 

en clase de piano. Es decir, que estaba solo. Yo 

estaba en mi habitación, tan tranquilo, con una 

botella de agua, cuando, de repente, oí como un 

canto que me llamaba.  

Era algo así como: Pablooo, Pablooo, Pablooo…  

Me levanté despacio para no hacer ruido. Fui al cuarto de mis padres, cuando, 

súbitamente, se apagó la luz de toda la casa. Volví a mi habitación para coger mi 

linterna, pero… ¡Ayyy! Me di con la puerta. Con la linterna en la mano, la camiseta 

empapada de sudor y la cabeza llena de preguntas que me resonaban, fui a la cocina. 

Allí me esperaba otra sorpresa… 

¿Tú te imaginas entrar en la cocina y 

encontrarte…? Las sillas estaban tiradas en 

el suelo, el horno estaba abierto y 

encendido, los fogones no podían echar 

más fuego y los platos estaban rotos en el 

suelo. Eso es lo que me encontré. 

Entonces, fui al baño, porque parecía que 

los ruidos provenían de allí. Cuando entré, 

no vi nada, excepto una luz tan brillante que 

me impedía ver el resto de la habitación. 

Cuando mis ojos se acostumbraron a tanta luz, pude distinguir, entre la ducha y los 

albornoces, un portal en forma de espiral. Parecía un transportador en el tiempo. Me 

metí en él y noté que me “pixelaba”. 

Aterricé en un planeta rojizo. Un extraterrestre que pasaba por allí me vio, y aproveché 

para preguntarle por el planeta: 

 ¿Es Marte? —pregunté. 

 No. Es miércole —me respondió. 

Entonces, vi un hoplita, un soldado de la antigua Grecia. Era alto, con la cara blanca y 

con pecas. Su brillante escudo alumbraba todo aquello que tenía alrededor. Tenía 

brackets (se podía decir que iba armado hasta los dientes). Su espada era de hierro, 

envainada en un cinturón de cuero. Su casco era dorado, con el penacho rojo de lado. 
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Cuando me vio, soltó un grito feroz: ¡Ahhh! Parecía que entraba en guerra con los 

persas. Entonces vi otro transportador y me metí de inmediato. 

Estaba en un barco pirata.  

Yo era el capitán, yo tenía el poder. Le grité a otro 

pirata: 

 ¡Ice la bandera!  

Y me contestó: 

 Pues le ha quedado muy bonita. 

Por hacerme esta broma, lo tiré por la borda; así somos los piratas. 

Por distraerme, el barco se quedó encallado (no hablaba), así que me metí en otro 

transportador. Me volví a “pixelar”. 

Estaba en otro paisaje. Era un valle atravesado por un río, lleno de rosas, margaritas, 

violetas, amapolas y tantas flores más, que no me da tiempo a nombrarlas. Estaba en 

un teleférico, por encima del río. De repente, el teleférico paró bruscamente. Uno de 

los pasajeros se llevó las manos a la camisa, como para abrírsela. Todos exclamaron: 

 ¡Es Superman!  

 Nos salvará. 

 ¡Viva! 

Entonces el pasajero dijo: 

 Solo me dolía la barriga.  

De repente, uno de los cables del teleférico 

se soltó. Como la puerta estaba abierta, 

todos nos caímos. 

Por suerte, vi otro transportador, y me metí antes de estrellarme contra el suelo. 

Reaparecí en mi habitación. Segundos después, entró mi familia. Decidí no contarles 

la aventura (porque me castigarían por no estar estudiando). 

¡Shhhh! No se lo digas a nadie. 

Pablo Angosto Sbert, 1º ESO A 
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''Quiero llegar a Saturno'' 
 
Quiero llegar a Saturno 

y correr por sus aros, 

hechos de asfalto invisible 

y ver desde ahí Urano. 

 

Me sentaré en su suelo de oro 

y veré una estrella fugaz 

le pediré un deseo, 

pero ya vuelvo a despertar. 

 

De noche, miro al cielo, 

veo Marte,veo la Luna; 

veo Saturno que me espera 

y a mi estrella brillar como ninguna. 

 

Neus Fullana, 2n ESO E 

 

Leer entre líneas 

El olor de un libro nuevo, acariciar sus páginas tan suaves y pasarlas lentamente; son 

pequeños placeres que disfruta cualquier lector. Todavía recuerdo cuando me aficioné a 

este mundo. Tenía ocho años cuando me diagnosticaron un problema auditivo bastante 

grave, a causa del cual pasé muchas horas en el hospital. Como entretenimiento, mi tío 

me regaló mi primer libro: El Principito. Una vez lo empecé ya no pude parar. Las 

palabras formaban dibujos e historias en mi cabeza y cada página pasada sólo hacía que 

mis ganas de leer aumentaran. Poco a poco, los libros se amontonaron en la silla de al 

lado mi cama, y las semanas que pasé dentro de aquellas cuatro paredes grises en el 

hospital fueron más soportables. Pero, por mucho que los médicos lo intentaron, terminé 

perdiendo el sentido del oído. 

No fue fácil; aprender un nuevo idioma de gestos, las señales y las risitas de mis 

compañeros, además de comentarios que yo no entendía porque aún no había aprendido 

a leer los labios, yo tan sólo tenía ocho años... Pero por las tardes cuando llegaba a casa 

todo era diferente. Me encerraba en mi habitación y leía hasta que caía la noche. Y por 

si esto fuera poco, tenía a mi hermana un par de años mayor que yo pero que quería con 

locura a su hermano pequeño. 

Los años pasaban. Unos meses después de haber cumplido doce años me quedé sin 

libros que leer, lo que me pareció una catástrofe mundial. Por mi duodécimo 
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cumpleaños mis padres me regalaron una saga que ansiaba desde hacía bastante tiempo 

y que, como tenía bastantes partes, no les salió barata. Una vez la terminé mi madre me 

dijo que ya habían gastado demasiado dinero en libros y que si quería más me los tenía 

que pagar con mi dinero. El problema principal era que no tenía dinero, y el segundo era 

que la biblioteca de mi localidad era muy pequeña y, por lo tanto, ya había leído la 

mayoría de sus libros interesantes y los no tan interesantes. No tuve otra opción que 

releer libros, pero eso no era tan divertido. 

Un viernes cualquiera al llegar del colegio me disponía a ir a mi habitación como 

siempre, cuando me percaté de algo inusual: la puerta del cuarto de mi hermana estaba 

cerrada. Toqué dos veces y, dado que no podía escuchar si me dejaba pasar o no, abrí. 

Entré y la vi sentada en su escritorio escribiendo algo mientras lloraba, me acerqué y la 

abracé. Empezamos a hablar en el idioma de gestos que, tanto ella como yo habíamos 

perfeccionado. Me fijé en que había una gran carpeta que nunca antes había visto sobre 

su mesa. Me contó que simplemente no había tenido un buen día en la universidad, 

señaló la carpeta rebosante de papeles y me dijo que cuando estaba triste escribía. Ella 

agradeció mi apoyo y ayuda, pero dijo que prefería estar sola. Lo pensé unos segundos y 

le pregunté si podía leer alguna de sus historias, accedió y me acercó unas cuantas hojas 

de su carpeta. Así que me metí en mi habitación y empecé leer, y simplemente fue 

increíble. Había miles de historias, cada una distinta a la anterior pero igual de original; 

había de tristeza, amor, alegría, desamor, de miedo, de suspense, alguna de fantasía y 

alguna otra de acción.  

Acababa de terminar una historia sobre una isla misteriosa en medio del océano Pacífico 

cuando pasé a la siguiente. Esta me llamó la atención, varias hojas estaban unidas por 

un clip y en la primera página había un post-it que ponía: “Editorial Mar de Letras”. 

La empecé a leer. Resultó ser un prólogo bastante detallado de una historia preciosa del 

siglo quince: había amor, desengaño, traiciones, momentos de suspense… ¡Y todo ello 

sin ser una historia acabada! La forma de ser de los personajes y su originalidad, sus 

vidas y como todo se acaba entrelazando al final del prólogo... Siempre recordaré esa 

sensación: esa historia me había cautivado tanto que sentí como si pudiera escuchar la 

música de nuevo en mi cabeza. 

Naturalmente, enseguida le pregunté a mi hermana por la historia. Al principio no 

estaba muy dispuesta a hablar del tema, pero al final me lo contó; escribió esa historia 

un día que le golpeó la inspiración, iba a ser un libro y pensaba primero enviar el 

prólogo a esa editorial para saber si lo publicarían, pero al final no lo envió y se justificó 

diciendo que tenía miedo al fracaso. Me quedé boquiabierto. ¿Por qué miedo al fracaso? 

¿Cuántas cosas que hoy en día tenemos habrían desparecido si su respectivo inventor 

hubiera temido fracasar? A pesar de lo que yo pensaba decidí simplemente preguntarle 

si tenía pensado el resto de la historia y el final, ella me dijo que sí pero que de nada 

serviría si no enviaba el prólogo, cosa que no iba a hacer. Estaba bastante decepcionado. 
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Le devolví sus papeles, pero se detuvo un momento; cogió todas las historias menos la 

que me había gustado tanto y le quitó el post-it. Dijo que esta simplemente era una 

copia y que me la podía quedar. Se lo 

agradecí mucho. 

Releí el prólogo varias veces esa noche, sabía 

que no debía quedar así y que el mundo debía 

conocerla. A la mañana siguiente me desperté 

temprano a una hora en la que nadie de mi 

familia estuviese despierto. Busqué la 

dirección de la editorial y la apunté en un 

sobre en el cual metí el prólogo. Me dirigí a 

la oficina de correos, compré un sello y tiré la 

carta al buzón.  

Y así fue como Ciudades perdidas se convirtió en uno de los libros más vendidos de la 

historia.  

Laura Vidal, 3º ESO E 

REFLEXIONES DE UNA TAZA DE COLORES 

Adorno la habitación con olor a sábanas y me mancho de pereza que me acaba 

nublando la vista. Sé perfectamente que tengo un examen de la Primera Guerra 

Mundial a punto de suspender, si no decido levantarme de la cama. Y es que ese libro 

tiene tantas guerras que me pone enferma. Podría haber más declaraciones de amor 

que de conflictos, pero el mundo es como es por una razón que desconozco, y vivo 

con la frase que me dijo mi madre cuando era pequeña: Las cosas siempre pasan por 

algo. Y yo ya “paso” de los problemas, sobre todo de los del libro de “mates”, que 

también “tienen tela”. 

Lleva como cuatro días lloviendo. Lo que mucha gente no sabe es que dentro de mí 

lleva dos años. Todos mis torrentes sanguíneos se desbordaron con el último 

chaparrón que cayó hace 26 días. Tampoco es cuestión de querer una sequía, porque 

me encanta el olor a lluvia, pero siempre me quedo fría. Y sonrío, por si el sol decide 

salir y reflejar algo de calor, que en estos días ya va haciendo falta. 

Hay un cartel colgado en el corcho de mi clase que dice que 

sonreír es gratis, y es cierto, porque por lo menos a mí ya no 

me cuesta nada. 

Puede ser increíble la capacidad que tiene una persona para 

crear tantos pensamientos en el café de la mañana. 

Milena Poulmann Crespo, 4t ESO B 
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CARTA PARA MÍ 

Querida yo del futuro, 

Por más que lo intento, soy incapaz de saber a dónde has ido a parar. Son 

infinitas las preguntas que tengo que hacerte. Dime: ¿a qué te dedicas?, 

¿cuáles son tus proyectos?, ¿qué decidiste estudiar?, ¿sigues teniendo esa 

extraña manía de ponerte los calcetines del revés? 

Siendo sincera, no sé qué habrás hecho de mí, de ti, más bien de nosotras. 

Espero que sigas conservando lo mejor de ti misma, que persigas tus sueños, 

sin importar cuáles sean. Que sigan gustándote tanto los veranos, esos que te 

permiten esa sensación de libertad, que dejan que pises la arena descalza, 

veas el mar, las estrellas y los atardeceres todos los días... los que también 

hacen cortas y, a la vez, interminables tus noches. Supongo que sigue 

encantándote el aroma de los dulces, de las flores y de la gasolina. Atrévete, 

deja salir a la niña que llevas dentro, la que ha hecho de ti lo que eres ahora, la 

que seguirá construyéndote lo mejor que pueda y la que se siente orgullosa de 

todo lo que haces. Supongo que habrás cambiado, no te preocupes, cambia, 

pero nunca olvides quién eres. Tranquila, no abandones si algo no te sale a la 

primera, sé que lo estás haciendo bien. Posiblemente vas a tropezar con 

centenares de piedras, pero que estas no te impidan nada. Dime que no 

dejaste que te pisaran, dime que nadie te ha privado de hacer algo que amas. 

De ser así, sigue adelante, no te desanimes. Espero que hayas aprendido 

muchísimas cosas, entre otras, a valorar todos tus esfuerzos tal y como te 

mereces. Sabes que siempre tendrás grandes apoyos como el de mamá u 

otras personas que te quieran, siempre dispuestas a ayudarte en todo lo que 

necesites, a arroparte cuando te sientas desprotegida. Te conozco bien, así 

que recuerda esto, el orgullo no lleva a ninguna parte y, a veces, hace falta 

perderlo por aquello que realmente vale la pena. Viaja, conoce mundo, sé que 

sigue apasionándote. Disfruta de cada único instante como si fuera el último. 

Levántate cada mañana y demuéstrate lo mucho que vales. No olvides todas 

las metas que te propusiste y todo cuanto querías hacer. Diviértete, conoce, 

sigue emocionándote con tus películas favoritas, con el sonido de la música, 

con caricias de esas que te erizan la piel. Cuida aquello que más aprecias... 

porque puede que algún día ya no lo tengas. Muéstrate al mundo tal y como 

eres, ¿¡Qué más da qué opinen los demás!? No tengas miedo, tú y yo 

sabemos que por miedo se pierde mucho, ¿verdad? 

Voy a acabar diciéndote que espero que estas breves palabras te hayan 

servido para mirar desde otra perspectiva las cosas si realmente lo 

necesitabas. De lo contrario, recuerda cuando te escribiste esto, recuerda que 



 
 

64 
 

dedicaste un pequeño tiempo a ti misma. Así 

que solo te pido que sigas haciéndolo 

siempre que puedas, que reflexiones, a 

veces esos detalles marcan las grandes 

diferencias. Por último, quiero que vivas y, 

sobre todo, que seas feliz... Al fin y al cabo, 

¿no se trata de eso?  

Teresa Oller, 1r Batxillerat B 

 

UNA DURA PRUEBA 

Me encontraba sola y desesperada, cada oscuro rincón se apoderaba cada vez más 

de mí y el miedo y la incertidumbre me acorralaban por dentro. No dejaba de 

preguntarme cómo había llegado hasta este extremo y, más aun, si alguien notaba mi 

ausencia. Todo a mi alrededor no eran más que sombras paralizadas, que parecían 

que me miraban fijamente: tal vez no podían moverse pero quién podía asegurarme 

que esa mirada tan penetrante no era real; tal vez solo eran imaginaciones mías... 

Observaba cuanto podía para enfrentarme al duro día de mañana y preparar la mejor 

estrategia y solo escuchaba silencio, pensando en lo que me esperaría al amanecer: 

dicen que por la mañana solo se escuchan gritos y llantos y eso es lo que más me 

aterrorizaba. De vez en cuando, aquel foco iluminado pasaba a centímetros de 

distancia y menos mal que no lograba alcanzarme, me aterraba la idea de que lo 

hiciera, porque, aunque estuviera encerrada, no quería que nadie se enterase de la 

locura que me había llevado hasta aquí, esta fuerte obsesión que siento que solo me 

lleva a hacer sandeces como esta.  

Sola y encerrada, así me sentía. Me conformaba con quedarme entre las sombras, 

pero el precio del miedo era demasiado elevado. El tiempo pasaba muy lento y seguía 

viendo entre las sombras de miradas penetrantes aquel gran foco que parecía que 

solo quería encontrarme. Sigo sin saber cómo he podido llegar hasta este extremo de 

desesperación.  

Cuanto más se acercaba la hora, más sufrimiento y ansia padecía; pareciese que iba a 

ser la hora final o la llegada de la muerte. Me sudaban las manos y me quedaba 
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paralizada y sin aire por momentos. Al fin las horas tumbaron el reloj y, por fin, todo 

había acabado: la gran espera había llegado a su fin.  

Abrieron las puertas y yo ya estaba dentro desde hacía 

tiempo, esperando a las grandes ofertas, por fin llegó la 

espera y ¡el día de las rebajas había empezado! Había 

superado la dura noche en el centro comercial con el 

vigilante que no dejaba de amenazarme con que me 

encontraría y no pudo conmigo: mi pasión por las 

compras y mi valentía pudieron con todo. Fui la primera 

en todo y conseguí las mejores gangas. Todo 

padecimiento valió la pena: colarme dentro del centro 

comercial había sido la mejor decisión, lo tenía todo 

localizado y estudiado para poder actuar al día 

siguiente, por fin conseguí aquellos vaqueros de Massimo Dutti rebajados al 20% y fui 

la primera en llevármelos. ¡Qué satisfacción sentí cuando escuché que el saldo de mi 

tarjeta de crédito llegaba a su límite, la prueba la había superado con éxito! 

¡Hasta el año que viene, queridas y esperadas rebajas! 

Vanesa Arenas, 2º de bachillerato C  
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GUANYADORA DEL CONCURS LITERARI 

LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS 

1r ESO: Bàrbara Sierra (1r ESO E) 

 

Bàrbara Sierra (1r ESO E) 
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GUANYADORA DEL CONCURS LITERARI 

LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS 

2n ESO: Cristina Zamrik (2n ESO B) 
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DEAR DIARY 

 

April, 7th 2067 

 

Today six months ago the Third World War finished. Every day, in the news, journalists 

talk about the new corpses found. It is calculated that 44% of all the people in the world 

have died in this war. The presidents of all the countries of the world often meet in to 

debate how they can repair catastrophes like the radiation from the Swedish bomb. 

Furthermore, they talk about new laws and regulations for the problem of low 

population; for example, guns were banned in November, like alcohol and smoking in 

January. But now they want to go further. This board has seen that love hurts and 

during these years it has caused a lot of deaths through suicide and murder. So they 

talked and decided to ban love. But afterwards, they saw that it was not easy because 

they could stop making cigarettes but people do not fall in love because they want to, it 

is something that they cannot control. 

 

Then, a study (not very convincing in my opinion) about love appeared. This study said 

that love is an illness and it has to be treated. They said that fortunately they hand 

found the antidote: a vaccine that affects only the part of the brain that interferes with 

love. Last week they gave us a letter that explained the whole process and effects; we 

will be able to feel all the other emotions like happiness, sadness, anger… We will not 

feel love for family nor friends, but the letter said that we are going to feel happy all the 

same so it’s not that bad… They say that as we won’t feel love, relationships will only 

be useful for increasing the population and, if you are not with only one person, you 

can have various kids of different blood varieties. 

 

James and I talked about the problem yesterday. We had to break up because in three 

days we won’t feel the same. I really love him. I love my parents, my brother, all the 

friends that I have left, the friends that the war did not take from me… I cannot believe 

that a feeling so great will die. 

GUANYADORA DEL CONCURS LITERARI 

LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS 

3r ESO: Laura Vidal (3r ESO E) 
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April, 10th 2067 

 

I got up a 7 a.m. I put on formal clothes and at 8 a.m. my family and I went to the point 

that they assigned us. We arrived to the sports centre of our city, which is a very big 

place where many people fit. I saw all my friends there. Some of them were crying and 

I wanted to cry too. Then I saw James, and he looked different from what I had ever 

seen him look like. His head was down and his face was off. We queued up outside 

and they called us out one by one. When it was my turn, I entered. I was seated and 

the last thing I remember was a prick. 

 

I got up at 10. There were a lot of stretchers with a lot of people. Everyone was 

sleeping. Suddenly someone got up: James. I ran towards him and I hugged him. 

 

- “I love you”. He told me. 

- “I love you, too”. 

- “Do you know what that means?” He whispered in my ears. “Our love is immune”. 
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SOMETHING THAT CHANGED MY LIFE 

 

“When I woke up, I found myself lying on the ground. I was in the woods, and I could 

recognize the place as I usually went there for long walks with my doggy Max, which 

was sitting beside me with his paw on my chest. I could hardly remember what had 

happened before I lost consciousness. The first idea that came to my mind was to go 

back home, because I could still remember the way. While I was walking along the 

path, I could feel something humid dripping down my face: it was blood. When I turned 

round to watch the place where I had woken up, I saw a rock with a bit of blood: I must 

have struck against it. As I was scared because of the accident, I started walking 

quicker to arrive home as soon as possible.  

 

After a while, I finally got home, and as usual there was no one at home, because my 

parents were working. I rushed to the kitchen and grabbed the telephone to call them. 

The phone didn’t even ring. It was at that moment when I started looking around. It 

struck my attention that an eerie silence invaded the house, I couldn’t even hear the 

music that my neighbours used to play. I watched through the window to see the 

village, but there was something weird. All the houses seemed older than some hours 

before, because they were covered in dust. It was getting dark, and I realised that there 

were no lights at home, and not even at my neighbours’. I got scared: everyone had 

disappeared and I was completely alone. I started panicking because I didn’t know 

what was happening, and I decided that I would go to search for people in the village. I 

desperately started searching Max, and I found him near my bed, but there was 

something wrong with him. I called him, but although he was looking at me, he didn’t 

even move, so I decided to let him rest, because he was probably tired from the walk.  

 

I started walking in order to find the village square, and by the time I arrived there, I 

hadn’t seen anyone. An idea came to my mind. I screamed asking for help for some 

minutes so that if there were still people in the town they would come to help me. I 

received no answer. I sat down and started crying because I didn’t know what to do. No 

GUANYADOR DEL CONCURS LITERARI 

LLENGÜES ESTRANGERES - ANGLÈS 

4t ESO: Hailan Garau (4t ESO C) 
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one could hear me and it seemed like everyone had forgotten me, but just when I 

started to calm down, I saw a little girl staring at me. She came by my side and told me 

to follow her, and that’s what I did. We started walking the gloomy and empty streets, 

until we finally arrived to the police station. We entered through a back door, and just 

when we got into the hall, something started breaking the main entrance door. 

Suddenly the doors opened, and a group of men got into the station. They were 

soldiers who came to rescue us. We all jumped in a big vehicle full of injured people. I 

wanted to ask questions because I didn’t know what was happening, but no one gave 

me an answer. They were all busy helping the others, who looked like survivors. 

Survivors of what? I had no idea. Everything happened quickly and in less than I could 

imagine we were far away from our homes.” 

 

This is exactly what my grandpa told me when I was eight years old. He also told me 

some details about what had happened in Chernobyl in 1986, Ukraine, when the 

nuclear reactor had overheated, what produced an explosion of the hydrogen 

contained in it. The little village where grandpa was living was not badly affected by the 

explosion and radiation, but his village had been evacuated for security reasons. It is 

because of this story that I decided to become an engineer in renewable energies, so 

as to avoid using such nuclear power stations and prevent more disasters like this one. 
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She woke up that day, so sad, with a lost gaze and a broken heart. She made her 

coffee like every morning and she lit a cigarette. 

 

Listening to music, she made her daily tasks. She looked out through the window, the 

sun was shining. The weather was very nice and there was a cheerful Saturday's 

atmosphere. 

 

She passed her afternoon alone. She lit another cigarette and, while it was being 

consumed, she thought. She remembered her past, her pain, everything that had 

happened to her, everything that she had to fight for. She cried, ashes fell down. 

 

She looked at herself in the mirror and she started to have a conversation. 

 

 Look how we are, why all this pain? Why are you crying? Don't you remember 

everything you got? There's no time for the past, now. There's no time to lose. 

There was nobody when you needed it, jut me. You've always had me, in every 

cry and every smile, in every moment. I was, I am and I will be always with you, 

until the day you die. Listen to me! Get up from where you are! Do something to 

change. We are together in this. Progression will lead to success. Don't you 

wish a lot of things? You are here to learn, to live. Move on! I love you. Don't 

you know who I am? I am you and I love you, I love me. 
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SPRING DAY 

 

On a spring day, you’ll miss me, 

And you will remember the times when we were happy and we still smiled. 

 

On a spring day, you’ll miss me, 

And the sun and the moon and the stars will look the same for you. 

 

On a spring day, you’ll miss me, 

And you’ll miss the sun kissing your skin and the wind soothing the burn. 

 

And you’ll close your eyes, and you’ll try to forget, 

But the heart is strong and it doesn’t want the memories to fade away. 

 

The good days are gone; 

And, with them, gone are the warm smiles and sparkling eyes. 

 

On a spring day, you’ll remember me, 

Delicate, with an aching heart under my sleeve, and the memory will be bittersweet. 

 

Because it is hard to forget, but it’s harder to be forgotten. 
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FOREVER-LASTING MEMORIES 

 

If someone had told me two years ago that I was going to live in the USA, particularly in 

Indiana, for a whole year, I would not have believed them. It had always been my 

greatest dream and, if I just stop for a second and analyze how much my life has 

changed because of it… It is just amazing. Before I left, I had this idea of cheerleaders 

walking down the halls in their uniforms, crowded basketball games, big greasy burgers 

with cheesy fries, and huge house parties like in the movies. Indeed, when I got there, I 

realized that most of those things were real, and not fictional.  

 

At the beginning, it took me a while to get used to the American way of life. My host 

family was always eating fast food, due to which I gained almost seven kilos, and even 

though I loved it at first, I ended up getting tired of it. I really appreciated having a 

couple of weeks to settle down before school started; I would have been certainly 

overwhelmed if I had to start school right away. Indeed, I was still overwhelmed, but not 

as much.  

 

The first week of school was truly exciting. I had never been at such a large high 

school, and I was indeed amazed by it. There were two enormous gyms, a huge 

swimming pool, a wrestling room, a soccer field, a football field, a tennis court right next 

to the baseball and softball (baseball for girls) field, as well as classrooms and labs full 

of equipment available for the students. There was also a cafeteria, where you are 

supposed to eat lunch, which is pretty big compared to our school’s dining room.  

 

Instead of using textbooks, we were given a Macbook at the beginning of the school 

year, which we were allowed to leave in our respective cabinets. I remember always 

getting lost trying to find my own locker, since all the halls were full of them. When you 

start high school as a freshman (9th grade), you always get the worst cabinets, 

considering that the best ones are for the seniors (12th grade). The thing is that, since I 

was a junior (11th grade) I got a locker upstairs, in the second floor, which was horrible 
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for two reasons: first, it was too far to go all the time, so I decided to always carry my 

Macbook on me; and, second, it was actually broken. For almost three weeks, I had 

been trying to open it, and teachers started thinking that I was stupid for not knowing 

how to unlock it!  

 

By the time I got used to the environment, I had already met all my host sister’s friends. 

They were all really cool, but fake at the same time. I am not a big fan of hypocrites, 

and I should have stayed away if I did not wanted to get into all their drama, but it was 

too late when I realized. We used to argue all the time and, after a couple of days of 

ignoring me for no reason, they would always act like nothing happen. American 

teenagers are, as a matter of fact, really moody. However, luckily for me, I met the girl 

who was going to become my best friend, Giorgia. She was also an exchange student, 

from Italy, and I surely thought she was a model. 

 

We got along incredibly well! She started coming over to my house almost everyday 

and we did everything together. I think she was the sister I never had (even though I do 

have a brother). The fact that she meant more to me than my supposedly American 

sister did still sounds ironic to me.  

 

Winter came up, and I had not become accustomed to snow and cold weather yet, so I 

had a hard time with it. But, at the same time, that’s when I started cheering and got in 

the Math Academic Team, so it became my favorite season there. Cheering at 

basketball games was so much fun because I felt a part of the team, and, since I am 

really competitive, I was always the one who yelled the loudest (even if I pronounced 

the chants wrong!). By becoming a cheerleader, I got to know all the cool people and, 

for once, I felt like one of the popular girls. But, in fact, cheerleaders are not only pretty, 

they also have to keep up with their classes, which surprised me because I thought 

cheerleaders were not smart. Also, it was impressing how, whenever there was a 

basketball, soccer or football game, they stated a theme and everyone dressed up!  

 

As months went by, I started enjoying it more and more. I definitely did not want to 

leave! I had an amazing host-family, a supportive best friend, and had discovered a 

sport I ended up falling in love with! What else could I ask for? Well, there was one 

thing. At one of the basketball games I cheered at, I met this guy. His name was Nate, 

and he was not only cute, but he was also (and still is) top ten in our class! (This means 
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he is one of the top ten smartest boys in our grade). We got to know each other, and I 

took the courage to ask him to come with me to prom. Since he is a tennis player, I did 

it in a really cool way related to tennis: I bought three tennis balls in which I wrote 

“Prom with me?” and put them into its bottle. When I asked him, he blushed instantly, 

but said yes. For a second, I thought he was going to run away!  

 

Spring was getting to Indiana, and that meant track season. I got in the throwing team, 

and specialized in disc. The throwing team was really welcoming and they all helped 

me learning how to throw. This is how I met Grace and Joey, two freshmen who would 

also become really close friends to me. We were always talking and hanging around 

together. While all that happened, I started going prom-dress shopping considering that 

I needed to find a cool dress to wear to the dance. I had my final dress chosen by my 

host-mother, who decided to pick a red tight dress. I have to say it was gorgeous. 

Since I asked Nate to prom, we had been talking a lot, but it took me a while to realize 

that he did not have the same feelings for me as I did for him, which left us in a pretty 

strange situation.  

 

When prom time arrived, I was the happiest girl at school. My family had come to visit 

me and I had the chance of showing them around and introducing them to all my 

friends. They also had the opportunity of watching me participate in one of the Math 

Academic Super Bowls, which our school won! On the day of the dancem I was 

shaking. I was too nervous to even try to walk on my high heels. Although I was a little 

shy while talking to Nate, I still had a great time dancing with all my friends. 

 

Before I realized, my leaving date came up. I remember being the saddest I have ever 

been, but I am looking forward to visiting them next summer, if I have the chance. I can 

only encourage everyone who wants to go on this adventure to do it because, it has 

definitely been the hardest yet the best year of my life, and I know that I will not be able 

to live again the experiences I went through this year. They have helped me to grow 

and become a more independent woman. And last, but not least, I have learnt that true 

friendship knows no distance since I still keep in touch with all my American friends. 

 

 
 
 
 



 
 

82 
 

 
BESCHREIBUNG 

 
 
Ich bin Marta,ich bin fünfzehn Jahre alt. 
 
Ich habe einen Bruder. 
 
Er ist Juanjo und er ist sechzehn. 
 
Er hat grüne Augen und schwarze Haare. 
 
Juanjo spielt gern Fußball. 
 
Ich finde Juanjo toll, er findet mich manchmal doof. 
 
Ich bin ein großes Mädchen und ich habe lange braune Haare und braune Augen. 
 
Ich komme aus Spanien und ich wohne in Palma. 
 
Meine Lieblingsfarbe ist blau. 
 
Meine Freundinnen sind Lucía, Daría und Marina. 
 
Ich lerne Katalanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. 
 
Mein Telefonnummer ist 602-35-87-91 
 
Meine Hobbies sind Volleyball spielen und Musik hören. 
 
Meine Adresse ist Capitán Vila. 
 
Ich mag gern Schokolade. 
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LITERATURWETTBEWERB 
 
Hallo, mein Name ist Álvaro und ich bin vierzehn Jahre alt. Ich komme aus 
Spanien und ich wohne in Palma. Meine Hobbies sind schwimmen und Padel 
spielen. Auch, ich mag gern Fußball spielen und Musik hören. 
Ich bin groß. Meine Haare und meine Augen sind braun. 
Meine Lieblingsfarbe ist Schwarz und Ich mag in Weiß und Schwarz kleiden. 
Mein Lieblingsfach ist Technologie, aber es geht mir besser Englisch. 
 
Meine Mutter heißt MªCarmen und sie ist sechsundvierzig Jahre alt. Sie kommt 
aus Spanien und wohnt in Palma. Ihre Hobbies sind tanzen und Musik hören. 
Auch, sie mag laufen. 
Sie ist klein. Ihre Haare sind lang und braun, und ihre Augen sind braun. 
Ihre Lieblingsfarbe ist Rot aber sie mag in allen Farben kleiden. 
Auch, sie arbeitet in El Corte Inglés. 
 
Mein Vater heißt Toni und er ist fünfundvierzig Jahre alt. Er kommt aus Spanien 
und wohnt in Palma. Seine Hobbies sind Fahrrad fahren und padel spielen. 
Auch, er mag im Internet surfen. 
Er ist groß. Seine Haare sind kurz und grau, und seine Augen sind braun. 
Seine Lieblingsfarbe ist Grün, aber er mag blau tragen. 
Endlich, er arbeitet in Movistar. 
Auf Wiedersehen! 
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FÜR IMMER DU UND ICH 

 

Für immer du und ich 

mir egal wie viel streit  

solange mit dir es ist. 

 

Egal wie weit du gehst, 

du bist mein Kompass,  

mein Herz 

 

Jede Nacht 

 brauche ich dich, 

in meiner Nähe 

 

Ich brauche deine Küsse, 

Ich brauche dein Lächeln, 

ich brauche dir so sehr. 

 

Egal wohin du gehst, 

mir ist kein Weg zu weit, 

um mit dir können zu sein 

 

weil du mein Schatz bist, 

weil ich verrückt nach dir bin, 

weil ich dich liebe. 
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WARUM MAN EINMAL IN SEINEM LEBEN NACH DEUTSCHLAND MUSS 

  
Deutschland hat schöne Städte und Dörfer, tolle Landschaften, nette Leute  und keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. 
 
Hamburg ist eine tolle Stadt mit viel Grün und viel Wasser. Dort zu leben könnte ich 
mir sehr gut vorstellen.  Der Hafen, der einer der größten Europas ist, hat mich sehr 
beeindruckt. Eine Hafenrundfahrt ist einfach ein Muss. Die nah am Hafen liegende 
Speicherstadt, wo früher alle Waren, die dort ankamen gelagert wurden, ist einzigartig 
und  einen Besuch Wert.  
 
Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin und darum wollte ich die Stadt 
kennenlernen.  Eine Führung durch den Reichstag war sehr lehrreich und für mich ein 
Muss. Berlin hat sehr viele historische Gebäude und Denkmäler.  Das 
Reichstagsgebäude, das Brandenburger Tor, die Siegessäule, die Oper und der Berliner 
Dom sind einige davon. Ein Stückchen Berliner Mauer kann man auch noch besichtigen 
sowie den bekannten Grenzübergang Checkpoint Charlie. Und ganz wichtig:  in Berlin 
gibt es die weltbeste “Currywurst” an einem Imbiss vor dem Bahnhof Zoo. 
 
Im Süden Deutschlands liegt München, Bayerns Hauptstadt. Das Münchner Rathaus mit 
seinem Glockenspiel ist schon etwas Besonderes. Münchens Wahrzeichen, die 
Frauenkirche, gehört auch zum Besichtigungsprogramm. Im Englischen Garten, ein 
riesiger Park mitten in der Stadt,  ist bei schönem Wetter viel los.  Die Leute verbringen 
dort den Tag, machen Picknick oder Spiele auf den großen Rasenflächen oder setzen 
sich in einen der Biergärten. Das ist auch ein Muss in Muenchen. In einem Biergarten 
eine Mass (Bier) trinken und dazu eine Haxe oder Weisswurst essen.  Die Leute fand 
ich besonders nett und freundlich. 
 
Von München aus kann man Ausflüge in die Alpen unternehmen oder Bayerns 
bekanntestes Schloss, Schloss Neuschwanstein besuchen. Die Fahrt dorthin ist schon 
sehr schön. Man sieht supergrüne Wiesen mit Kühen, Wälder und einige Seen.  Das 
Schloss sieht aus wie ein Märchenschloss und hat mir sehr gut gefallen. 
 
Obwohl Deutschland viel Industrie hat und man mit 200 Kmh über die Autobahn 
brausen darf, wird die Natur nicht vernachlässigt. Umweltschutz ist dort sehr wichtig 
und deshalb gibt es immer noch ganz viel Wald, tolle Landschaften und die Flüsse und 
Seen sind nicht verschmutzt.  
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