
 

 

 

 



 
ÍNDEX 

Carta del director Joan Carles Llabrés …………………………………………………....3 

El CIDE presenta el Circuit CIDESaludable ……………………………………………....4 

Gran bunyolada per celebrar el dia de les Verges ………………………………………..7 

Tallers i foguerons per celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià (Infantil i 1r i 2n de  

Primària) ………………………………………...………………………………………...…..8 

Els alumnes de Secundària fan una torrada per Sant Antoni i Sant Sebastià …………9 

Anam a Lloret i Caubet per torrar i celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià (3r, 4t, 5è i  

6è de Primària) …………………………………………………………………………….....10 

Celebram Carnaval amb una rueta i una xocolatada …………………………………...11 

35a Festa de Primavera …………………………………………………………………....12 

Vivim la V Nit de l’Art i de la Ciència 2018 ……………………………………………….14 

Els alumnes de Primària sorprenen amb el seu flash mob …………………………….18 

Joan Valent crea l’himne del CIDE i ens visita per fer una masterclass ……………...19 

Rècord de participació a la V Cursa Cooperativa CIDE a benefici d’ABAIMAR …......22 

II Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana …………………………………………...24 

Joan Perelló, antic director i soci del CIDE, rep el Premi COOP 2018 ………………..25 

Cinc alumnes del CIDE guardonats a la XVII Gala de l’Esport Balear ………………...26 

Clara Villalonga guanya el II Campionat d’Emparaulats ………………………………...27 

Premis FOTOJOVE 2018: FRIDA KHALO mirada pels joves del CIDE………………..28 

1 



 
 

El projecte Healthygym dels alumnes d’FPB2 guanya els Premis ICAPE ………….....30 

Els alumnes de 1r de Gestió Administrativa queden finalistes dels Premis ICAPE            

2017/2018 ……………………………………………………………………………………..31 

El CIDE és el guanyador de “Debate en el aula” i del concurs d’oratòria en anglès….32 

Premis al rendiment acadèmic excel·lent i a l’esforç ………………………………….....33 

Dibuixos guanyadors de la Festa de Primavera 2018 …………………………………...33 

Cartell guanyador de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià 2018 ………………...34 

Dibuixos guanyadors de la V Nit de l’Art i de la Ciència ………………………………...34 

Dibuix finalista de la portada de la revista ………………………………………………...35 

Guanyadors dels certàmens literaris ……………………………………………………....35 

Matrícules d’honor de 4t d’ESO i Premi a l’esforç acadèmic …………………………...36 

Volem fer magdalenes (1r A de Primària) ………………………………………………....37 

Guanyadors concursos literaris Dia del Llibre (català, castellà, anglès i alemany) …...43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

 
 
Benvolguts pares, mares, alumnes, exalumnes i amics que        
juntament amb tot el personal que treballa en el nostre centre           
conformau la comunitat CIDE. És per a mi un plaer poder           
escriure aquestes línies en el primer any en què em dirigesc a            
vosaltres com a Director del Centre. 
 
Com ja és tradició, cada any es confecciona una revista, on hi            
ha una petita mostra de les diferents activitats que duim a           
terme a la nostra escola. Tot i que se’n podrien destacar moltes            
activitats, vull fer una menció especial a algunes d'elles: 
● La ruta Cidesaludable: una ruta de 540 metres dins         
l'interior de les instal·lacions del CIDE, que s'ha posat en marxa           
enguany, amb la qual es poden fer una sèrie d'exercicis que permeten estar en forma,               
millorar la nostra salut i el nostre estat emocional. 
● La Travessa a la Serra de Tramuntana, que enguany s'ha realitzat per segona             
vegada, tota una proesa per als alumnes de 5è i 6è de primària. 
● Les sessions d'educació emocional que s'han duit a terme a totes les etapes             
educatives i que serveixen als nostres alumnes per aprendre a gestionar les seves             
emocions i afrontar situacions d'estrès. 
● Les activitats d'oratòria i el club de debat, en què cal destacar el grup de 2n de                 
Batxillerat, que enguany ens ha donat la satisfacció de proclamar-se campió en l'àmbit             
de Balears. 
 
Aquestes són algunes de les activitats que es poden destacar, però n'hi ha moltes              
d’altres, que ens permeten marcar la diferència amb altres centres. 
 
El CIDE sempre ha estat pioner en el món educatiu, ja des dels seus inicis quan vàrem                 
ser la primera escola mixta de Balears, i volem continuar sent-ho, treballant amb             
innovació i coherència. 
 
Volem ser una escola inclusiva, on tots i totes hi càpiguen, ser una escola propera a                
les famílies i als alumnes, on sempre trobin les portes obertes per escoltar-los i              
atendre’ls sempre que sigui necessari. 
 
Volem que els alumnes siguin feliços en el nostre centre i que el vincle amb l'escola                
perduri més enllà de la seva vida acadèmica, volem que se sentin part de la nostra                
comunitat. 
 
Volem que tota persona que forma part de la nostra comunitat se senti orgullosa de               
poder dir "Som CIDE". 

 
Joan Carles Llabrés, director de la cooperativa d’ensenyament CIDE 
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El CIDE presenta el Circuit CIDESaludable 

  

El CIDE ha presentat enguany el Circuit CIDESaludable, el primer circuit amb zones             

d’exercicis que es fa a l’interior d’una escola a les Illes Balears. En total compta amb 540                 

metres senyalitzats amb 3 zones d’exercicis específics. La primera és groga i va des de               

les escales de bàsquet fins a les grades de futbol. La segona és vermella i va des de les                   

grades de futbol fins al camp de futbet. I la tercera és blava i va des del camp de futbet                    

fins al pavelló esportiu. A cada una d’elles els exercicis són diferents i s’han dissenyat               

aprofitant part del mobiliari escolar com escales, bancs, parets, etc. El recorregut també             

inclou dos punts d’aigua per garantir la hidratació mentre es fa exercici. A més, al punt                

de sortida, a la porta del pavelló esportiu, hi ha detallats tots els consells i               

recomanacions a tenir en compte abans de realitzar el circuit com: dur roba i calçat               

còmodes, escalfar i estirar abans de començar, hidratar-se bé, seleccionar el nostre            

propi ritme, etc. 

 

Amb aquest recorregut els alumnes del CIDE podran millorar la seva vida activa, d’oci,              

combatre el sedentarisme i l’obesitat, a la vegada que estan en contacte amb l’exterior.              

El circuit també té l’objectiu d’ajudar a gestionar les emocions i de ser una eina per                

combatre situacions d’ansietat, tristesa, estrès, nervis, irritabilitat, molt habitual entre els           

alumnes d’avui en dia. A més, es convertirà en una eina de treball per ajudar a gestionar                 
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les emocions per als alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. També            

està pensada una segona fase del projecte que crearà un conte perquè els alumnes              

d’Educació Infantil també puguin gaudir d’aquest recorregut a l’aire lliure. És per tot això              

que aquest projecte formarà part del programa d’Educació Emocional de l’escola, ja que             

tenim clar que un alumne feliç i sa té un millor rendiment acadèmic i un major benestar                 

personal. Però els beneficiaris d’aquest recorregut no són tan sols els nostres alumnes,             

sinó també tota la comunitat educativa de l’escola (pares, treballadors, socis, veïns…). 

Segons va explicar durant l’acte     

Lourdes Julbe, metgessa del    

CIDE i coordinadora i impulsora     

del projecte juntament amb    

Antònia Bosch, Cap del    

Departament d’Educació Física,   

és un projecte inspirat en la ruta       

saludable que varen fer al PAC      

de Son Serra-La Vileta, on totes      

dues varen participar, i en la      

ruta esportiva que varen crear a la Universitat de les Illes Balears. Arran d’aquí, es va                

començar a gestar la idea de fer aquest circuit de la mà d’un grup d’alumnes d’Anatomia                

Aplicada de l’escola. Alguns d’ells varen dissenyar el que després es convertiria en el              

recorregut definitiu del circuit, i un altre grup va ser l’encarregat de pensar com podria               

ser el díptic, el vídeo promocional i l’emblema. Una de les alumnes, Núria Gallego, va               

pensar en un lema que engloba molt bé tot el que implica aquest projecte: “La vida és un                  

camí, cada passa, un segon més: camina, mou-te, respira…”. 

Malena Riudavets, presidenta   

del CIDE, també va afegir que      

aquest projecte enllaça molt bé     

amb els cinc pilars de l’ideari      

de l’escola: felicitat, comunitat,    

persona, innovació i   

coherència. “La felicitat   

resideix a la salut”, va afirmar i       

per això va destacar que la      

salut física i emocional dels     
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alumnes del CIDE és una de les prioritats de la línia pedagògica del centre. També va                

recordar que el CIDE sempre ha estat un referent en el món de l’esport i de la innovació                  

des dels seus inicis quan un grup de professors varen decidir crear fa 50 anys una                

escola als afores de Palma per poder estar en contacte directe amb la natura. Ara,               

continua al capdavant de la innovació educativa amb un circuit que serveix per a la               

gestió emocional, física, moral (ja que és un repte personal) i sociocultural dels nostres              

alumnes (ja que facilita les relacions interpersonals). 

A l’acte també van participar la regidora de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma,               

Antònia Martín, que va estar l’encarregada de donar la benvinguda a l’acte, i Patrícia              

Gómez, Consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, que va estar l’encarregada              

de fer la cloenda de l’acte. La consellera va destacar el caràcter pioner del CIDE quant a                 

potenciar un estil de vida saludable entre els seus alumnes i la seva voluntat i               

importància de formar els joves des de ben petits. 

Després de la presentació, els assistents van fer el recorregut pel CIRCUIT            

CIDESaludable acompanyats dels alumnes que varen participar en el projecte i que van             

estar els encarregats de fer la demostració dels exercicis que hi ha a cada estació del                

circuit. 

En acabar el recorregut, es va realitzar una demostració de batuts saludables a càrrec              

de la presentadora de televisió i naturòpata Virginia Quetglas i es va oferir un berenar               

saludable a tots els assistents a la cafeteria del pavelló esportiu. 
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Gran bunyolada per celebrar el dia de les Verges 

 

El CIDE va celebrar un any més el dia de Santa Úrsula, o el que és el mateix, el conegut                    

dia de les verges. Com mana la tradició és una jornada per menjar bunyols i regalar                

clavells a les fadrines. Per això, des de ben prest al matí, els alumnes de Cicles                

Formatius i FP bàsica es van posar a fer feina. Això sí, amb l’ajuda de l’equip de cuina                  

que va preparar la massa amb temps per poder deixar-la tovar el temps necessari per               

fer aquests dolços. L’art de fer els bunyols va recaure com cada any en les dues                

bunyoleres que els venen a ajudar. Na Maria del Mar i na Magdalena de Llucmajor. Tots                

juntsl varen fer al voltant de 5000 bunyols! 

Els alumnes per la seva banda, es van repartir en torns i a cadascun li va tocar dur a                   

terme una tasca diferent. Uns s’encarregaven de girar els bunyols dins l’oli perquè es              

fessin bé, els altres els empaquetaven dins les bosses de diferents mides o els posaven               

el sucre. Els que restaven s’encarregaven de vendre les bosses a una paradeta que han               

muntat davant el menjador. Així els alumnes que van sortir al pati van poder endolcir el                

dia amb els tradicionals bunyols. També es van repartir bosses entre les classes dels              

alumnes més petits. Tots els diners recaptats van ser destinats als seus viatges             

d’estudis. 
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Tallers i foguerons per celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià (Infantil i 

1r i 2n de Primària) 

  

El CIDE va celebrar un any més les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià amb una gran                  

diversitat d’activitats per a totes les etapes educatives. Des de primera hora del matí els               

alumnes d’Infantil van cantar i ballar i van preparar el seu propi berenar per al fogueró                

que farien a la tarda: pa amb sobrassada. 

 

Per la seva banda, els alumnes de 1r i         

2n de Primària van estar elaborant      

diferents tallers. En el primer van      

aprendre a fer una coca de tallades       

entre tota la classe. I en acabar de        

cuinar, van començar el taller de      

màscares de dimoni. A cada classe      

les van pintar de forma diferent. La       

creativitat no té límits… A més, durant la jornada uns petits dimonions van recòrrer les               

classes d’Infantil i Primària fent renou, donant uns bons ensurts i encalçant a més d’un               

nin. Quina por! 

A la tarda els    

alumnes d’Infantil i 1r    

i 2n de Primària es     

van reunir al camp de     

futbet on envoltaren   

dos foguerons ben   

grans, un per a cada     

etapa. Al seu voltant    

van cantar gloses,   

van ballar al so de la      

batucada de l’escola, van berenar de pa amb sobrassada i la coca feta al matí i fins i tot,                   

van cremar els dimonis que havien fet a classe. Quin dia més divertit!  
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Els alumnes de Secundària fan una torrada per Sant Antoni i Sant 

Sebastià 

  

Un any més els alumnes de 1r de Batxillerat van preparar una gran torrada per celebrar                

les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. Ho van fer a l’entrada del pavelló esportiu on                 

es van afegir a la festa la batucada del CIDE i els xeremiers de Marratxí, que van posar                  

música a aquesta jornada festiva. Més d’un es va animar a fer ball de bot i passar una                  

bona estona. 

En un costat es podia fer coa per comprar el menjar i a l’altre s’hi trobaven les                 

torradores, on els alumnes torraven el pa, la xuia, el botifarró i la sobrassada. Tot per                

viure una torrada típica d’aquestes dates i recaptar doblers pel viatge d’estudis que els              

alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius realitzaran el curs vinent. 

 

A més, els alumnes de 4t d’ESO van aprofitar per vendre pastissos i així recaptar               

doblers per al seu viatge d’estudis. Després       

de menjar, els alumnes van gaudir d’un       

torneig de futbol, mentre els dimonis      

endimoniats de Palma anaven encalçant els      

alumnes que eren a les grades. Un dia        

d’esbarjo on la tradició i la cultura       

mallorquina van estar les protagonistes.  
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Anam a Lloret i Caubet per torrar i celebrar Sant Antoni i Sant 

Sebastià (3r, 4t, 5è i 6è de Primària) 

 

Els alumnes de 3r fins a 6è de Primària van celebrar les festes de Sant Antoni i Sant                  

Sebastià amb una excursió. Els de 3r i 4t van anar a Caubet on van fer el seu foc i van                     

preparar el caliu per a la torrada. Evidentment no van faltar els botifarrons i la               

sobrassada. Quin berenar més nostre! Alguns fins i tot havien fet un gran dimoni ple de                

color que han aprofitat per cremar i així honorar a Sant Antoni. 

Per la seva part, els alumnes de 5è i 6è, feren el mateix però en el seu cas, a la comuna                     

de Lloret. Tots varen gaudir d’un dia ben assolellat perfecte per gaudir del camp i del                

bon menjar. Un dia de germanor que va servir per celebrar entre companys aquestes              

festes tan nostres. 
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Celebram Carnaval amb una rueta i una xocolatada 

 

Els alumnes d’Infantil i Primària del CIDE van celebrar la seva Rua de Carnaval.              

Enguany però, la probabilitat de pluja i vent va fer que s’hagués d’anul·lar la volta pels                

carrers de Son Rapinya i se substituís per dues ruetes pels passadissos de l’escola. 

 

Els alumnes d’Infantil i de 1r i 2n        

de Primària es varen distribuir     

pels laterals del primer pis i els       

alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de        

Primària varen desfilar entre els     

més petits. Hi havia disfresses     

de tot tipus: esportistes,    

personatges mitològics,  

pallassos, vaquers… Els alumnes de 5è varen sorprendre no tan sols amb els seus              

vestits, sinó amb les seves curioses xirigotes, que varen elaborar a classe i que varen               

provocar més d’un somriure. 

 

Després de l’hora del pati, va ser el torn dels més petits de l’escola que varen desfilar                 

també, però pel tercer pis, on els esperaven els més majors fent onades, cantant i               

animant-los de valent. Els alumnes de 1r i 2n de Primària anaven disfressats de mims i a                 

Infantil cada classe duia un     

vestit diferent. Hi havia    

corets, emoticones,  

cavallers, animals, nans,   

pirates… Un dia molt divertit     

que va acabar de la forma      

més dolça, amb una    

xocolatada amb coca, en la     

qual va col·laborar l’APIMA    

de l’escola.  
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35a Festa de Primavera 
  

Al col·legi CIDE hem donat un any més la benvinguda a aquesta estació de l’any amb la               

nostra tradicional Festa de Primavera, que enguany compleix 35 anys. Va ser un dia de               

festa en què es van reunir més de 2000 persones entre alumnes, pares, familiars i             

membres de la comunitat educativa. Tot i la pluja, des de primera hora del matí, l’escola                

es va omplir de gent que volia gaudir de totes les activitats organitzades. 

 

Els més matiners com sempre varen ser els pares dels més de 350 alumnes d’Educació              

Infantil, des de 4t fins a 6è, que varen esperar que els menuts, ben disfressats amb els                

seus vestits, mostrassin les seves treballades coreografies. Enguany vàrem poder         

escoltar i veure balls com: “Solo si es contigo”, “El rey león”, Todo cambió”,        

“Better When I’m Dancing”, “I Can’t Stop the Feeling” o “Madre Tierra”, entre d’altres.       

Unes actuacions que varen fer aixecar els pares que omplien el pavelló esportiu de            

l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de 4t d’ESO també varen participar en la Festa de Primavera.            

Varen organitzar al pati de voleibol tot tipus de jocs solidaris com carreres de sacs, jocs               

amb pilotes botadores, mocadors, cordes, pinta cares, etc. perquè els nins estiguessin           

ben entretinguts. Això sí, per una bona causa, ja que tot el que varen recaptar durant el                
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dia anirà a parar a les dues ONG’s que ells, mitjançant el programa ICAPE (Pla Integral              

de l’Impuls de les Capacitats Emprenedores del Govern de les Illes Balears), han creat.              

Es tracta de E.U.D. i “Manos por Anantapur”, dues organitzacions sense ànim de lucre             

que col·laboren amb la Fundació Vicente Ferrer per crear una escola a Dodagatta, a           

l’Índia. Per la seva part, els alumnes de 1r i 2n d’ESO varen organitzar diferents              

paradetes de regals, cossiols, pa amb oli i coques per recaptar fons per al seu viatge              

d’estudis. 

 

A més, durant tot el matí      

es va gaudir del karaoke     

al teatre de l’escola i de      

l’exposició dels projectes i    

històries d’aula que es va     

muntar a la biblioteca i a      

la recepció del CIDE i que    

recullen la feina feta pels     

alumnes d’Educació  

Infantil i Primària durant    

els darrers mesos. Els pares van trobar de tot, des d’un cavall i una vaca a mida real,                

fins a un camió de bombers, un coet, robots… La recepció també es va omplir de pares                

que es feien fotos en un dels photocalls creats per les mestres i van gaudir del castell             

gegant ubicat a l’entrada del centre. 

 

Per altra banda, la pluja va obligar a anul·lar el flash mob que tenien preparat el quasi              

800 alumnes d’Educació Primària i que feia un repàs per les principals músiques del              

planeta. L’actuació d’una mitja hora de durada estava prevista fer-la al camp de futbol,              

que com a conseqüència de les fortes pluges caigudes durant la nit i el matí,               

varen deixar la gespa anegada d’aigua. 

 

I finalment, aquells que volien recuperar forces després d’un dia ben intens, es             

varen traslladar fins a la zona del menjador on es va servir una deliciosa paella             

elaborada per l’equip de cuina de l’escola. Una jornada de diversió i            

germanor perfecta per gaudir amb tota la comunitat CIDE. Vos hi esperam l’any que ve! 

  

● Vídeos de les actuacions d’Educació Infantil. 
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Vivim la V Nit de l’Art i de la Ciència 2018 
  

Ben puntuals a les 18 h, els alumnes        

d’Arts escèniques varen omplir    

l’escenari ubicat al costat del pati de       

volei, per donar el sus a la V Nit de          

l’Art i de la Ciència, una jornada en        

què la feina feta pels alumnes durant       

el curs es converteix en l’autèntica      

protagonista. Seguidament, es va    

presentar als familiars el Circuit CIDESaludable, el primer circuit d’exercicis que es fa             

dins una escola a les Illes Balears. Una de les seves impulsores, la professora i               

metgessa Lourdes Julbe, i els alumnes d’Anatomia Aplicada que varen participar en el             

projecte anaven vestits de verd i eren els encarregats de fer les demostracions del             

recorregut. 

 

Però la nit estava plena de sorpreses       

que encara quedaven per descobrir.     

Els alumnes d’Arts escèniques,    

dirigits pel seu professor Sergi Baos,      

anaven passant per l’escenari, creant     

un cabaret ple d’ironia i sarcasme, on       

representaven tot tipus de    

personatges rellevants del món de     

l’art com Dalí, Buñuel, Lorca, grans      

pensadors com Sòcrates i personalitats importants del món científic com Freud, Newton,            

Darwin i Copèrnic. Tampoc va faltar temps per a dedicar a les grans oblidades dels dos                

sectors durant el segle XX: les dones. Dones com Marilyn Monroe, Coco Chanel, Alice              

Guy, Sylvia Plath, Isadora Duncan, Sarah Bernhard, Frida Kahlo, Mary Shelley i Janis             

Joplin, entre d’altres. Totes aquestes personalitats varen ser les encarregades de dirigir            

el públic cap als diferents espais on hi havia diferents exposicions i activitats             

organitzades. 
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L’aula d’Equips electrònics, la d’Informàtica, la d’FPB2 i el laboratori 2 varen ser els llocs               

escollits per a fer petites sessions de microteatre, que varen sorprendre molt als pares i               

en les quals van descobrir l’enorme talent interpretatiu dels seus fills. El teatret de              

l’escola, per la seva part, es va omplir de música amb el concert dels alumnes de                

Llenguatge i pràctica musical, en el qual interpretaven un recull de cançons d’Els             

Miserables. Més tard, els alumnes de 1r i 3r d’ESO els varen prendre el relleu i varen                 

continuar omplint de música el teatre. 

 

Entre obres i concerts els     

familiars dels alumnes podien    

recórrer l’escola descobrint tot    

tipus d’activitats fetes pels    

alumnes. A la sala d’FP2 hi      

havien les mostres de geografia,   

d’història, així com les    

projeccions del departament   

d’anglès. A la sala de dibuix, en canvi, hi trobàrem l’exposició de les fotografies que              

varen participar en el concurs Fotojove i que enguany estava centrat en el personatge              

de Frida Khalo. Al seu voltant, les seves frases més conegudes també s’havien convertit              

en art a través de la mà dels alumnes i de la seva creativitat. Moixos de tot tipus i creats                    

amb diferents materials et rebien a la sala, un espai on també hi havia vídeos creats                

amb la tècnica de l’stop motion, precioses escultures, i on cabien, a més, els secrets               

d’un dels personatges més emblemàtics de la literatura universal: Hamlet. 

 

El departament de Matemàtiques va explorar en tots els seus vessants més visuals el              

teorema de Pitàgores i va exposar les unitats de mesura mallorquines. A més, els              

alumnes tenien tota una sèrie de qüestions penjades que havien d’anar resolent. Els que              

volien aprendre més de Ciències Socials      

hi trobaven maquetes explicatives que     

els ajudaven a entrendre tots els      

conceptes treballats a classe. I els      

d’Educació Física varen sorprendre a     

més d’un amb la seva vitalitat i alegria        

ballant sobre steps al pati de volei. 
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Els alumnes de cicles formatius també havien preparat diferents demostracions. Un           

exemple va ser els de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, que varen crear           

diferents jocs en línia, amb els quals es podia jugar i passar una bona estona. Els                

d’Instal·lacions Elèctriques, per la seva part,      

tenien feta una bomba hidràulica i, a més, es         

podien visitar i provar els panells elèctrics amb        

els quals fan pràctiques. Al costat, els més        

petits gaudien de les creacions de robòtica,       

petits robots capaços de pujar rampes, fer girs i         

voltes, així com de les creacions de tecnologia,        

on trobaven des de molins de vent, rèpliques de cases, fins a un grapat de jocs de taula                  

ben colorits creats pels alumnes. 

 

Una de les sales més concorregudes va ser el laboratori on s’hi trobaven les              

demostracions de Ciències Experimentals.    

Tant grans com petits quedaven ben      

sorpresos en comprovar la tensió superficial      

de l’aigua, o en veure com tan sols barrejant         

un poc d’aigua, gel i sal, s’aconseguia       

davallar la temperatura per sota dels zero       

graus. 

 

Una altra de les activitats amb més tirada va ser l'”escape room” que es va organitzar en                 

una de les aules de 2n de Batxillerat. Els participants havien d’entrar en aquesta sala,               

que quedava tancada durant el temps de l’activitat, i en aquesta estona havien de              

descobrir les pistes que anaven trobant per aconseguir finalment obrir de nou aquesta             

classe i poder sortir. 

 

Però aquells que volien pensar de valent, tenien més opcions. Els més curiosos podien              

seguir pels passadissos les creacions del departament de Filosofia, plens d’imatges i de             

dites rellevants que feien pensar i reflexionar un poc sobre el nostre dia a dia. 

 

Mentrestant, a l’escenari principal els professors de secundària Jaume Barceló, Trini           

Sbert, Àlex Ramis i Toni Viamonte varen lliurar els premis dels certàmens literaris i els               

creadors dels dibuixos guanyadors de la Nit de l’art i de la ciència. També va haver-hi                

16 



 
temps per a la solidaritat. Malena      

Riudavets, la presidenta del CIDE va ser       

l’encarregada de donar a Cati Cerdà, la       

presideta d’ABAIMAR, l’Associació Balear    

d’Infants amb Malalties Rares, la     

recaptació aconseguida durant la cursa     

solidària que es va celebrar a l’escola el        

passat 22 d’abril i que enguany ha arribat        

als 7.084,98 euros. Per altra banda, els alumnes de 4t d’ESO A i B de l’assignatura                

d’Emprenedoria eren presents al pati amb les dues ONG’s que han creat mitjançant el              

projecte ICAPE i han estat recaptant doblers per construir una casa a l’Índia amb l’ajuda               

de la Fundació Vicente Ferrer.  

 

També es va aprofitar l’acte per      

donar un diploma acreditatiu a     

tots els alumnes de 5è i 6è de        

Primària que varen participar    

enguany en la II Travessa CIDE      

per la Serra de Tramuntana. I per       

finalitzar, aquells que tenien    

gana, varen poder gaudir de     

diferents concursos com el de     

pinxos, tapes i dolços, on se’n podien triar de totes les mides i per a tots els gustos. 

 

Va ser una jornada plena de sorpreses, emocions, esforç i molta feina que va convertir               

el CIDE en un gran festa oberta per a tothom. 
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Els alumnes de Primària sorprenen amb el seu flash mob 
 

Els alumnes de Primària duien     

setmanes esperant per poder ballar     

el flash mob davant dels seus pares.       

En un principi estava preparat per      

fer-ho el dia de la Festa de       

Primavera, però per inclemències    

meteorològiques es va haver    

d'ajornar. Finalment, va arribar el dia      

i unes hores abans de donar el sus a la V Nit de l'Art i de la Ciència va arribar el moment                      

de demostrar tot el que havien après durant els darrers mesos. 

 

Els infants es congregaven a poc a poc als voltants del camp de futbol, mentre els pares                 

s'hi ubicaven a les grades per gaudir de l'espectacle. Enguany el ball en què han               

participat alumnes des de 1r fins a 6è de Primària, ha estat inspirat en les músiques del                 

món. Cada nivell anava amb una camiseta d'un color diferent, ja que cada nivell              

representava un continent: Europa (5è), Àsia (6è), Oceania (1r), Amèrica del Nord (4t),             

Amèrica del Sud (3r), Àfrica (2n). Tots junts representaven el planeta, un planeta que va               

començar amb la Pangea i que amb el temps es va convertir en allò que coneixem avui                 

en dia. 

 

En acabar el ball, es va convidar als pares a baixar al camp de futbol perquè gaudissin                 

de ballar amb els seus fills la cançó “Llençat” de Lax'n'busto. Tots els pares van quedar                

molt sorpresos per   

l'espectacularitat del  

ball i els nins van     

gaudir de valent   

fent-ho. L'any que   

ve, més i millor. 
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Joan Valent crea l’himne del CIDE i ens visita per fer una masterclass 

  

El compositor mallorquí i guanyador d’un Goya a la millor música original, Joan Valent,              

ha creat l’himne del CIDE i ha realitzat una masterclass per als alumnes de Llenguatge i                

pràctica musical de 1r de Batxillerat. 

 

 

 

Joan Valent va arribar al CIDE acompanyat de la seva dona, els seus fills i la seva mare,                  

Margalida Capellà, que va ser mestra d’Infantil de la nostra escola. El seu pare, Joan               

Valent, també va fer feina al CIDE i el mateix Joan Valent fill va ser alumne des dels 4                   

fins als 17 anys. És per aquest vincle tan especial que el compositor té amb el nostre                 

col·legi que se li va encarregar a ell fer l’himne del centre. El músic va afirmar que per a                   

ell “és un honor fer aquest himne acadèmic” i va donar les gràcies a l’escola per haver                 

pensat en ell. 

Durant la seva visita, Valent es va fer una fotografia amb el mural que va fer la seva                  

mare quan era mestra i que encara es conserva al hall de l’escola. Durant el recorregut                

pel centre, el músic va quedar molt sorprès amb els canvis que hi ha hagut al col·legi al                  

llarg dels anys i va recordar com va ser la seva infantesa en una escola enmig de la                  

19 



 
natura, sense barreres, on va aprendre tres valors imprescindibles per a ell: la             

perseverança, la curiositat i la constància. Segons el compositor mallorquí, la           

perseverança forma part de l’instint, la curiositat és la que et du a aprendre coses i a                 

obrir portes que no sabies que es poguessin obrir i la constància és la que et manté en                  

el temps. Per a ell: “el talent és només un 10% d’una obra, si no tens la resta, si no ho                     

treballes, el talent mor. Per això és imprescindible la ciència, fer molta feina i que hi hagi                 

molta dedicació.” Tots aquests valors són els que ha intentat transmetre en la seva              

cançó. 

L’himne del CIDE està compost per cor, piano i percussió i s’ha realitzat amb motiu del                

10è aniversari de MUSICOOP, que se celebrarà l’any 2019 enregistrant un CD i             

realitzant un concert en el qual participaran diferents escoles cooperatives de l’illa.            

Alguns dels versos que hi podem trobar són els següents: 

Despertar al llum que ens dóna el coneixement 

a la lliçó que ens farà lliures demà 

Despertar a la vida. 

Descobrir tots els misteris que ens caben a la mà 

les matemàtiques i l’ésser humà 

Descobrir la vida. 

Allunyar de mi la por 

cercar darrere el verb 

un aventura. 

  

Durant la  

masterclass els  

alumnes van tenir   

l’oportunitat de  

demanar-li per la   

seva trajectòria  

musical, pels seus   

inicis, la seva vida a     

Los Àngeles, per la    

seva experiència dins   

el món del cinema, i pels seus projectes actuals. “Ara estic preparant un disc de música                
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simfònica amb Ainhoa Arteta”, ens va avançar Joan Valent, que també va comentar que              

s’estima més fer música simfònica que música per a cinema. 

 

Després de la xerrada, els alumnes van interpretar l’himne, que tot just acaben de              

començar a assajar amb el seu professor de música, Àlvar Servera. L’objectiu és             

començar a treballar la cançó a partir de setembre de 2018 amb alumnes de les               

diferents etapes per formar un cor definitiu i presentar la cançó al concert que es durà a                 

terme l’any 2019. 

Joan Valent és un rellevant compositor mallorquí i ha fet feina amb artistes tan coneguts               

com David Byrne, Montserrat Caballé, Joan Manel Serrat, Bunbury i Maria del Mar             

Bonet, entre d’altres. També va posar música al film d’Àlex de la Iglesia “Las brujas de                

Zugarramurdi”, amb la qual va guanyar el Goya a la millor música original a la 28a edició                 

d’aquests guardons. La seva trajectòria també ha estat reconeguda per la Conselleria            

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears amb el guardó d’Artista de l’any el                

2011. 
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Rècord de participació a la V Cursa Cooperativa CIDE a benefici 

d’ABAIMAR 

 

El diumenge 22 d’abril es va celebrar la V Cursa Cooperativa CIDE’18, una jornada que               

combina l’esport, la convivència i la solidaritat. Enguany va haver rècord de participació             

amb més de 1000 esportistes inscrits de totes les categories que no es van voler perdre                

la possibilitat d’ajudar a ABAIMAR, l’Associació d’Infants amb Malalties Rares.  

 

 

Amb un dia de sol de ple estiu, els esportistes van arribar amb la seva camiseta                

commemorativa que aquest any s’ha fet de color blau i amb moltes ganes de gaudir del                

dia. Els primers a començar a córrer       

van ser els més petits, els nins       

d’Infantil que van fer un recorregut de       

500 metres per dins de l’escola fins       

arribar al camp de futbol. Després va       

ser el torn dels alumnes 1r i 2n de         

Primària, que també van fer el mateix       

recorregut intern. Seguidament a ser     
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el torn dels infants més majors, els que van de 3r a 6è de Primària. El seu recorregut en                   

canvi ja va sortir de l’escola i va arribar fins a la primera rotonda que hi ha en sortir a                    

l’escola i va arribar als 1000 metres. En finalitzar, tots es van poder sentir guanyadors i                

van rebre medalles i una bossa amb regals gràcies als patrocinadors de la cursa. 

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.   

El guanyador de la    

categoria masculina  

va ser Diego   

Martínez amb 21.57   

minuts, després va   

quedar Pedro Olmo amb 22,17 minuts i en tercer lloc Guillermo Luna amb 22.47 minuts.               

A la categoria femenina Marga Gomila, amb un temps de 27.30 minuts, va repetir per               

tercer any consecutiu com a guanyadora, després de superar a Xisca Llobera, que va              

quedar segona, i a Míriam García, tercera. 

La darrera sortida va ser la de tots els participants de la caminada popular, on vam                

poder veure moltes famílies que van voler aportar el seu granet d’arena a ABAIMAR i               

donar un passeig pels voltants de l’escola per una bona causa. 

En acabar tots van gaudir del berenar que havia preparat el nostre equip de cuina i                

enguany, com a novetat, també es van fer massatges de franc gràcies a la col·laboració               

del fisioterapeuta Joan Oliver. 

Finalment es va fer l’entrega de trofeus als tres guanyadors de la categoria masculina i               

femenina de la cursa al camp de bàsquet de l’escola i posteriorment es va realitzar el                

sorteig de regals entre tots els assistents. Gràcies a tots per participar! 
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II Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana 

 

Per segon any consecutiu un grup de valents del CIDE va dur a terme durant 5 dies la II                   

Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana. Enguany la fita va coincidir en part amb el                

pont del primer de maig i hi van participar 25 alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària,                 

acompanyats pels professors Tià Vallbona i Mario García. 

El primer dia varen partir carregats d’il·lusió des d’Estellencs fins a Esporles. Un cop allà,               

varen agafar forces al refugi de Son Tries, on es van poder dutxar i dormir en tendes a                  

l’aire lliure. L’endemà partiren en direcció a Can Boí, a Deià, on s’allotjaren al refugi de                

Can Boí. Al tercer dia, l’objectiu marcat era arribar a la Font des Noguer, a Cúber, on els                  

esperaven un grup de pares que duien avituallament per passar la nit al costat de               

l’embassament. Tot un luxe per als sentits! Ben prest, emprengueren camí en direcció a              

Es Pixarells, a Lluc, on varen dormir en un campament muntat gràcies a la col·laboració i                

ajuda d’un grup de pares del centre. El darrer tram per arribar a la meta i concloure                 

aquesta II Travessa CIDE per la Serra de Tramuntana era la que unia Lluc i Pollença.                

Ha estat un recorregut molt gratificant per a tots aquells que hi han participat. Moltes               

gràcies pel vostre esforç! 
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Joan Perelló, antic director i soci del CIDE, rep el Premi COOP 2018 

 

Joan Perelló, director del CIDE fins a l'any passat i          

membre de l'equip directiu de l'escola durant els        

darrers 32 anys, ha rebut el Premi COOP d'enguany         

que entrega la Federació de Cooperatives de les Illes         

Balears. 

L'entrega del premi es va emmarcar dins els actes         

del Dia del Cooperativisme de les Illes Balears, que         

aquest any s'ha celebrat el dia 9 de juny a la           

Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller, la cooperativa       

més antiga de la nostra comunitat. Malena       

Riudavets, com a presidenta d'UCTAIB, va voler tenir        

unes paraules d'agraïment amb Perelló i va destacar        

el seu compromís amb l'educació i amb el CIDE, i el           

va definir com un home de valors i ideals. També va recordar la seva confiança i                

determinació, així com la seva il·lusió davant un projecte amb més de 50 anys, com és el                 

CIDE. Riudavets, va afirmar: “volem agrair-te, Joan, la teva vàlua humana, col·laboració,            

treball, fidelitat, amistat i la teva contribució al cooperativisme”. 

Perelló, que va estar acompanyat per familiars, amics i socis del CIDE, es va mostrar               

molt agraït per aquest inesperat guardó que és un reconeixement a molts d'anys de              

feina i de molta il·lusió. 
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Cinc alumnes del CIDE guardonats a la XVII Gala de l’Esport Balear 

 

Cinc alumnes del CIDE reben diversos guardons a la XVII Gala de l’Esport Balear que               

organiza la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca. En aquesta gala            

celebrada al Teatre Principal de Palma es van reconèixer els èxits esportius de 149              

joves esportistes de 24 federacions de l’illa. 

Entre ells hi figuren els nostres alumnes Sofía Saiz, Adrián Turmo, Iago Martínez,             

Alexander Parmentier i Jaume Triay, que pertanyen al club de bàdminton CIDE. Tot un              

orgull per a la nostra escola i, per això, volem donar-los l’enhorabona. 
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Clara Villalonga guanya el II Campionat d’Emparaulats 

 

Els alumnes del CIDE van participar en la II final del Campionat Emparaulats que              

organitza la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i el               

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes             

Balears. Es tracta d’una competició que està oberta a tots els alumnes de 4t d’ESO i de                 

1r de Batxillerat de la comunitat. 

En aquesta final els jugadors van participar en una partida de Scrabble en la modalitat               

de partida duplicada (en la qual tots els jugadors juguen simultàniament i disposen de              

les mateixes fitxes a cada ronda). Del CIDE s’hi van presentar tres alumnes de 1r de                

Batxillerat (Sergio Garat de 1r C, Màrius Gelabert de 1r C també, i Clara Villalonga de 1r                 

A). Els tres alumnes es varen classificar a les dues primeres rondes i van arribar a la                 

final on van competir amb devers 40       

finalistes entre les dues Illes -Mallorca i       

Eivissa-. La final va durar de les 10,30        

del matí fins a les 13,30 h i a les 14,30 hi            

van donar els següents resultats: 

– 1a classificada: Clara Villalonga. 

– 4t classificat: Màrius Gelabert. 

A la guanyadora l’han premiada amb      

una matrícula gratuïta per al primer      

Campus de Lletres de la UIB que es farà         

aquest estiu, entre altres premis. En les       

dues edicions del campionat els alumnes      

del CIDE han quedat dins els cinc       

primers classificats. Enhorabona! 
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Premis FOTOJOVE 2018: FRIDA KHALO mirada pels joves del CIDE… 

 
“Pies, para qué os quiero, si tengo alas para          

volar!” 

“¿Se pueden inventar verbos? Quiero     

decirte uno: yo te cielo, así mis alas se         

extienden enormes para amarte sin medida.” 

“Pinto flores para que no mueran.”  

“Enamórate de ti, de la vida y luego de quien          

tú quieras.” 

“Soy mi propia musa. Soy la persona que mejor conozco. Soy la persona que quiero               

mejorar.” 

“No hay nada más hermoso que la risa.” 

“Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar.” 

“Soy del tipo de mujer que si quiero la luna, me la bajo yo solita.” 

Realment difícil quedar-se amb una d’aquestes frases, totes elles de la gran pintora             

mexicana Frida Khalo, a qui enguany hem fet aquest meravellós homenatge fotogràfic.            

Una dona avançada al seu temps, un referent de lluita i superació, una mostra evident               

que, si es vol, es pot. 

Tan difícil triar entre les frases com triar d’entre totes les fotografies fetes pels nostres               

alumnes que, any rere any, ens sorprenen amb allò que són capaços de fer. Totes i                

cada una de les fotografies que han fet estan carregades d’emocions, de sentiments, de              

força i de creativitat. 

D’entre els més de 1000 participants d’aquesta convocatòria, hi ha 4 alumnes del CIDE              

entre els premiats, a més d’un nombrós grup de finalistes que podran accedir a un taller                
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de fotografia. 

Els premiats d’enguany són els següents: 

 Formació Professional i Batxillerat: 

● 2n PREMI CURS FOTOGRAFIA MALLORCA (curs a triar): Matías Martín Soria           
, de 1r del Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 

● 3r PREMI EDIB (curs a triar): Vincent Rubin Chaudhuri, de 1r de Batxillerat             

Artístic. 

● 9é PREMI CINES RÍVOLI (10 entrades de cines de Palma): Helena Vicho            
Tamayo, de 1r de Batxillerat Artístic. 

 Secundària: 

● 6è PREMI, Casa Vila (val de 75 € en material fotogràfic): Maria del Mar Cozar               
Batista, de 3r d’ESO E. 

Moltíssimes gràcies a tots els participants, i fins l’any que ve! 
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El projecte Healthygym dels alumnes d’FPB2 guanya els Premis 

ICAPE 

  

Els alumnes de Formació Professional 2 han feina tot l’any amb el projecte ICAPE, un               

concurs dels millors projectes empresarials en l’àmbit de l’economia social efectuats per            

estudiants de cicles formatius i de formació professional bàsica que organitza la            

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears. 

Aquest projecte consisteix a crear una empresa i intentar dur-la a terme. Per             

aconseguir-ho, els alumnes del CIDE han fet estudis de mercat, plans d’empresa, plans             

de finançament, han dissenyat anuncis, vídeos promocionals i moltes més coses.           

L’objectiu era que el projecte fos el més real possible. I així va nèixer Healthygym. 

Una vegada finalitzat, va competir amb projectes d’altres alumnes de la nostra comunitat             

i, finalment, varen ser presentats a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria davant              

un jurat i un dels nostres projectes, Healthygym, va quedar finalista. El premi que han               

rebut els alumnes és de 1000 euros. Enhorabona!!! 

A més, unes setmanes més tard, els alumnes de segon curs d’FP varen convidar a               

berenar els alumnes de primer curs per agrair-los la seva participació en el vídeo              

promocional que varen fer. 
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Els alumnes de 1r de Gestió Administrativa queden finalistes dels 

Premis ICAPE 2017/2018 

 

Els alumnes de 1r de Gestió Administrativa han quedat finalistes dels premis ICAPE             

2017/18 de Cicles Formatius de grau mitjà amb el seu projecte de creació d’una              

cooperativa. La seva empresa es diu “+ Sano, S. Coop.” i es dedica a vendre menjar                

saludable, ràpid i econòmic, mitjançant el restaurant situat a la Llotja, els foodtrucks i el               

menjar a domicili, tot cultivat en els seus horts. 

Els alumnes varen realitzar un pla de negoci complet, des de la creació d’un Consell               

Rector, l’edició d’un vídeo corporatiu, la creació d’un logotip, d’un pla d’inversió i de              

finançament, d’un estudi de mercat, van cercar els clients ideals, van fer l’organigrama,             

la pàgina web, les xarxes socials, una proposta de valor, etc. Per la seva professora               

Fanny Homar, ha estat una experiència molt enriquidora poder dur endavant aquest            

projecte amb 19 alumnes de forma cooperativa. Enhorabona campions! 
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El CIDE és el guanyador de “Debate en el aula” i del concurs 

d’oratòria en anglès 

  

El grup AcCIDEntados ReinCIDEntes és el guanyador del projecte “Debate en Aula”. El             

passat divendres 20 d’abril es va enfrontar contra l’escola San Cayetano en una final              

molt disputada al Parlament de les Illes Balears davant molts companys, professors,            

membres de l’equip directiu i del Consell Rector de l’escola. Tot i haver quedat              

subcampions l’any passat, enguany, el grup format per Andrea Canyellas, Mariàngels           

Calderon, Ian López, Javier Angosto, Núria Gallego i Ainoa Serralles han assolit la             

victòria després de debatre sobre l’obligatorietat de l’educació fins als 16 anys i sobre la               

necessitat d’una llei d’eutanàsia a Espanya. 

Abans però, es va celebrar el concurs d’oratòria en anglès, en la final del qual hi varen                 

participar dos alumnes del CIDE: Ariadna Cànoves i Àlex Rosell. Aquest darrer ha estat              

qui ha aconseguit el primer lloc de la competició. 

Aquest projecte està organitzat per Clave Consulting i compta amb la col·laboració del             

Govern, la UIB i del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i                

Ciències de l’Educació. 
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Premis al rendiment acadèmic excel·lent i a l’esforç 

 

Els nostres  

següents alumnes  

han rebut enguany   

el premi al   

rendiment 

acadèmic 

excel·lent. Són  

Judith Oller, Clara   

Villalonga, Màrius  

Gelabert, Hailan  

Garau, Iván  

Esteban. Per la seva part, Dunia Ben-ghanou ha rebut el premi a l’esforç. Enhorabona a               

tots! 

 

Dibuixos guanyadors de la Festa de Primavera 2018 

Aquí tenim als alumnes amb els       

dibuixos guanyadors de la Festa     

de Primavera. El guanyador és el      

dibuix que van fer en grup      

cooperatiu Núria Borràs, Luna    

Lara, Adrià González i Javier     

Roselló de 4t C de primària. El       

subcampió ha estat el dibuix de      

Clara Marcé de 4t E de primària.       

I en tercer lloc ha quedat Joan       

Toni Ramón Moragues de 4t B      

de primària. 
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Cartell guanyador de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià 2018 

 

El cartell guanyador de les     

festes de Sant Antoni i     

Sant Sebastià al CIDE    

d’enguany ha estat el de     

Cristian Bustos de FP    

bàsica I. Enhorabona! 

 

 

 

 

 

Dibuixos guanyadors de la V Nit de l’Art i de la Ciència 
 

Els dos  

dibuixos 

guanyadors del  

cartell oficial de   

la V Nit de l’Art     

i de la Ciència    

van ser Ainhoa   

Serralles 

(creadora de la   

portada) i Nina   

Wood 

(contraportada).  

Enhorabona a les dues! 
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Dibuix finalista de la portada de la 

revista 
 

Enguany el dibuix finalista de la portada de la revista          

número 36 del CIDE ha estat per Miquel Losada de          

1r d’ESO D. Enhorabona! 

 

 

Guanyadors dels certàmens literaris 
 

Durant la V Nit de l’Art i de la Ciència es           

van entregar els premis als guanyadors      

dels diferents certàmens literaris de la      

nostra escola. Els guanyadors del     

certamen de Llengua Castellana varen ser:      

Núria González amb “Los espíritus de la       

música” (1r d’ESO), Joan Rodríguez amb      

“Adiós hogar” (2n d’ESO), Lidia Rendón      

amb “Lo que su memoria dejó” i Marc Uguet amb “La vida”(tots dos de 3r d’ESO),                

Rosana Riera amb “Un futuro sin futuro”(4t d’ESO), Alma Zamora amb “El grito” (1r de               

Batxillerat), Noelia Rodríguez amb “La jaula” i Luana Martínez amb “Veremos qué nos             

queda” (les dues de 2n de Batxillerat). De Llengua Catalana, els premiats foren: Martina              

Quetgles Gomila (1r d’ESO), Pablo Angosto Sbert (2n d’ESO), Àgueda Quetgles Gomila            

(3r d’ESO), Javier Ruiz (1r de Batxillerat) i Javier         

Angosto Sbert i Andrea Cañellas Rosselló (2n de        

Batxillerat). Quant a Llengua alemanya, els      

guanyadors veren ser: Laura Moragues (2n      

d’ESO), Neus Fullana (3r d’ESO), Mireia Soler       

(4t d’ESO) i Lara Rockert (1r de Batxillerat). Els         

premis entregats en Llengua anglesa anaren a       

parar a Sofía Rodríguez (1r d’ESO), Pablo       

Angosto (2n d’ESO), Alana Maes (3r d’ESO), Marc Beinetti (4t d’ESO), Hailan Garau (1r              

de Batxillerat) i Mariàngels Calderon (2n de Batxillerat). Enhorabona a tots! 
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Després de fer els deliciosos sucs, decidim que volem seguir aprenent cuinant. Aquesta             

vegada, entre tots, triam fer magdalenes. 

 

En primer lloc, miram com es      

fan i demanam a les nostres      

famílies que ens ajudin a     

cercar una recepta. La duim a      

l'escola i la llegim. 

 

Analitzam que no totes les     

magdalenes necessiten els   

mateixos ingredients. A més,    

veiem que, com la coca de      

tallades, necessitam sucre i    

ens demanam: “és bo menjar tant de sucre?” 

 

Investigam quins són els    

aliments saludables i no    

saludables, o millor dit, quins     

hem de menjar cada dia, quins      

hem de menjar alguns dies de la       

setmana i quins hem de menjar      

de tant en tant. 

 

A més, ens demanam d'on     

surten tots aquests aliments, qui     

els fabrica i descobrim quins són      

els orígens dels aliments. 
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Per explicar tot això, ens dividim les tasques en grups cooperatius i preparam un mural 

per explicar a la resta dels companys el que estam aprenent. 
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Una vegada preparat el mural, toca explicar als nostres companys el que hem après... 

que difícil és xerrar davant tota la classe!!!  
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A més dels ingredients, pensam quins estris necessitarem per preparar-ho: 

 

Motlos, rodets, palanganes, i... un forn!! A qui li podem demanar? AL CUINER!. 

Primer, miram com es fa una carta. A continuació, cada nin escriu la seva. Finalment en 

cream una entre tots per enviar-li un correu electrònic al cuiner. 

 

 

 

 

40 



 
 

Després, toca saber quantes magdalenes volem fer. Decidim que en volem dues per 

cada nin i tenim el següent problema. Si cada nin vol menjar dues magdalenes, quantes 

magdalenes hem de fer? 

 

Ho raonam: 
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Finalment, després de molt esperar, amb l'ajuda del cuiner i altres professors ens posam 

en marxa. 

 

Mesurar, mesclar, afegir, remenar... 

 

i, sobretot, llepar-se els dits!!!  

 

 

 

Finalment, després de molt esperar, amb l'ajuda del cuiner i altres professors vàrem fer              

les magdalenes. 

 

BONÍSSIMES 
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GUANYADORS CONCURSOS 

LITERARIS DIA DEL LLIBRE 

 

[CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS I 
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2017-2018 
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LLENGUA CATALANA 

 

 

GUANYADORA 1R D'ESO 

 

MARTINA QUETGLES GOMILA (1r d'ESO B) 

 

 

 
La noia dels cabells de cotó de sucre 

 

Na Laura va sospirar. Un tro acabava de sonar i plovia molt. No li agradaven les                
tempestes. Els seus pares sempre la duien a casa quan plovia. Però aquell dia eren de                
viatge i ella no li va donar importància. De fet, ja tenia tretze anys i sabia el camí fins a                    
l’aturada de l’autobús. 

 

Na Laura es considerava normal. Aprovava a l’institut, anava a classe de ball, tenia              
moltes amigues tant a les xarxes socials com a la vida real i li agradava mirar películ·les                 
de por. Però no era normal. Quan va néixer era molt dèbil. Als seus pares el metge els                  
va dir que no sobreviuria. Però un home estrany hi va anar i li va canviar els seus cabells                   
rossos per un núvol de cotó de sucre que, si s’acabava, na Laura moriria. A vegades la                 
noia feia broma que l’únic que no era usual en ella era que no li agradava menjar cotó                  
de sucre. 

 

Un tro la va a tornar a la realitat. Si no s’afanyava, arribaria tard a l’examen de                 
matemàtiques anava justa, va agafar la motxilla, el mòbil, la gorra i va sortir. 

 

Quan va arribar a l’aturada del bus, va veure que no hi havia ningú. Es va mirar les                  
seves noves sabates, segurament xopes, però no va veure res. Va intentar córrer, però              
una ombra que ja i arribava a la cintura li anava menjant el cos. Quan l’ombra li arribava                  
al coll es va adonar què passava. Els cabells se li fonien. Per la pluja. El darrer que va                   
poder fer abans de desaparèixer va ser un crit terrible. Un crit agonitzat. Un crit de                
sofriment. 
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GUANYADOR 2N D'ESO 

 

PABLO ANGOSTO SBERT (2n d'ESO D) 

 

 

Entrevista al meu jo futur 

Bon dia. Sóc en Pablo Angosto, tenc tretze anys i sóc periodista del diari El Mundo . Avui                 

entrevistarem una persona del futur, en concret, en Pablo Angosto de trenta-sis anys.             

Ara mateix és un matemàtic conegut a Espanya, ja que ha ajudat a resoldre alguns               

problemes difícils matemàtics. Ha guanyat, entre d'altres, el Premi Goldbach , per la            

resolució d’un difícil problema del mil·lenni. Però no volem parlar de matemàtiques.            

Volem que ens conti una mica com va el món d’aquí a vint-i-tres anys. 

 

Periodista: Bona tarda, Pablo. Moltes gràcies per dedicar-nos una part del teu temps. 

 

Pablo Angosto: Bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-me a aquesta entrevista. 

 

Periodista: Abans de tot, he sentit a dir que t’han donat el famós Premi Goldbach .               

Enhorabona! Encara que sóc una mica petit, m’agraden molt les matemàtiques i he llegit              

la majoria dels teus llibres. 

 

P.A.: Moltes gràcies. Veig que de veritat t’agraden les matemàtiques. 

 

Periodista: Sí que m’agraden molt. Però no estam aquí per parlar de matemàtiques,             

encara que m’agradaria molt. Estam aquí perquè ens parlis de com va el món. 

 

P.A.: Bé, crec que el meu món ha millorat en algunes coses, però ha empitjorat en                
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altres. 

 

Periodista: Ens pots concretar un poc més, per favor? 

 

P.A.: Sí, clar que sí. Ara hi ha molta menys gent que està a l’atur. S’han creat nous oficis                   

per ajudar aquestes persones, com els provadors de llits o de cases. Els provadors de               

llits són gent molt mandrosa, que prova matalassos per veure si s'hi dorm bé o no. Els                 

provadors de cases viuen un cert temps en una casa recentment construïda per veure si               

són adequats els colors, la distribució de les habitacions… Un altre treball és el de               

constructor de somnis. Són unes persones que demanen a la gent quin somni volen              

tenir, i creen un producte químic que s’insereix al braç dret del pacient perquè pugui               

somiar el que vulgui. Els constructors de somnis només necessiten saber química i tenir              

creativitat. 

 

Periodista: Què més ens pots contar? 

 

P.A.: Heu de saber que al meu món, l’aire està molt més contaminat que l’aire del vostre                 

món. L’any 2020, es va votar perquè tots els cotxes fossin elèctrics, però un noranta-set               

per cent de la població va votar en contra dels cotxes elèctrics. L’any 2018, al món hi                 

havia sis mil espècies d’animals. Ara, al 2041, només hi ha dos mil cinc-centes espècies.               

Molts animals, com el linx ibèric, han desaparegut al llarg del temps. Això és per culpa                

de la contaminació provocada per l’ésser humà. 

 

Periodista: I al teu món, com és un dia normal per a qualsevol? 

 

P.A.: Un dia normal seria: aixecar-se, esperar que el robot majordom serveixi el berenar,              

vestir-se, menjar un gelat, escriure un missatge a totes les aplicacions del mòbil, anar a               

treballar… Mentre la gent treballa, crida cent vegades per telèfon (les noves            

tecnologies…). Després, tornar a casa, esperar que el robot majordom prepari el sopar,             

tornar a cridar tots els contactes del mòbil per veure com estan, i anar-se’n a dormir. 
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Periodista: Quins solen ser els vostres “hobbies” ? 

 

P.A.: Alguns dels “hobbies” més freqüents són escoltar música, mirar la televisió (en això              

no hem canviat), llegir llibres amb hologrames, ajudar a netejar boscs, muntar a cavall,              

aprendre idiomes… 

 

Periodista: I, ara que has dit que us agrada escoltar música, quins tipus de música               

teniu? 

 

P.A.: Alguns tipus antics han desaparegut, com l’òpera. Sabem que l’any 2017 es va              

començar a popularitzar el “Reggaeton” i el “Trap americà”. Al 2041, aquests dos estils              

de música es consideren soroll, més que música. Ara, l’estil més popular és el “Monky”.               

És una mescla de “Jazz” , “Pop”  i “Rock”. 

 

Periodista: Ens vols contar alguna cosa més? 

 

P.A.: Només volia esmentar una dada curiosa: si poguéssim convertir l’edat de la Terra              

en vint-i-quatre hores, un dia, l’ésser humà només hauria viscut tres segons. Pareix poc,              

però en aquests tres segons, l’ésser humà ha extingit espècies, ha embrutat mars i              

oceans… També ha fet coses bones, com inventar nous objectes, descobrir materials            

nous… Així que ja sabeu, si podeu triar entre tirar un paper al camp o a la paperera,                  

triau la paperera. La Terra és la nostra casa; és el nostre passat, el nostre present i el                  

nostre futur. Intentau no contaminar i tendrem un món, una vida i un futur millor. Moltes                

gràcies. 

 

Periodista: Quin missatge més bo per als ciutadans del món! Moltes gràcies, Pablo. De              

debò. Aquest missatge és un dels millors que m’han donat. Si et pareix bé, podem               

acabar l’entrevista, encara que en podríem fer una altra. Ja saps, per parlar de              

matemàtiques. Però això ja és una altra història. Moltes gràcies, lectors, per haver llegit              

aquesta entrevista i esper que poseu el missatge d’en Pablo en pràctica i el difoneu.               

Esper que us hagi agradat. Adéu! 
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GUANYADORA 3R D'ESO 

 

ÀGUEDA QUETGLES GOMILA (3r d'ESO C) 

 

 

El teu vestit morat 

 
En aquest moment vull desaparèixer. No puc més. Tot són males notícies. No deix de               
pensar per què la vida m’és tan injusta. 

 

Tot va començar després d’aquell terrible accident que va capgirar-nos la vida. Aquell             
instant fatal, quan el meu desig de salvar-te no en va ser prou. T’havia perduda per a                 
sempre. Ja no et tornaria a veure ni a acaronar mai més. Aquell somriure tan tendre que                 
em despertava cada matí, aquelles dolces paraules que em dedicaves a cada moment,             
aquelles carícies que ens regalàvem. Aquells moments ja eren passat i no tardarien a              
esdevenir records. Records d’una vida feliç amb tu al meu costat. 

 

La realitat era una altra: estava condemnat a passar la resta de la meva vida en una                 
cadira de rodes. I sense tu. T’havia perduda, com les meves ganes de viure. 

 

Com que els pares s’havien adonat de la meva depressió i temien que m’intentés              
suïcidar, varen contractar una persona per fer-me companyia. Hauria de comportar-se           
com una amiga, animar-me i ajudar-me durant el dia. Però va ser tot el contrari: un                
malson. Estava gelosa de tu. Vaig sentir-la flastomant mentre mirava una de les nostres              
fotografies. Aconseguia posar-me dels nervis amb la insistència perquè t’oblidàs. Al final,            
fart i ja fora de perill d’autòlisi, vaig aconseguir que els meus pares l’acomiadassin. 

 

Vaig tornar a la rutines diàries: m’aixecava abans que els rajos de l’alba encara no               
havien travessat la finestra. Em preparava un cafè per despertar-me i em prenia unes              
pastilles antidepressives. Amb el temps em vaig aficionar a la lectura. Sabies que des              
que et vaig conèixer havia deixat de llegir? 
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Ja saps que quan estava amb tu no tenia temps de llegir. Preferia anar a sopar al                 
restaurant de la cantonada, on feien el teu plat d’espaguetis preferits. Tu mostraves             
aquella cara de felicitat tan maca, que feies que se m’escapàs un somriure. O preferia               
anar a ballar al local prop de la plaça central, on ens passàvem hores i hores ballant, tu                  
amb aquell esplèndid vestit morat i jo intentant igualar-te amb aquell esmòquing del meu              
padrí, que no era ni la meitat d’elegant que el teu vestit. O preferia anar a passejar amb                  
tu durant les nits estrellades, quan tu em preguntaves per què no era astronauta, que               
com ja saps, sempre havia estat el meu somni des que era petit, i jo et feia callar amb                   
una besada... 

 

Però llavors, per omplir el buit que m’havia deixat la teva pèrdua, vaig començar a llegir                
llibres de tot tipus. Des de novel·les de Jane Austen fins a novel·les modernes de ciència                
ficció. La novel·la de Pride and Perjuice no era del meu gust. La vaig llegir perquè tu                 
sempre me l’havies recomanada. Però els nostres gustos sempre havien estat prou            
diferents. En el nostre cas varen ser les diferències que ens van unir, perquè aficions en                
comú en teníem poques. El fet és que la meva personalitat agosarada, rebel i peresosa               
va canviar per complet. De cop em vaig convertir en la persona que crec que tu sempre                 
hauries volgut que fos. Em descriuria com una persona reservada, seriosa i culta. 

 

Vaig aprendre tant durant aquells anys gràcies a enciclopèdies i documentals, perquè            
vaig decidir que aprofitaria el temps que em quedava de la meva vida aprenent,              
compensant el temps que no havia volgut estudiar quan era més jove. Si et sóc sincer,                
no em vaig tornar a enamorar mai perquè totes les al·lotes que coneixia no eren ni la                 
meitat d’impressionants que tu, quan s’adonaven que l’únic que em voltava a la ment era               
la teva imatge amb el vestit morat ballant al local un vals, desapareixien i no em                
tornaven a xerrar. 

 

Probablement la gent pensava que era un boig que es pensava que la seva difunta               
esposa vivia amb ell. Aquesta senzilla vida no et pensis que em feia feliç, però               
m’entretenia i evitava que se m’ocorreguessin segons quines idees desbaratades. 

 

Però quan el metge em va diagnosticar ceguesa, que anava augmentant en els dos ulls               
em vaig desanimar per complet. No m’imaginava una vida sense llibres ni sense poder              
saber més d’autors com Franz Kafka, Truman Capote o Charles Bukowski. Però va ser              
en Joan, un amic de la infància qui em va tornar els pocs ànims i les forces que em                   
quedaven. Em va convèncer, perquè em va dir que jo de música en sabia poc; em va                 
regalar uns auriculars i trenta-sis discs de diferents tipus de música. Des de música              
clàssica com Beethoven, Chopin, Schubert o Bach fins a música moderna com            
Txarango, Ed Sheeran o Bruno Mars. 

 

Crec que t’hagués agradat veure’m taral·lejant la 20 a sonata de Beethoven que era la               
meva preferida. 
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A partir d’aquell dia que en Joan em va visitar, va decidir traslladar-se i viure amb mi.                 
Encara que ja no el podia veure, em feia sentir feliç escoltant les seves històries               
d’increïbles viatges que havia fet, romanços, històries gracioses... I així vàrem passar            
dos anys plegats vivint junts i compartint molts de moments feliços. Però la pau es va                
veure interrompuda per una discussió que va acabar en una separació temporal, ja que              
ell em va dir que estaria un temps fora. Va ser un mes, un mes de reflexió en què em                    
vaig sentir molt malament. 

 

Els meus pares em venien a visitar freqüentment, però la sensació de solitud no              
desapareixia del meu interior. Va ser durant aquell temps que em vaig adonar que              
estimava molt en Joan i que m’havia enamorat. No sé si em podràs perdonar però               
aquesta era la realitat. 

 

Quan va tornar, vaig estar molt content i em vaig declarar però amb la resposta que no                 
esperava: malauradament ell no em podia correspondre, no podia mantenir una relació            
sentimental amb mi, va ser tot el que em va dir. I ha estat en aquest moment, en el                   
moment en que el metge m’acaba de diagnosticar començament de sordesa, segons ell,             
causat per un medicament que ha provocat una reacció en el meu cos, quan pens que                
no puc més. 

 

No deix de pensar per què la vida és tan injusta amb mi. I em rendesc. Sí, sé que t’estic                    
fallant però és massa per a mi. Decidesc començar a planejar la meva mort, però sé que                 
no ho puc fer sol. Necessit en Joan perquè m’injecti la substància que acabarà amb el                
meu sofriment. I li deman, li suplic que ho pensi. 

 

I al cap de tres setmanes de rumiar-ho, accepta, amb les llàgrimes lliscant per les galtes                
em demana si estic segur del que faig i li contest que sí. 

 

Decidim que serà el diumenge, a l’horabaixa, en haver gaudit de tot el dia. Arriba el                
moment, en Joan m’asseu al llit. No puc sentir el que diu perquè ja sóc totalment sord.                 
M’acaricia el braç i els cabells i mentre suposadament un riu de llàgrimes s’escapa dels               
seus ulls em posa la injecció. Tarda un poc a fer efecte, però cada cop not que estic més                   
a prop teu. És aquest moment abans de morir quan me n’adono d’un fet important. Sé                
que en Joan també m’estima. M’estima tant que ha accedit a deixar-me morir i a acabar                
amb el meu patiment a canvi del seu. Ell patirà la meva pèrdua però sé que ell és fort i                    
ho superà. 

 

Els altres records són que cada vegada em sent més dèbil. No sé si més endavant ens                 
hem tornat a trobar. Tampoc sé si hem tornat a ballar durant hores i hores, ni si hem                  
anat a passejar durant les nits estrellades, ni si hem anat al local de la cantonada on fan                  
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el teu plat d’espaguetis preferits. Només sé que en aquell moment em despert amb la               
cara mullada pel riu de llàgrimes que he vessat. Llavors et veig amb el teu esplèndid                
vestit morat i em demanes que em vesteixi amb l’esmòquing del padrí. Però jo no               
t’escolt, el cap no atura de voltar-me. No deix de pensar si ha estat un malson o una                  
premonició. 

 

 

 

GUANYADOR 1R DE BATXILLERAT 

 

JAVIER RUIZ GUTIÉRREZ (1r de Batxillerat B) 

 

 

Pàgina en blanc 

#llibertat d’expressió 

 

No hi ha res més inquietant, apassionant o temible que la pàgina en blanc. Aquesta               
excitació que experimentes en sentir la llibertat més absoluta o aquest vertigen tan             
terrible que sents en llançar-te al buit amb un simple paper i llapis. Aquesta capacitat de                
fer plorar, riure o enfadar, i de poder crear, divertir-se i plorar també de manera oberta al                 
món. Aquesta pàgina en blanc pot ser el principi d'una cançó, vers, reivindicació o un               
simple comiat. I les conseqüències poden ser devastadores. Tots tenim en nosaltres una             
arma de destrucció massiva, un amor incalculable que donar o un odi extrem que treure;               
i aquesta pàgina en blanc és el tassó d'aigua fresca en una tarda d'agost, és aquest                
alleujament; l'èxtasi absolut en treure de les teves entranyes qualsevol pensament o            
idea sense importar res més que això, res més que tu. Aquest petit moment d’egoisme               
absolut on la resta del món no val res, només les teves idees, pensaments i sentiments.                
L'ésser humà ha estat capaç de plasmar el seu pas per la Terra gràcies a l'escriptura i                 
això té un valor incalculable. Avui, per sort o per desgràcia tenim internet, cosa que fa                
que puguem ser odiats, lloats, repudiats, o seguits però sempre escoltats. Què hauria             
estat de la humanitat si des de temps immemorials haguéssim tengut aquesta eina i tots               
haguéssim pogut escoltar i ser escoltats? Que hauria estat de les dones si haguessin              
tingut l’oportunitat de llegir Simone de Beauvoir o d'altres milers que foren silenciades i              
ignorades durant segles? O de gran quantitat de camperols i obrers esclavitzats si             
haguessin pogut llegir Karl Marx? I en quina mesura hauria canviat la vida a tothom el                
delit d'un text de Kavafis o Miguel Hernández? Molts de joves d'avui, la generació amb               
més possibilitats d'aconseguir llibres de tota mena, hem canviat els llibres per futbol,             
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festa, televisió, o videoconsoles. I això és molt perillós, sobretot per a la salut mental i                
per a la pròpia llibertat. I és que és molt simple, la lectura és cultura en qualsevol                 
mesura, i la cultura és l'enemic més sanguinari de l'estupidesa i del desconeixement.             
Així doncs jo, Javi Ruiz, em declar en guerra absoluta contra la incultura, la qual               
produïm i rebem diàriament tots. I és que sense adonar-nos ens estam convertint en              
alienats i alienants al mateix temps. En consumidors i productors massius de fems, en la               
seva total expressió. I aquesta és l’amenaça més visible avui en dia, no hi ha res més                 
perillós per a la societat que el suïcidi de la llibertat, la negació de l'avanç, o la passivitat;                  
No hi ha res més perillós que la incultura! #llibertat d’expressió. Hem crescut             
alfabetitzats, ara molt normal, però tots tenim avis; i d’aquests, molts van patir el dur fuet                
de l'analfabetisme. Tenim oportunitat avui, d'escriure i llegir al nostre gust, qualsevol            
cosa, de qualsevol persona i sobre qualsevol tema. Per tant, rega la teva ment cada dia,                
que t'ho està demanant a crits. Agafa un llibre, obre’l i delecta’t al teu gust, fins a la                  
sacietat més absoluta. I si tens ganes de plorar, de volar o simplement de queixar-te               
agafa paper i boli i vomita. Comença a vomitar els teus pensaments sense parar,              
converteix-te en el teu pitjor malson, el teu animal preferit o senzillament en una fulla de                
l'arbre més majestuós que hagis vist mai. Però escriu i, si us plau, no malbaratis aquest                
foli en blanc. Perquè aquest foli no és un simple paper escrit, és un dret, és la més                  
important de les teves llibertats, la d'expressió. I per això, et demano i et suplico que                
lluitis amb totes les teves forces per aquesta llibertat i, per tant, per la cultura. 

 

 

 

GUANYADOR 2N DE BATXILLERAT (EX AEQUO) 

 

JAVIER ANGOSTO SBERT (2n de Batxillerat C) 

 

 

La nostra pel·lícula 

 
“Louis, crec que aquest és l’inici d’una bella amistat”(Casablanca), ell hauria dit ara, però              

llavors no havia vist tantes pel·lícules. Tot va començar al menjador, potser un dels              

pitjors llocs de la meva escola. No per les instal·lacions o els serveis, no, estaven molt                

bé, el problema era la gent. Tothom allà cridava mentre dinava, mai sabré com s’ho               

feien. Vaig estar vint minuts esperant per passar amb un parell de companys amb els               
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que jugava a futbol, i quan ens va tocar passar vaig anar a la cuina. Sempre anava a la                   

cuina perquè necessitava menjar especial, el que feia que tots s’asseguessin abans que             

jo a la taula, ja que no tardaven tant. Aquell dia, justament, eren quatre, amb mi cinc,                 

però es varen seure amb aquell nin que em queia tan malament que sempre em mirava                

per sobre l’espatlla. Hi havia sis cadires a cada taula, per tant, hi havia un lloc per a mi,                   

però de camí vaig veure un nin que m’era familiar. Sí, no me’n recordava del seu nom,                 

però havíem coincidit a diversos campus els estius passats. El fet era que ell estava               

dinant tot sol i pareixia trist, quasi plorava. Els meus companys em cridaven, però jo               

quasi no els sentia. Un instint em va empènyer a seure’m amb ell (més tard vaig pensar                 

que havia estat La Força) i, mentre intentava dissimular la seva tristesa li vaig demanar               

si se’n recordava de mi. Clar que se’n recordava, ens ho solíem passar molt bé, però és                 

curiós que fins aleshores no ens haguéssim vist més als patis. Vàrem seguir xerrant              

mentre dinàvem, fins que haguérem de tornar a classe. No, ell no anava amb jo a                

classe, però hauria estat divertit. Varen passar dos o tres anys més sense veuren’s              

massa, es pot dir que no vàrem mantenir el contacte, però, a 4t d’ESO ens va tocar a la                   

mateixa classe. Una altra vegada va actuar La Força. Des de llavors: 

● “Estàs esperant un tren. Un tren que et durà molt lluny”(Origen), i l’agafàvem junts. 

● “Per dominar les pors dels altres, primer has de dominar les teves”(Batman), i les              

dominàvem. 

● “Els homes forts es defensen tot sols, però els més forts defensen els altres”(Capità              

Amèrica), i nosaltres ens protegíem mútuament. 

● “La valentia més gran de l’ésser humà és mantenir-se aixecat, tot i que s’estigui caient a                

trossos”(Gladiator). Mai vàrem tocar amb els genolls a terra. 

 

“Jo no hi seré per sempre, però sempre que hi sigui podràs comptar amb mi”(Shutter               

Island) és, sens dubte, una de les millors definicions de la nostra amistat. 

 

I si amb això no ha quedat suficientment clar, no val la pena seguir: “Per si no ens veim                   

més tard, bon dia, bona tarda i bona nit”(El Show de Truman). 
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GUANYADORA 2N DE BATXILLERAT (EX AEQUO) 

 

ANDREA CAÑELLAS ROSSELLÓ (2n de Batxillerat B) 

 

 

Estam bé 
 

Estic farta d'estar tancada amb presoners que no coneixen la seva condemna. Tot i que               
gràcies a ells he confirmat l'existència de la síndrome d'Estocolm. A més, sé cert que qui                
més defensat és pel ramat, més mal fa. 

 

"Escolta, vos estan quedant unes gàbies ben maques, però decorar-les no vos farà més              
lliures" i no m'entenen. I és que aquest és el problema: no entenen res. Ni volen                
entendre res, que això és pitjor. 

 

Vivim controlats per normes socials. Qualcunes són necessàries, perquè no crec en la             
bondat de l'ésser humà, al manco no en aquesta cruel societat. No obstant això, hi ha                
normes socials obsoletes, creades fa segles, que a nosaltres ens agrada mantenir,            
perquè... visca la tradició! Per descomptat, el progrés està del tot sobrevalorat. "Què és              
això d'avançar com a individu i societat!" 

 

Aquesta lluita no té nom, no cal. Són totes les lluites juntes i alhora no és cap de les que                    
coneixem. I val més que segueixi així, perquè les etiquetes són dolentes i corrompen i               
creen prejudicis i aquests perduren durant segles i no tenen final. 

 

"Estam bé". 

 

Estam genial, escolti, jo estic encantada sabent que en posar un peu al carrer em poden                
violar. I això és tenir sort, eh. Perquè hi ha dones que ni tan sols gaudeixen de seguretat                  
a ca seva. També m'agrada la idea de pensar que si qualque dia escric un llibre me'l                 
poden censurar, que si dibuix un quadre me'l poden llevar i que si escric una cançó em                 
poden tancar. 
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Però les coses estan bé. La veritat és que hem avançat molt, perquè si això fos l'Edat                 
Mitjana jo ja hauria mort cremada a una foguera. I què gust morir de calor, si jo sóc del                   
Mediterrani! 

 

Oh... el Mediterrani! Que té cales amagades (que els turistes troben abans que nosaltres              
i les fan seves clavant la bandera de la brutícia) i molts de peixets (contaminats pels                
grans vaixells pesquers i que després ens menjam nosaltres, els més carnívors del món)              
i Estrella Damm (l'anunci no esmenta els efectes de l'alcohol a curt termini, com els               
comes etílics que sofreixen molts adolescents, ni a la llarga, com el desenvolupament de              
malalties físiques i mentals o les conseqüències socials, com la pèrdua del treball i de la                
família) i nins morts. 

 

Nins morts per nosaltres, els europeus. Nins morts per la crueltat del món. Nins morts               
perquè els seus pares varen haver de prendre la decisió de marxar del seu país en                
guerra, amb dèficit de recursos, aliments, higiene... i un gran excedent de problemes, i              
viatjar fins al fals paradís, malgrat el perill de mort que això suposa. Cal tenir molt clar                 
que els pares no són uns inconscients ni uns egoistes, d'això ja ens encarregam              
nosaltres, ells només fan el que es veuen obligats a fer. 

 

Per descomptat que estam bé, sempre que siguem els segrestadors i no els segrestats              
(amb síndrome d'Estocolm). 
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LLENGUA CASTELLANA 
 

 

GUANYADORA 1R D'ESO 

 

NURIA GONZÁLEZ MOTA (1 d'ESO ) 

 

 

Los espíritus de la música 

 
Panthea y las Musas notaban que algo raro pasaba, habían dos Musas que se              
comportaban algo extrañas. ¿Adivinarían qué les pasaba? ¿Seguirían así para          
siempre?... 

SI QUIERES DESCUBRIRLO... ¡GIRA LA PÁGINA PARA LEER EL MITO! 

En la antigua Grecia, en la ciudad de Teba, existían las Musas. Las diosas del canto, la                 
mayoría de ellas tenían los ojos concentrados y despiertos. Todas tenían un color pálido              
de piel. Los cabellos eran muy sedosos y ondulados. Eran soñadoras y estaban             
entusiasmadas con el canto y la música. 

Las Musas vivían con Panthea, la diosa de la música y del amor. Panthea tenía los ojos                 
tan vivos que cuando la miraban veían la música y el amor en ellos. Tenía el cabello                 
rubio y el más lacio de todos. Era la persona más encantadora de aquella ciudad. 

Ellas seguían su vida normal de cada día, ensayando canto y música, divirtiéndose,             
componiendo música,... 

Todo empezó a cambiar... dos espíritus se habían enamorado de dos de las nueve              
Musas. Ellas cada vez que veían a dichos espíritus se asustaban y se alejaban de ellos. 

Uno de los espíritus se llamaba Esaias, tenía la cara estirada, con la frente arrugada               
como la piel de un viejo animal, unos ojos maliciosos y un cabello tan oscuro como su                 
alma. Su aspecto general era esquelético y viejo. Él era el espíritu más malhumorado de               
todos, de hecho, cuando era un humano, la gente que vivía en su misma ciudad lo                
conocía como ‘Esaias el malhumorado’ y un día se enfadó tanto, que la gente de su                
alrededor se marchó de la ciudad para no estar junto a él. 

El otro espíritu se llamaba Georgi, tenía la cara desconfiada con unas cejas bastante              
espesas. También tenía las manos torpes y cabellos desordenados. Su aspecto general            
era tímido y muy poco hábil. 
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Esaias y Georgi estaban desesperados, no sabían como poder enamorar a las Musas.             
De repente, Esaias recordó donde vivía la bruja de Teba. Era la mejor de todas, la que                 
sabía que pócima había que usar en cada momento, la más astuta y la más inteligente                
de la ciudad. 

La casa de la bruja era estrecha y sombría. Tenía una gran cantidad de estantes con                
bastantes pócimas. 

Esaias tocó a la puerta de la casa de la bruja y ella le dijo : 

- Buenos días Esaias. 

- Hola Georgi. ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Qué os trae por aquí? 

Georgi contestó: 

- ¡ Me alegro de verte! 

Esaias interrumpió diciendo: 

- Hemos venido para pedirte una pócima. 

Exacto, como era de esperar, le dio la pócima que necesitaba. Esaias y Georgi estaban               
muy contentos porque le dieron la pócima de la eterna juventud y además le dio la                
oportunidad de apoderarse del cuerpo de otras Musas, para poder pasar más tiempo             
con sus amadas. 

Las Musas se extrañaron al ver cómo se comportaban Terpsícore y Urania (el alma de               
Esaias y Georgi). Pero pensaron que era a causa de los nervios que tenían para el                
próximo concierto, decidieron no decirles nada. Ellas confiaban que al día siguiente se             
les pasaría. 

Al día siguiente tampoco se les pasó y pensaron que estarían pasando por unos malos               
momentos. Al cabo de unas semanas se preocuparon bastante por las Musas y             
decidieron comunicárselo a Panthea. 

- Panthea tenemos un gran problema, no es por nosotras si no por Terpsícore y Urania,                
últimamente están un poco raras- dijeron las Musas- 

- No os preocupéis, veré que puedo hacer- dijo Panthea preocupada- 

Panthea las estuvo observando durante unas semanas en el tiempo libre de las Musas.              
Estaba de acuerdo con sus compañeras, no se comportaban como habitualmente. 

Le estuvo dando vueltas a sus pensamientos para averiguar qué les podría haber             
pasado. Se le ocurrió la idea de que algún espíritu se hubiera apoderado del cuerpo de                
Terpsícore y Urania. 

Al instante se acordó de Augustina, la diosa de los espíritus, tenía los ojos soñadores y                
un cabello tan sedoso que cuando se cortaba el pelo lo aprovechaban para hacer ropa.               
Su aspecto general era joven y madura. Era tan generosa que cada vez que podía               
ayudaba a los pobres. Era la diosa más inteligente, después de Atena. 

Panthea le explicó a Augustina que ella había estado observando a Terpsícore y Urania              
y creía que podrían ser espíritus. 

Augustina le pidió a Panthea si podía ir a verlas ensayar y que no le reconocieran.                

57 



 
Panthea le dijo que podría ir sin problema. 

Así hizo, se disfrazó y nadie la vió durante la hora del ensayo. Se extrañó mucho al oír                  
cómo sonaba la música. Cuando las iba a visitar escuchaba una música delicada y              
dulce, pero aquel día sonó todo lo contrario. Se fijó sobre todo en Terpsícore y Urania.                
No sabían cantar la escala musical ni hacer nada que las otras Musas pudieran realizar. 

A Augustina, el comportamiento de las Musas le sonaba familiar. Estuvo pensando,            
pensando y pensando hasta que se acordó de Esaias y Georgi. Se comportaban             
exactamente igual que ellos. 

Augustina se extrañó porque, si eran ellos, tendrían de haber hecho alguna pócima o un               
hechizo para llegar hasta ese punto. 

Augustina quería decírselo a Panthea, ya que era ella quien le preguntó que lo              
adivinara. 

Augustina le dijo: 

- Panthea, tengo comunicarte algo sobre lo ocurrido- dijo segura- 

Panthea acudió al instante y le cuestionó: 

- ¿Qué ha pasado? 

Augustina respondió : 

- Ya sé lo que ha sucedido con Terpsícore y Urania. Dos espíritus se han apoderado de                 
sus almas. 

Panthea se asustó, solo podía pensar en las pobres Musas. Para asegurarse de lo que               
pensaba le preguntó: 

- ¿Les podría pasar algo? ¿Volverán a ser ellas? 

- Tranquila no les pasará nada, en cuanto los espíritus abandonen el cuerpo de              
Terpsícore y Urania, ellas volverán en sí. 

Mientras Augustina le relataba su discurso, Panthea se veía muy cautivada por todo lo              
que había estado pasando mientras ella no era consciente de nada. 

Mientras conversaban, decidieron el plan que deberían realizar. Entre las dos eligieron            
la opción que les parecía más correcta en aquella situación. 

Augustina y Panthea llamaron a Cyril, el hechicero del Olimpo, tenía fama de asombroso              
e ingenuo. Él les pudo conceder su deseo. Lo que deseaban era que la lluvia del día                 
siguiente fuese un líquido fuerte y pegajoso. 

El plan se puso en marcha, la lluvia no era exactamente lluvia. Ese líquido se pegó a las                  
Musas como si fuese el pegamento de hoy en día. 

Panthea y Augustina llegaron al palacio de las Musas al atardecer. Su plan estaba              
funcionando a la perfección. Las Musas tenían tanto líquido que al instante se             
convirtieron en estatuas de piedra. 

Al momento Esaias y Georgi renunciaron al cuerpo de las Musas y volvieron a su               
aspecto actual. Augustina les regañó por no cumplir la primera norma de los espíritus. 
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1- NUNCA TE APODERES DEL CUERPO DE UNA PERSONA. 

Augustina los castigó convirtiéndolos en un hilo de seda para realizar un instrumento             
nuevo, el ARPE, decidieron ese nombre porque se supone que aprendieron la lección. 

Os preguntaréis por qué no salen la letra r y la p colocadas, es porque aprendieron la                 
lección de una manera diferente que haría un humano. Por eso el arpe es un               
instrumento de cuerda y suena como los ángeles. 

 

 

 

GUANYADOR 2N D'ESO 

 

JOAN RODRÍGUEZ NICOLAU (2n d'ESO B) 

 

 

Adiós, hogar 

 
Antes de que las bombas comenzasen a caer del cielo, en clase estudiamos los              

continentes. La profesora nos explicó que había seis y comentó las características de             

cada uno. El que más me impresionó fue Europa. No estaba muy lejos de mi país y su                  

nombre me parecía divertido. «Una tierra donde la gente vive en paz. Donde todo el               

mundo es libre», así es como la profesora la definió. ¡Cómo me gustaba la escuela! 

Pero luego todo cambió, el cielo se volvió rojo y cayeron proyectiles que explotaron              

como meteoritos. Adiós, escuela. Adiós, hogar. Adiós, vida que siempre conocimos. Lo            

único que recuerdo es a mí tumbada bajo los olivos. El ruido de los disparos de las                 

armas y los gritos de dolor hacían que me encogiese aún más sobre mí misma.               

Tímidamente observé como los soldados echaban a la gente de sus casas. Quien se              

oponía, era cosido a balazos al suelo. 

Entonces, cuando de la escuela solo quedaban escombros, las palabras de la profesora             

volvieron a mi mente: «Una tierra donde la gente vive en paz. Donde todo el mundo es                 

libre». Necesitaba ir a aquel lugar. Durante una breve tregua, expliqué a mi familia mi               

plan. Todos estuvieron de acuerdo en marcharse. Abandonamos nuestras casas,          
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irreconocibles ya por los estragos de la guerra. Nos despedimos de todo lo que              

habíamos conocido. Adiós, olivos centenarios. Adiós, colinas desde las que veo el mar.             

Adiós, risas de los niños que juegan en la calle. Adiós, hogar. 

Fue un largo periplo y muchos nos siguieron. Pasamos por muchos países distintos,             

pero no en todos fuimos bien recibidos. La gente nos miraba de reojo y comentaba               

cosas a nuestras espaldas en los pueblos que cruzábamos. Yo era demasiado pequeña             

para comprender por qué lo hacían, solo huíamos de la guerra. ¿Era acaso eso un               

delito? 

Finalmente, llegamos a una playa donde unos extraños individuos nos esperaban. Nos            

convencieron de que ellos eran el peaje antes de llegar a Europa, ¡pobres de los que les                 

hicimos caso! Embarcamos en una de sus enormes pateras. Ellos aseguraron que el             

trayecto era corto y dijeron que no nos acompañarían. Antes de que pudiésemos             

protestar, nos hicimos a la mar. Las olas empezaron a mecernos mientras oteábamos el              

horizonte en busca de nuestra Tierra Prometida. 

Después, todo se fue a pique, literalmente. El fondo de la embarcación se agujereó y               

empezó a entrar agua. Algunos intentaron achicarla en vano, pero muchos entraron en             

pánico y se tiraron al mar, aunque no supiesen nadar. Cerré los ojos. ¡Qué miedo pasé! 

De pronto, cuando daba todo por perdido, alguien me tendió la mano. Unos brazos me               

subieron hasta la seguridad de una cubierta seca. Cuando los volví a abrir, una mujer               

estaba a mi lado. 

—¿Tienes frío? —preguntó con su cálida voz. 

Yo negué con la cabeza, pero ella me envolvió con una manta. También me ofreció               

unas hogazas de pan que devoré con ansias. 

—¿A dónde vamos? —pregunté cuando encontré las fuerzas suficientes. 

—A un lugar seguro —afirmó ella mientras se dirigía a ayudar a los demás. 

En ese momento, me di cuenta de que esa gente tan amable me llevaría a Europa y, por                  

fin, podría escapar de la horrible guerra. 

Han pasado muchos meses desde entonces y ahora vuelvo a ir a la escuela. He               

conocido a gente nueva y tengo muchos amigos nuevos. Mi familia y yo vivimos en un                

piso de una ciudad muy bonita e incluso pude ver nevar por primera vez en mi vida hace                  

unas semanas. 

A veces, rememoro mis aventuras antes de llegar aquí y sigo recordando mi vieja casa               
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con nostalgia cuando veo las noticias que llegan desde mi antiguo hogar. Pero ahora              

disfruto de mi nueva vida lejos de las bombas. 

Sin embargo, un chico me paró mientras volvía del colegio. Me agarró de la mochila y                

me tiró al suelo. No lo conocía de nada, mas comenzó a insultarme. Dijo cosas muy                

crueles sobre mí. Algunas palabras resonaron en mi cabeza durante semanas y aún             

trato de olvidarlo con todas mis fuerzas. Rápidamente separaron al chico y lo obligaron a               

disculparse. Me acordé, de pronto, de la gente tan antipática que encontramos durante             

el viaje. Pensaba que aquí, esa gente no existiría. Aquel chico no fue el único que me                 

hizo sentirme distinta. Él fue el más violento, sí, pero veo a muchos que se esconden                

mientras dicen cosas sobre mí y mi familia. 

Ahora pienso mucho en las palabras de mi antigua profesora: «Una tierra donde la gente               
vive en paz. Donde todo el mundo es libre». Ahora me he dado cuenta de que en mi                  
nuevo hogar no todo es paz ni todo el mundo es libre. Tal vez, y solo tal vez, aún no he                     
llegado a Europa. Puede que haya de seguir caminando hacia el norte, puede que haya               
de cruzar los ríos más caudalosos y puede que haya de escalar las más altas montañas,                
pero si eso me hace llegar a Europa, lo haré. 

 

 

 

GUANYADORA 3R D'ESO (EX AEQUO) 

 

LIDIA RENDÓN (3r d'ESO D) 

 

 

Lo que su memoria dejó 

 
Recogía el pasado como cristales rotos en los ojos del ayer. A veces se preguntaba en                
qué cruce de caminos regaló su vida perdiendo sus pasos. Abrió las manos para soltar               
las nostalgias que guardaba en sus latidos. A veces no sabía si estaba perdido y volvía                
a ti para encontrar su memoria. No había vuelta atrás en los pasos de su destino. Sus                 
pies abandonaron las huellas en la playa perdida de la ausencia. 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por ciertos temas              
urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren hacia su mansión. Recordaba            
cuando se había parado frente a una biblioteca. Una extraña sensación le había             

61 



 
invadido, algo le atraía y aún no lo conocía. En cuanto quiso darse cuenta ya estaba                
dentro y, en sus manos, llevaba un libro. Su portada mostraba la imagen de una mujer                
de cabellos cerúleos portando en sus pálidas manos una carta. El título fue lo que más                
le extrañó. Su nombre era ''Memori'', o en español, ''Memoria'' . 

Volviendo al presente, nuestro protagonista levantó la cabeza. Llegó a su destino y el              
jardín de robles fue testigo de su llegada, a la vez vez que ellos mismos le ofrecían la                  
bienvenida, además de su mayordomo que le saludaba con un leve cabeceo y abría la               
puerta para dejar paso al señor de la mansión. 

—Querrá descansar. —Dijo el mayordomo. 

Kou, que así se llamaba, asintió y se deshizo de su abrigo. 

—Avíseme cuando la cena esté lista. —Le respondió. 

Y sin más espera, el señor marchó a sus aposentos. Aún quería y ansiaba seguir con la                 
lectura, puesto que el principio le había cautivado. La joven en la portada le había               
fascinado. Aquella criatura se trataba de un guardián o un ente fantástico. Memori, un              
ser que controlaba los recuerdos de todos los seres habitantes de la tierra. Se puso               
cómodo y comenzó a leer. Y cuanto más leía, más presión sentía, como una molestia en                
su pecho. Algo le dolía, pero no sabía decir el qué. Sin embargo, era un dolor diferente,                 
un sentimiento vacuo y lleno de nostalgia y añoranza. Como si le faltara algo y no                
pudiera alcanzarlo. 

Y es que los capítulos se convertían poco a poco en rastros de deja vú. ¡Todo le                 
sonaba! Pero, incluso sonándole todo aquello, no tenía ni idea de con qué relacionarlo.              
Por supuesto, no era una novela larga. y aún no la había acabado, aunque juraría que                
había visto demasiadas hojas en blanco. No obstante; unas páginas más y la tendría              
lista. Suponía que antes de la cena la habría acabado. 

El tiempo pasaba, parecía una eternidad. Ese vacío lo sentía más frustrante. Nunca             
había leído algo así. 

Y como un viento susurrante, una voz fantasmal hizo acto de presencia. 

—Sus recuerdos están renaciendo. 

Entonces llegó al final. Y dos frases últimas iluminaron sus sentidos: ''La sed de              
recuerdos acabará con una lluvia de olvidos. Amigo mío, es hora de regresar a ser quien                
solías ser ''. 

Y fin. 

El rostro de Kou se llenó de lágrimas. La novela cayó de sus manos y las páginas                 
quedaron repartidas por el ancho suelo. Su mayordomo entró y asustado preguntó. 
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—¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? 

Silencio. 

Kou alzó la mirada a su compañero y con una sonrisa entre lágrimas, le dijo: 

—Lo recuerdo todo. Todo lo anterior a antes del accidente. 

. . . 

Lo que seguía siendo un enigma, era el caso de que aquella historia estaba basada en                
hechos reales. Memori era real, nuestra querida guardiana de los recuerdos velaba por             
nuestras memorias. 

 

 

 

GUANYADOR 3R D'ESO (EX AEQUO) 

 

MARC UGUET (3r d'ESO D) 

 

 

La vida 

 
Pocos saben definirla y menos decir la finalidad que tiene. Pero algunos dicen que es un                
tren el cual tú diriges y eliges en qué paradas bajar. En estas, algunos pasajeros suben                
y bajan haciendo referencia a los conocidos y amigos que tienes o pierdes con el paso                
del tiempo. Pero en este tren siempre hay sitios vacíos como el de tus difuntos abuelos,                
o el de tus compañeros de clase de cuando eras niño, esos asientos son los recuerdos                
de las personas que ya no están en tu vida. Por otra parte están los sitios reservados,                 
los cuales no necesariamente tienen que ser ocupados, ya sea el caso del amor de tu                
vida que puede o no existir o un gran amigo del que nunca te separes, etc. El caso es                   
que tú eliges qué dirección tomar y a qué velocidad ir, y según la dirección que tomes                 
algunos decidirán bajar del tren pero otros querrán subir en él. La velocidad también              
influye bastante ya que si vas demasiado rápido puedes incomodar a algunos o si vas               
demasiado despacio también. Hay que saber qué decisiones tomar… El final de nuestro             
trayecto, más conocido como la muerte, es una palabra tabú, y el motivo por el cual                
prácticamente todos queremos evitar mencionarla es porque de alguna manera la           
podemos retrasar pero no evitar. Y sí, es muy difícil de asimilar o de decir pero todos los                  
pasajeros de tren que hoy habitamos en el mundo un día ya no estaremos. La verdadera                
cuestión del ser humano debería ser : ¿De qué nos sirve lamentarnos de algo que no                
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podemos evitar ? Y es por esta razón, que nuestra gran preocupación en la vida tiene                
que ser el disfrutarla, ya que esta algún día acabará y solo nos quedaran los recuerdos                
de nuestro trayecto en ese tren. 

 

 

 

GUANYADORA 4T D'ESO 

 

ROSANA RIERA PEIDRO (4t d'ESO D) 

 

 

Un futuro sin futuro 

 

38.018 mujeres muertas por violencia machista al año. 

8.500 niños mueren de hambre al día. 

31 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. 

72 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 

702 millones de personas viviendo en pobreza extrema. 

El 1% de la población acumula tanta riqueza como el 99% restante. 

400 millones de menores sufren explotación laboral. 

65% de los recursos naturales globales agotados. 

Y eso es solo el principio. 

El principio del fin de la humanidad. 

Buenas tardes, soy el futuro, y me estoy muriendo. Me estáis matando. Mi oncólogo me               
ha detectado un cáncer terminal, cuya metástasis ha alcanzado hasta el rincón más             
recóndito de mi organismo. 

¿Que por qué me muero? Gracias a ti. Y a ti. Y a todos vosotros, humanos, que os                  
habéis creído que el futuro es vuestro y os habéis tomado la libertad de hacer conmigo                
lo que habéis querido. 

-¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia?- Le preguntó a Diógenes su aprendiz. 
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-Ni lo sé, ni me importa- contestó él. 

Bien, parece que la sociedad occidental del siglo XXI es un conjunto de pequeños              
Diógenes, y aunque la falta de consenso y la inmadura competencia entre potencias             
constituye el pan de cada día, todos ellos parecen tener un rasgo común: su excelente               
habilidad para hacer la vista gorda ante mi inminente muerte. 

Y es que resulta muy bonito levantarse cada día en un adosado de dos plantas, coger el                 
coche unifamiliar, llevar a los niños al colegio e ir al trabajo. Pero mientras en el primer                 
mundo disfrutáis de vuestra burbuja, dos tercios de la población se enfrentan a la dura               
realidad. Una realidad que no pueden ignorar, y ante la cual no pueden mostrar              
indiferencia. 

Pero no os preocupéis, que todo lo bueno llega a su fin y, por eso, os pregunto: 

¿Qué pasará cuando se rompa la burbuja? ¿Qué pasará cuando el hambre y la miseria               
sean, finalmente, VUESTRO pan de cada día? Será entonces cuando os deis cuenta de              
que no hay recursos suficientes para abastecer a toda la población. Será entonces             
cuando os quitaréis la venda de los ojos y observaréis que sois vosotros a quienes dan                
la espalda. 

Lamentablemente, para entonces, yo ya estaré muerto. 

 

 

GUANYADORA 1R DE BATXILLERAT 

 

ALMA ZAMORA (1r de Batxillerat C) 

 

 

 

El grito 

 

No escucho, pero qué pasa... Cada día lo mismo: sigo sin escuchar y solo veo pasar                
personas frente a mí, mirarme fijamente con aspecto de interesantes articulando           
cualquier comentario que no escucho. Cada día me despierto alterada por un sueño o              
un recuerdo… No sé por qué, es como si fuera un momento vivido de mi existencia. 
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Ciento veinticinco años sin saber nada, sin escuchar y viendo cada día los mismos              
colores cálidos que me rodean. Lo peor de todo es que solo escucho mis propios               
pensamientos. Vivo lo mismo cada vez que cierro los ojos. En mi mente cierro los ojos,                
pero para las personas que vienen a visitarme es como si fuese una imagen congelada.               
Alguna vez he llegado a pensar eso: en solo ser una imagen congelada, colgada de una                
pared como la que veo cada día frente a mí. Aparecen un par de muchachas con                
vestidos voluminosos, cabellos rizados de color blanco y un par de mozos con una              
cabellera negra azabache. He llegado a pensar muchas teorías, pero a estas alturas             
todas mis creencias están puestas en esa única razón: que solo soy una imagen              
congelada. Para algunos soy una imagen sin más, para otros soy un mundo en el cual                
pueden opinar y pueden fascinarse, pero para otros solo soy una estúpida persona             
congelada en colores cálidos rodeada por un bonito marco, y bajo este hay una pequeña               
plaquita en la cual está grabado en letras brillantes cómo me llamo o por qué nombre se                 
me conoce. Las personas, las miles y miles de personas que pasan por aquí cada día,                
me observan; estas solo se imaginan lo que una simple persona quería transmitir. Lo              
que no saben es que yo, que estoy frente a todas ellas con la mandíbula tensa y sin                  
ningún tipo de articulación a causa de estar en la misma postura durante tanto tiempo,               
tengo sentimientos. 

 

Se apagan las luces y sin darme cuenta hemos llegado a la peor parte del día, cada                 
noche el mismo rollo de siempre. Exaltada, mi corazón latiendo sin pausa y mis nervios               
a flor de piel... pero es siempre lo mismo: ese maldito sueño o recuerdo… Alguien me                
coge de la mano, sobresaltada miro hacia donde siento un calor en la palma de la mano                 
y me encuentro un niño pequeño con una piruleta de colores en su otra mano y una                 
sonrisa plasmada en su cara mientras me mira con sus grandes ojos. Instintivamente le              
devuelvo la sonrisa y alzo la vista, nos encontramos en un muelle paseando por el               
puente de madera, el cual ruge a nuestros pasos. Me siento feliz, algo en mi pecho se                 
enciende no sé qué es, me siento ilusionada, voy con la mente en blanco disfrutando del                
momento. Siento que estiran de mi mano frecuentemente, bajo la vista hacia la             
personita que tengo a mi lado, que me intenta decir algo pero todo se mueve muy rápido                 
y dejo de escuchar, los tirones son cada vez más fuertes, miro al niño que tiene una                 
cara de terror y mira tras él cada dos segundos pero yo no puedo ver lo que hay, algo                   
me retiene y me hace mirar al niño que cada vez está más histérico pero no escucho                 
nada... El sujeto que anteriormente me tiraba de las manos se va desvaneciendo             
delante de mí, como si fuese pólvora hasta que me encuentro sola, con las manos en la                 
cara, aferradas a mis delgadas mejillas y los ojos como bolas de billar con el paisaje                
anaranjado por lo sucedido. 
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Se encienden las luces y vuelta a empezar, nuevas caras pasan como si anduvieran              
encima de una cinta transportadora. Las personas que más llaman mi atención suelen             
ser los niños, que van con cara de aburridos, preguntándose qué hacen en este lugar               
viendo objetos o imágenes colgadas que no entienden, en vez de jugar con sus juguetes               
y sus padres van tras ellos preocupándose de que no toquen nada. Los niños al verme                
se sorprenden porque no soy bonita, no tengo una larga melena rubia como el cuadro               
que tengo en diagonal, no tengo los rasgos bien definidos, solo soy ese “ Mamá, ¿qué                
es eso?”, “¿Es una chica o un chico?”, “¿Por qué está así?”. Las personas al final son                 
las que deciden por mí lo que soy. Como bien sé, para algunas soy un mundo en el cual                   
les encanta viajar e indagar y poder descifrar qué quería expresar mi creador; para otras               
solo soy una más; y para otras solo una imagen congelada aburrida… 

 

 

 

GUANYADORA 2N DE BATXILLERAT (EX AEQUO) 

 

NOELIA RODRÍGUEZ (2n de Batxillerat C) 

 

 

Las jaulas 

 

Me ahogo. 

Me oprimen. 

No puedo respirar. 

Parece que no hay aire a mi alrededor. 

Todo está oscuro. 

No veo nada. 
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¿Por qué no puedo ver? 

Me doy cuenta de que durante todo ese tiempo he tenido simplemente los ojos cerrados. 

Los intento abrir. Es difícil, me cuesta. 

Los consigo abrir. 

Todo es muy extraño y ahora con los ojos abiertos la sensación de estar oprimida,               

angustiada y encerrada aumentan. 

Estoy atada de pies y manos. No me puedo mover. 

Es insoportable. 

Tengo que intentar soltarme, hacer algo. 

Me intento soltar, me retuerzo con todas mis fuerza. 

Cuando me consigo liberar me doy cuenta de que las muñecas me sangran. 

Duele. 

Me pongo en pie y miro al frente. 

¿Dónde estoy? ¿Es una jaula? 

Me acerco a los barrotes, están fríos y hechos de palabras: 

“Compórtate como una señorita” 

“No digas esas palabrotas” 

“A quién se le ocurre salir sola de noche. Y sobre todo vestida así. Se lo estaba                 

buscando.” 

“No puedes venir así vestida, no ves que tus compañeros se distraen” 

“Eres fuerte... para ser una chica” 

“Eres lista... para ser una chica” 
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“¿Qué coño vas a saber tú? Si solo eres una chica” 

“Quién va a querer estar contigo, si no sabes ni cocinar” 

“Quién va a querer estar contigo, si tienen que esperar siglos para follar” 

“Joder, ¡qué estrecha!” 

“Si solo te he tocado el culo” 

“Ya ni se os puede mirar por la calle, vaya exageradas” 

“Ayúdame a lavar los platos, anda, y deja que los chicos jueguen tranquilos” 

“Ni se te ocurra ponerte eso” 

“¿Con cuántos has estado? ¡Vaya puta!, deberías resperate un poco más” 

“¿Qué pasa? ¿Te ha venido la regla?” 

“Seguro que la han ascendido por follarse al jefe” 

“Se te pasa el arroz, cielo” 

“¿Y no crees que deberías centrarte más en las labores de la casa? 

“¿Cómo que no quieres tener hijos?” 

Son las frases que llevo escuchando en mi cabeza todo este tiempo. 

Estoy harta, enfurezco. 

Trato de romper los barrotes. Trato de salir. 

No me pienso quedar aquí. 

Rompo un barrote. Luego otro. Y otro más 

No sé si cabré. Intento pasar la cabeza y los hombros. 

Cuesta muchísimo. Pero lo consigo. 
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He salido de la jaula. 

Miro a mi alrededor. 

Más jaulas. Más chicas. 

Algunas luchan por salir, como yo. Otras parecen no darse cuenta de que están              

enjauladas. 

¿Cómo no pueden darse cuenta?. 

Tenemos que salir de aquí. 

Lo único que nos queda por hacer es quemar las jaulas. 

 

 

GUANYADORA 2n DE BATXILLERAT (EX AEQUO) 

 

LUANA MARTÍNEZ  (2n de Batxillerat C) 

 

 

 

Veremos qué nos queda 

 
Volvemos a la melancolía de la primavera y el agobio del verano, al vacío falso de los                 

recuerdos en cada foto guardada en un cajón y el grito de la memoria protestando por el                 

olvido de los besos fríos, a bajo cero, de las noches a solas en una cama demasiado                 

grande en los días en los que el verano se va durmiendo, de las manos entumecidas                

que nunca se sujetaron. El gran espectáculo, colores tras los párpados de escenas             

vívidas de momentos muertos, un ultimátum: no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. 
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Vuelvo otra noche más al alféizar de la ventana con la mirada en el cielo, la luna oyendo                  

las historias de un largo día reemplazando al llanto que tanto escuchaba, acunándome             

en su abrazo. Tengo meses de experiencia, no se buscan las respuestas en las              

estrellas. Cuentan las constelaciones historias de cómo llegaron hasta ahí, un cuento            

para dormir los dolores que arden en el corazón y quieren como recompensa los              

secretos que te sacan de los labios, desde los “una vez lloré por ti” a los “así es la vida”,                    

pasando por “a lo mejor fue culpa mía”. Orión sale a perseguir a las pléyades en enero.                 

Estamos en mayo, el escorpión señala a Marte. 

Veremos qué nos queda. Un mito desmitificado: nadie muere de amor, susurran los             

rosales amarillos desde la terraza, el filtro azul de la penumbra de la noche como una                

foto a medio revelar. Qué nos queda, la hormiga en mi brazo sale corriendo al tocar las                 

cicatrices. Es la época de regenerarse de los golpes que palabras dulces y vacías              

causaron. Soy el niño al que le dijeron que se tirase y nunca cogieron. Un verano tras                 

otro, una vida menos. Las heridas se cierran más mal que bien, sabiendo la agonía de                

reabrirse una y otra vez. Mecanismos de defensa que ahogan la mente y la dejan hueca.                

Vuelvo a un portal olvidado en medio de una ciudad sin nombre. 

Me he hecho mayor. 
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LLENGUA ANGLESA 
 

 

GUANYADORA 1R D'ESO 

 

SOFÍA RODRÍGUEZ (1r d'ESO C) 

 

 

Self-esteem 

 

Listen to me, please. I know the pain that you have in all your body. I know that you’re a                    

teenager. I know you have been broken thousands of times. And I will try to take all that                  

pain away. I will try to raise your self-esteem. 

You’re gorgeous, and the most beautiful flower in this garden called Earth. I know that               

sometimes you feel horrible, ugly; but if I have to tell you the truth, you aren’t. 

You’re like gold, but outside the mines. Your brightness makes my eyes cry, and your               

beauty dazzles me every time I see it. 

Also, you’re an angel, but outside the sky. You’re an angel because you give joy, hope                

and faith to all the people who are around you. 

I know these things are so chessy but, you’re prettier than any other person, believe               

me… 

Without loving yourself, you can never achieve your goals. 

 

BELIEVE IN YOURSELF! 
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GUANYADOR 2n D'ESO 

 

PABLO ANGOSTO SBERT (2n d'ESO D) 

 

 

Pogcha 

 

- Dad, tell me a story.- said Paul. 

- What story do you want to hear?- asked his father, John. 

- The story about our origins.- asked Paul. 

- Okay, but be quiet, please. Two thousands years ago, a man called Jeremy 

Jenkins found a rare and strange animal in Mallorca. The animal measured four  

metres tall and two metres long. It had a lion body, two dragon wings, leopard legs and      

an eagle head. Its tail was a poisonous snake. Jeremy called the animal Pogcha. But        

he didn’t know that the Pogcha could speak and think like humans. Jeremy 

discovered it two years later. But fifty years later, the Pogcha died. When it died,    

Jeremy wanted to open its body and study it. The Pogcha was made of gold! Its      

blood had blue pigments. This pigments had powers: they helped to cure wounds       

and be faster, smarter, stronger and more agile. Jeremy used to say: “Imagine         

an immortal army because of the effects of the pigments. People will live more years 

and will be smarter, stronger, faster and more agile”! 

- Woow! An immortal army! It sounds cool!- shouted Paul. 

- Please, Paul. Be quiet or I won’t continue. 

- Okay, dad. I’m sorry. Please continue! 

- When Jeremy died, his son Jamie wanted to find another Pogcha. But Pogchas were               

very difficult to find. But the problem came later, when Jamie became ambitious. He              

wanted Pogcha's gold and pigments to conquer new lands. He put some pigments in all               

people. So me, you, mum… all people have and will have pigments. Since that day, the                

whole world has been conquered by the descendants of Jeremy. They have all been              

ambitious. Now, our king Jonas Jenkins is the worst. So the world population tries to kill                

73 



 
Jonas or get rid of the monarchy. The end. Do you like this story, Paul? 

- Yes, dad. I love this story. 

- Okay. Now it’s time to sleep. 

- Okay, dad. Good night. 

- Good night, Paul. 

Paul is a boy who has a lot of imagination and creativity, but his friend Bryan has more.                  

He is a big dreamer. He wants to save the world from the monarchy, but he doesn’t want                  

to kill Jonas. He doesn’t want to kill anyone. 

Paul woke up and went to the kitchen to have breakfast. He had cereal, milk and orange                 

juice. He loved fruit and vegetables. He ate his breakfast fast. He took his school bag                

and went to school. But next to the hall entrance there was a poster that said: “The                 

school is closed. Go home and play. Jonas Jenkins, king of the world.” Paul was happy                

and sad at the same time. Happy because there was no class, and sad because Jonas                

was becoming more and more powerful. He went home, as the poster said. But when he                

arrived, his mum was lying dead in the kitchen. Next to her there was a letter: “Dear                 

Paul. I’m Jonas. Yes, I have killed your mother. I want to speak to you. I have your                  

father. See you in my castle. Jonas.” 

- ¡¡Oh, no!! Don’t worry, Paul. Don’t worry, be happy, Paul.- he said to himself. 

He was so sad, but he couldn’t surrender. He called his friend Bryan with his mobile                

phone and explained him his problem. 

- Okay, Paul. We can meet at school in half an hour. I will try to help you.- said Bryan. 

- Okay. Thanks, Bryan. I will wait you here, at school.- said Paul.  

- I’m on my way. 

Paul was terrified, but he had to look brave. When Bryan arrived, they took a taxi to take                  

them to Jonas’ castle. The guards said to them: 

- You can only pass if you correctly answer the following riddle. You only have two              

attempts: What do we find twice every moment, once every minute, but never in all               

life? 

- Wow, it’s very difficult!- said Paul. 

- I think that the riddle is very tricky.- said Bryan.- We must think about it carefully. 

Half an hour later, Paul and Bryan were still thinking about the riddle. 
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- Reader, do you know the answer?- Paul asked the reader. 

But the reader didn’t answer. 

Suddenly, Bryan came up with an idea. 

- I know the answer!- shouted Bryan. 

- What is the answer?- said Paul. He was anxious to know the answer.  

- The answer is the letter “M”. We can find two “m” in the word “moment”, we can                

find one “m” in the word “minute”, but we can’t find any “m” in the word “life”.  

- Wow, I think it’s right.  

- Okay, boys. The answer is correct.- said the guards.- You can pass. But next time              

we’ll change the riddle for a harder one. 

Jonas’ castle was very beautiful. It was blue, green and red. There were ten towers, two                

gardens and a ten-meter statue of Jonas. There were a hundred guards throughout the              

castle. Jonas was waiting at the castle’s entrance. 

- Hello, Paul. I see that you have company.- said Jonas. 

- You can’t be the king of the whole world!- shouted Paul, angry. 

- Yes, I can. I am the king of the world. 

Paul knew that Jonas wanted to find another Pogcha, so he thought about a good               

strategy. 

- Yesterday, I found a Pogcha.- said Paul. 

- It’s impossible. I’ve been looking for another Pogcha for years. 

- It’s possible.- said Bryan.- I was with him when he found it. 

- Where was the Pogcha?- asked Jonas. 

- It was in the Jungle of Fear.- said Paul. 

- Okay. Thanks, boys. I’m going to catch that Pogcha. 

- Bye. 

When Jonas went to the Jungle of Fear, Paul and Bryan entered the castle in search of                 

Paul’s father. They thought that Paul’s father, John, was in the highest tower. They went               

to that tower, but John wasn’t there. 

- Maybe he is in the dungeons.- said Bryan. 

- Good idea, Bryan.- said Paul.- We can go there, but if he isn’t there… 

- Don’t worry, Paul. We are going to find him. 

- Okay. Thanks, Bryan. 

They went to the dungeons. There was John, chained to the wall, in a room that looked                 

75 



 
like a prison. 

- ¡Dad!- shouted Paul. 

- Paul.- said John.- You must go. 

- No, dad. I won’t leave you here. 

- Where is Jonas? 

- He is searching an imaginary Pogcha. 

- An imaginary Pogcha? 

- Yes. I told him I had seen a Pogcha in the Jungle of Fears. 

- And he believed it? 

- Yes.- said Paul, laughing. 

- Sorry.- interrupted Bryan.- We must break your chains and leave the castle. 

- Okay, Bryan. You’re right. Dad, do you know that Jonas has killed mum?Yes, he has              

told me. Are you okay, Paul? 

- Yes, dad. 

They escaped from the castle and went to John and Paul's house. 

 

The next day, Paul got up early, he took a drum and he went to the town square where                   

he lived. He played the drum for ten minutes. When the square was filled with people,                

Paul started talking: 

- I’m Paul. My father is John, and yesterday Jonas killed my mother. How many of              

you hate Jonas? 

All people raised their hands. 

- Jonas is the worst person I’ve ever met. We must get rid of Jonas’ monarchy. I  

don’t want to kill him. I want to get rid of his monarchy. What do we want? 

- ¡GET RID OF JONAS’ MONARCHY!- everyone shouted. 

- Okay, but remember: don’t kill Jonas. 

When the people left the square, Paul went home. He told his father what happened in                

the square. 

 

The next day, Paul went to school. While he was having his Maths lesson, he fell asleep. 

He woke up because his teacher was screaming to him: 

- ¡Paul!¡ Wake up now!  
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When school finished, Linda, Paul’s mum, was waiting for his son at the door. 

- ¡Mum!¡You’re alive!- shouted Paul. 

- Of course I’m alive. 

- But Jonas killed you. 

- Who is Jonas? 

- Okay. I think I fell asleep in class. 

- Well, tomorrow I’ll talk to your teacher. 

- No, please, mum. 

 

 

GUANYADORA 3R D'ESO 

 

ALANA MAES (3r d'ESO C) 

 

 

MAGIC BOY 

 

Little boy left home alone 

bored to death with the same old toys 

found a shiny little box 

filled with wood sticks with funny tops. 

 

Remembered magic turned tops to light 

with just a plain and steady scratch 

saw daddy do it a thousand times before 

tried to do it on his own. 

 

Recalled mommy saying “don’t touch” 

craved to do it even more 
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Did the first with any luck 

so the second, third and fourth. 

 

With great patience for a child his age 

tried again, again, again 

Every time the top exploded 

disintegrating all around 

there was no light as he could see 

just a flashing sparkle 

that didn’t fill all at his need. 

 

After methodically sparing all his matches 

he sat and saw the sad result 

tons of little wood sticks 

disorganized throughout the floor 

some blacktopped and semi-burnt 

positioned randomly on the hairy rug. 

 

Now the child is a brilliant artist 

building miniatures such as castles 

the big ben, the eiffel tower 

a spaceship with no power 

anything anyone can imagine 

this child can reproduce using his little hands 

and a shiny box of matches. 

 

Now his mommy is not so sure 

if to be proud for leaving her child alone 

in a empty house with a box of matches 
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and memories of his dad doing magic. 

 

 

 

GUANYADOR 4T D'ESO 

 

MARK BEINETTI (4t d'ESO B) 

 

 

Memories 

 

Heart of frost, 

skin of stone, 

I don’t seem to know you 

when you’re all alone. 

 

Call me again by names 

that you made up, 

let’s dream about things 

we’ll do when we grow up. 

 

Tell me that all I felt 

you felt it too, 

and that the promises we 

made will become true. 

 

Say all of this 
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so that I see 

it wasn’t my imagination, 

it wasn’t only a dream. 

 

Make me believe, 

nothing else will, 

my soul is crumbling 

and my heart is ill. 

 

There’s something in you, 

something that wasn’t there, 

a flick of apathy 

in every stare. 

 

You make me feel 

as if I’m touching snow, 

every word, every look 

are now cold. 

 

I hope you read this 

so that it melts the ice, 

like a key for you 

to open up your eyes. 

 

Maybe that way you’ll see 

I only wanted you to stay, 

everything changed 

and I took the blame. 
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Even though it hurts 

I will wait 

patiently by your side 

‘till the end of my days. 

 

 

GUANYADOR 1R DE BATXILLERAT 

 

HAILAN GARAU (1r de Batxillerat C) 

 

 

What a day to be a monster 
 

It was Saturday 11th of March, the day before my birthday, when all this craziness               
began. We decided to go to my grandparents’ house in Portol to stay overnight, because               
my grandma was seriously ill and we wanted to spend as much time as possible with                
her. She was in her terminal stage of a strange illness and no doctor or health                
organization had been able to tell us what it was. Those days were definitely going to be                 
her last ones, although she terribly left us sooner than expected. 

 

Their home is quite big. It is a two-floor detached house with a big garden, a decent                 
swimming pool, and a tennis court. They also had two cats and a small puppy, which                
were always outside the house playing around. So we got to my grandparents’ around              
four o’clock in the afternoon in order to work the land because, as my grandpa had to                 
look after my grandma, they had no time to do it. It was a calm afternoon, my mom                  
worked in the interior of the house, my sister mowed the grass, and my father and I cut                  
down some trees and creepers that were damaging the roof. We did not do much               
because there were a lot of things to fix, but it was something. It was eight o’clock when                  
the sun started to go down, so we decided to stop at that time. We made our way into the                    
living room because everyone was exhausted, so we all sat down on the sofa where my                
grandma had been lying the whole afternoon looking at us. Low sounds could be heard               
from the TV, but not loud enough to be understood. We started talking with my grandma                
about her life in order to see whether she was proud of everything she had done or not.                  
To our surprise, she told us that she felt useless and incapable of doing anything of                
value. She wanted to do something good for us before she died, but she would do it at a                   
given time. We were shocked; we did not know what to say. So, we just sat there in                  
silence, waiting for something to break that uncomfortable moment. 
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Ten minutes went by without any word coming out through our mouths when, suddenly              
,something on the TV caught my attention. I asked my father to turn up the volume.                
There were LIVE news about some turmoil in Palma! It seemed that no one knew what                
was happening exactly. They described the issue as possible clashes between football            
fans, and the news presenter warned the audience not to get close to the centre of                
Palma. No more information was given. While I was watching the news, I started getting               
nervous and worried because my girlfriend, Valerie, lived near the Palma sport and             
tennis club, which was almost in the middle of all those problems. I did not want to worry                  
my family even more, so I just downplayed what we just saw and suggested making               
dinner together. 

 

We did not talk too much about what was happening in Palma as we were quite far from                  
there, so we just enjoyed a wonderful dinner. When we finished, it was kind of late, and                 
we were all tired, so we went to sleep. We took my grandma to her room, which is the                   
closest one to the main entrance of the property, and we decided to take turns to make                 
sure she was alright while sleeping. My grandpa was nervous about what he had heard               
on TV, and he wanted to take the first turn. Each turn was two hours long, so my father                   
was the second one to look after my grandma and after him, my mother. I would be the                  
last one beginning at six in the morning. I was sleepy, so I went to bed. The last image                   
that came to my mind was Valerie, I had not remembered to call her before going to bed,                  
and, at that moment, I wanted to talk to her, but something kept me in bed and I just fell                    
asleep. 

 

My alarm clock went off. It was time to wake up. I felt weird, there was something                 
different in the house, but I could not guess what it was. I put on my dressing gown and                   
went to the kitchen to have breakfast. I found my granddad there, moving the furniture in                
order to block the doors. That freaked me out because I did not know why he was doing                  
that, but I just prepared my brunch as if nothing had happened. After devouring my               
breakfast, I headed to my grandmother’s bedroom. My mother was waiting for me, sitting              
on a big armchair. No sooner had my mom left than I heard strange sounds, as if                 
somebody was whining. I was petrified, where were those sounds coming from? The             
sound of windows being smashed made me react: obviously there was someone outside             
trying to get into the bedroom. I tried to pick up my grandma and take her to another                  
room. All of a sudden, a man covered in blood jumped through the window, and several                
others followed him. My grandma told me to leave her there and escape. I hesitated for a                 
second and she kissed me goodbye; I understood that was the way she wanted to               
sacrifice herself to save my life. I ran towards the door and I closed it just a moment                  
before one of those monsters tried to bite her. Only then I was conscious we were all in                  
danger. I went to the living room where I met my parents, my sister, and my grandpa. As                  
soon as they saw me, they all stood up and stared at me; they were expecting the worst                  
news, but I did not have time to tell them: long skinny arms appeared through the                
windows trying to get in. The scene was so spooky; we were scared stiff. My granddad                
shouted at us: “Upstairs quick! There is no time to waste! We must run for our lives!” It                  
was as if he knew what was going on. Just when we all were upstairs, my grandpa                 
started throwing pieces of furniture down the stairs, and we did the same. In that way, we                 
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were able to block the stairs. 

 

To our surprise, there was food and water in one of the rooms. My grandfather began                
crying; he knew he had lost his wife. Later on, I discovered that he had spent the whole                  
night getting things ready to protect all of us, but he had been unable to save his beloved                  
one. We were hysterical and did not quite know what to do. Out of nowhere, my                
granddad picked up his hunting rifle, rushed to the balcony, and started shooting. I              
followed him and, when I realised that those creatures started focusing on us, I told him                
to stop, as the gun blast was catching their attention. My father came outside and took                
my grandfather inside to find out what was going on. I stayed outside in order to observe                 
those creatures; I wanted to learn things about them. 

 

They were like humans, although they were all covered in blood and dirt, and it looked                
like their skin and muscles were partially rotten, as if they had been decomposing for               
years. Most of them had something similar to a big sack filled with some kind of liquid in                  
their throat, so they looked like frogs. They were like wild animals, not thinking about               
what they were doing and acting through their instincts, which seemed to be eating              
everything that was alive. I was focusing on those sacks when I saw one of those                
creatures leaving the house and going to the front garden. At first, I did not recognize                
her, but it was my grandmother. As soon as I knew who she was, I started crying out of                   
control, she saved me turning herself into one of those horrible monsters. She just              
stopped walking when she was in the middle of the garden and started looking around as                
if she did not know where she was. One of our cats came out of nowhere and                 
approached her. My grandma (or whatever she was in that moment) picked it up in her                
arms and started petting it... I was amazed! She could remember her cat! Was that even                
possible? My grandmother had always been very smart, maybe that was helping her to              
remember things. I was considering different reasons that could explain that situation            
when my grandmother started having spasms. She scared me with a horrible scream             
and, suddenly, started eating the cat which made me throw up. I guess the other pets                
had the same ending. I went inside and found my family sitting around a table, so I joined                  
them. 

 

One hour went by without us doing anything, but I had already made a decision. I was                 
going to Palma to look for Valerie. They did not like what I was saying, but nothing was                  
going to hold me back. I knew that they were safe up there. If they were not, I would not                    
have left them. I kissed and hugged all of them and, after that, I grabbed everything I                 
would need: some food, a baseball bat, a gun, and our car’s key. We have a 4x4                 
Chevrolet, so it was what I needed. I knew that leaving the house through the roof was                 
the best option, and so I did. After that, I just climbed down a big creeper and ran to our                    
car. As soon as the creatures heard the roar of the engine, they started running towards                
me. I stepped on the accelerator with all my strength and, in this way, I started my                 
journey. 

 

At twelve o’clock, I was entering Palma; everything on the road was destroyed. There              
was fire and smoke everywhere; I could even see crashed cars and people running from               
those monsters. I would not help them because I could put myself in danger. I already                
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had an objective, although I hope they could find a place to hide and avoid death. It was                  
difficult to dodge all the cars and obstacles in the road while not calling the creatures’                
attention; but, somehow, I managed to get to the sports club near Valerie’s house. I only                
had one problem: I could not advance any more because the streets were full of those                
abominations and they would destroy my car. I stopped the engine and took a break. It                
had already been a long day and I was exhausted, so I could not resist the nature’s                 
calling. I closed my eyes and everything blacked out. 

 

Distant knocks woke me up. I had not slept an eye, and I was even more tired than                  
before. The knocks started getting louder, as if someone was hitting the car. A scream               
completely woke me up. A girl covered in blood was hitting the windowpane. However,              
she was not one of those creatures, I knew it because she was still talking, and I could                  
see fear in her face. I was going to unlock the car’s door, but a hand grabbed her arm                   
and, after that one, another, and another… Those creatures were surrounding the car. I              
tried to start the engine, but it was dead. Was that my time to die? I was terrified; I was                    
not going to see Valerie or my family anymore. I started to cry, I did not want to die. Out                    
of nowhere, a memory came to my mind: the moment when my grandma went to the                
front garden and recognized her cat. Would I be able to control myself and fight against                
my instincts? Maybe I could, I really wanted to save Valerie, so I had no other option                 
than finding her. Everything was clear now. I would try to get as close as possible to her                  
house. If I got caught or bitten by any of those monsters, turning myself into one of those                  
abominations, I would overcome the change I would experience. One of those creatures             
started breaking the car’s front glass. It was the moment to carry out my plan. When the                 
glass broke into pieces, I jumped out of the car and started running towards Valerie’s flat.                
I tried to dodge all the monsters I could. As for those creatures that would not let me                  
advance, I hit them with my baseball bat. I made a good sprint and I hit them really hard.                   
I only had to run fifty more meters to arrive to Valerie’s door, but there was a one-feet                  
deep hole in the street, and I stepped in it. Not even two seconds went by than three                  
monsters jumped on me. I could feel their teeth biting my muscles and, suddenly,              
everything was completely dark. I was conscious, but I could not see anything, neither              
could I feel anything. The pain from the bites was gone. 

 

I started seeing again! I slowly recovered my vision, but I found myself standing on my                
feet. I did not remember getting up. I looked at my arms; they were already full of dirt,                  
and my skin was falling. I had just turned into one of those monsters, but I could still                  
think, and I was conscious about everything. I did not understand why everyone was              
behaving that way. Suddenly, I understood. 

A strong pain started in my head. I wanted to shout and I started twisting. I was in pain                   
again; I had never felt so much pain before. I wanted to scream, but I remembered my                 
grandma. At that moment, she screamed and she started eating her cat. Maybe this was               
the moment when you give up to nature. So I choked myself to prevent me from                
screaming. I was pressing the sack against my neck... it was disgusting! Then, I started               
walking towards Valerie’s building. 

 

I had finally made it! The building’s main door was broken into pieces, so I started                
walking upstairs. After a painful walk, I finally got to their door. It was wide open. I was                  
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petrified. The creatures had got inside, but there was no sign of their presence on the                
floor. I started walking around the apartment and, when I was in the middle of the living                 
room, the door closed behind me. I turned my back and there she was. My beautiful                
blue-eyed angel was staring at me. She was more beautiful than ever, with her long               
straight black hair and white skin. I wanted to cry, I had finally found her, and it was the                   
happiest moment of my life. All of a sudden, she grabbed a big knife and cut my throat. I                   
was shocked, my angel had just tried to kill me, and she did not even hesitate to do it.                   
Not a word of love or a sign of grief. She had just done it. I collapsed and fell hardly to                     
the floor. Everything began to fade... was that the end? Had my beloved one killed me?                
My heart was broken, I could not believe she had done that after all I had sacrificed for                  
her. By the way, it was my birthday, not even my parents had wished me a happy day.                  
What a day to turn myself into a monster! 

 

I do not know why I recovered my sight. I was awake and Valerie was looking at my                  
eyes: she was smiling. Suddenly, she said: “Welcome! Happy Birthday! I was waiting for              
you, my love. I am glad you are safe”. I did not understand anything and she knew that,                  
so she put a mirror in front of me. I was normal again! My skin was healthy and I only                    
had blood on it. She told me that she cut the sack under my chin because, in this way,                   
monsters could turn into humans again. She heard it from the radio; human population              
was recovering. Those horrible abominations were disappearing. Then, it was time to            
find our loved ones and protect ourselves while everything was turning normal again. We              
still had a long way ahead of us, but we would not give up. 

 

 

GUANYADORA 2N DE BATXILLERAT 

 

MARIÀNGELS CALDERÓN (2n de Batxillerat C) 

 

 

Ellipsis 

 

... And so does the function begin. Tension resulting from the energy released by the               

fission of a dot. A tingle runs through my body, my mind, and my soul. Pain and joy                  

coexist in the line that the image traces; an infinity of possibilities rises in front of them.                 

Like life itself, mysterious, spoiled, curious, free, and undefined. That's the ellipses. A             

desperate cry, a glimmer of hope. An unfinished story until proven otherwise. Emotion             

given to our passage through this passenger world. Living and stopping to contemplate             
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the process. Choosing a single path from among thousands of possibilities; strongly            

wishing that we did wisely. A yes and a no; neither so much nor so little. Indecision and                  

decision when facing the challenge. And each moment more will be a dot less, until the                

point arrives in which everything will hang on a thread. We will find stories without end                

and unanswered questions, we will doubt the eternal and the ephemeral, we will know              

that fate remains in our hands. Then, there will be two options: leaving luck to chance                

and not fighting anymore, waiting to see, without complaints, if the ellipses will have fully               

stopped; or grabbing one’s writer's neck and demanding the election of the path, turning              

the mark into a period, entering the next phase in capital letters and without taboos. Two                

different and complex endings converge and embrace both dancing souls. Without           

patterns, with their matters, they will get what they demanded. 

 

What about you? What are you going to do with your ellipses? 
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LLENGUA ALEMANYA 
 

 

GUANYADORA 2N D’ESO 

 

LAURA MORAGUES (2n d’ESO A) 

 

 

Das ist mein Leben 

 

Hallo! Ich bin Laura. Ich bin dreizehn Jahre alt, am 3. November bin ich vierzehn Jahre                
alt. Ich bin 1,68 Meter groβ. 

Ich spiele Volleyball, mein Klub ist CIDE, ich trainiere Montags, Mittwochs und Freitags,             
amb Samstags habe ich Spiele. CIDE ist auch meine Schule. Mein Lieblingslehrerin ist             
Isa (Englisch) und mein Lieblingsfach ist Deutsch und Technologie (Praxis). Ich finde            
Mathe langweilig. 

Ich höre gerne Musik (mein Lieblingslied ist „All falls down“) und zeiche. Ich gehe auch               
gerne shoppen und treffe meine Freunde. Ich fotografiere gern. 

Meine Lieblingsfarbe ist lila, aber blau auch. 

Meine Groβeltern heiβen Jeronimo und Francisco, meine Eltern heiβen Andrés und           
Silvina. Ich habe keine Geschwister, aber ich habe auch Onkel, Tanten und Cousins (sie              
leben in Argentinien und Mallorca). Ich habe einen Hund (Boira). 

Das ist mein Leben!!! 

Tschüs! 
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GUANYADORA 3R D'ESO 

 

NEUS FULLANA (3r d'ESO B) 

 

 

Das bin Ich 

 
Hallo! Ich bin Neus und ich bin vierzehn Jahre alt. Ich komme aus Spanien und ich                
wohne in Palma de Mallorca. Ich habe braune und glatte Haare und große und braune               
Augen. Ich habe eine gerade Nase. Ich trage Ohrringe und schwarze Brille. Ich tanze              
gern und ich schreibe gern Gedichte auf Spanisch. Ich treffe gern meine Freunde. Meine              
Lieblingsessen ist Spaghetti und meine Lieblingsfarben sind blau und lila. 

Meine Schwester heißt Mar. Mar ist 17 Jahre alt. Sie hat locken und braune Haare. Sie                
hat große und braune Augen und sie hat Sommersprossen. Sie trägt eine Kette und              
Ohrringe. Sie tanzt gern und wir tanzen zusammen. Mar ist freudig und sie liebt ‘The               
Vampire Diaries’. Ihre Lieblingsfarbe ist lila. Sie möchte nach New York fahren. 

Meine beste Freundin ist Marta. Sie ist vierzehn Jahre alt und sie kommt aus Palma de                
Mallorca. Sie reitet gern und ich finde reiten cool und schwierig. Ihre Lieblingsfarbe ist              
blau und die möchte nach Rome fliegen. 

Ich liebe sie so sehr! 

Auf Wiedersehen! 
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GUANYADORA 4T D'ESO 

 

MIREIA SOLER (4t d'ESO C) 

 

 

Traum 

 
Ich sehe dich 

und manchmal frage ich mir 

wenn du real bist 

oder du bist nur ein Traum. 

 

Weil Leben besser 

in deiner Nähe ist. 

Weil mein Lieblingstraum, 

dass du ein Tag kuss mir ist. 

 

Ein Traum ist dir zu sagen, 

dass ich dich liebe 

und es sehr laut sagen. 

 

Ein Traum ist in deiner Nähe aufzuwachen 

und bleiben dort 

für die andere Tage 
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von meinen Leben. 

 

Dann ja. 

ich glaube, dass du ein Traum bist 

und ich glaube, dass 

ich mit die Augen offen traume. 

 

 

GUANYADORA 1R DE BATXILLERAT 

 

LARA ROCKERT (1r de Batxillerat C) 

 

 

Wie ein traum 

 

Die Sonne ging über dem dunklen Meer auf, langsam verwandelte sich die schwarze             

Landschaft in einem See aus Farben, ich fühlte mich wie ein Gemälde von Dalí, es sah                

alles so sureal aus, wie aus einem Traum, und die Hauptdarsteller von diesem Traum              

waren die tausende tötliche Töne des Himmels und die hunderte gelblichen Töne des             

Wassers, wie ein Göttliches zusammenspiel der Elemente, wie ein Orchesta von Bach            

und ich befand mich mitten drin. 

Doch dieses himmlisches Werk war dem Töde geweit, wie so vieles in diesem Leben,              

und so geschah es letzlich, die Sonne hing wieder hoch über den Horitzont und der               

Himmel war wieder blau. 
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