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Bona tarda, benvingudes famílies,

Abans de tot, ens agradaria transmetre la felicitat que ens proporciona poder estar aquí, 
representant tots els nostres companys i companyes, tant els que es troben aquí entre nosaltres, com els 
que també van formar part d'aquesta família, però van haver de marxar fa un temps.

Per la porta que heu entrat, fa tretze anys ho vam fer nosaltres, amb una motxilla taronja a 
l'esquena plena d'il·lusió i ganes de començar a escriure la nostra història.

Iniciar la nostra travessia.

En aquest port, ens acomiadem de les nostres famílies, endinsant-nos en el primer viatge de les 
nostres vides.

Tot va començar quan érem uns xiquets, amb el cor ple d'innocència i desconeixement. I en el precís 
moment que vam trepitjar primària vam començar a aprendre qui érem i qui volíem ser.

Això va ser possible gràcies a les experiències viscudes tots junts: Els múltiples balls als festivals, 
que segurament molts de vosaltres vau gaudir; el viatge a la neu, el qual passaran els anys i mai oblidarem, i 
finalment, els diversos obstacles que van sorgir durant aquesta llarga travessia, que ens van ajudar a créixer 
com a persones.

No hem estat una promoció gens fàcil, si no pregunteu-li a la María José i a la Deborah; perquè 
gairebé mai estem d'acord en res i acabem enfadats els uns amb els altres. No obstant això, en una cosa 
sí que coincidim, i és que els millors moments van ser en les grans classes d'anglès a la biblioteca on 
passàvem hores i hores rient. Però per a riures, les classes amb el profe Francesc ballant salsa o 
debatent sobre el sentit de la vida. "Profe, ja ens creuarem dintre d'uns anys en una patxangueta!"

Us en recordeu d'aquells moments? Doncs mireu-nos ara, ja estem aquí a punt de tancar una etapa 
molt important, deixant l'escola enrere. Però nois, noies,  sense plors ni llàgrimes, perquè si mirem enrere 
recordarem les nostres vivències amb un somriure de taronja, eh Sara?.

Però pensàveu que tot seria tan bonic? Tant de bo hagués sigut així.

Perquè de sobte, sense adonar-nos va arribar la tempesta (inseguretats, pors, conflictes grupals, 
exàmens, etc.), també coneguda com a secundària.

No obstant això, no estàvem sols; mirant-nos als ulls i agafats de la mà, ens vam ajudar els uns als 
altres. D'aquesta manera arribaríem més lluny, aprenent a navegar tots junts per la tempesta.

Però tot el que hem aconseguit no només és gràcies a nosaltres. Durant el transcurs del viatge hem 
tingut un professorat, una direcció i un equip de treballadors que ha estat allà en els millors moments, així 
com en els no tan bons.
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Tots nosaltres sabem, i tu Anna de molt a prop, que 4t d'ESO és una muntanya russa d'emocions i 
per això, volem donar-te les gràcies per guiar-nos durant aquesta última etapa d'aquest creuer.

Gràcies Marc a tu també. 

Gràcies a totes les famílies que ens han acompanyat durant aquesta gran aventura que mai 
oblidarem.

I finalment, gràcies a tots, perquè de cadascú de vosaltres ens emportem una petita part. Heu sigut 
com una guia dins de l'escola i això mai se'ns oblidarà.

I Neus mira tot el que la nostra neurona ha aconseguit;  vam començar l'escola com a melons, segons 
el professor Jesús i ara acabem l'ESO. Potser encara no sabem escriure i llegir a la vegada, però creiem 
que tampoc ho hem fet tan malament.

Fa llàstima, però això és com tot, s'acaba. Junts navegant amb el vaixell hem arribat al nostre destí. 
No sabem el que ens ofereix el nostre futur; no obstant això, sempre ho afrontarem recordant els nostres 
inicis a l'Escola Montessori.

Vam començar com una colla de desconeguts, i mira'ns ara. Som germans d'una mateixa família. 
Malgrat que el nostre camí se separa, segur, ens retrobarem i si no és així tindrem els records que si algun 
cop no recordem,  els escriurem. Escriurem que tot no va ser fàcil.

Marina Blasco, María Fernández, Gerard W. Escuer i Ashlie Ventura
Alumnes de 4t ESO A i B
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INICI    DE     CURS    2022-2023

5 de Setembre Ed. Infantil i Primària

7 de Setembre Ed. Secundària

Des de Direcció
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DIES I HORES DE LES REUNIONS DE LES PRESENTACIONS D’INICI 
DE CURS 2022-23

Com cada curs, i al principi del mateix, es programen i realitzen una sèrie de reunions destinades a la 
presentació dels Professors/ es – Tutors/ es de cada curs, en les quals també es fa una sèrie de 
recomanacions i indicacions de les normes que regiran durant tot el curs.

Aquestes reunions es duran a terme segons el següent calendari:

EDUCACIÓ INFANTIL

P3, P4 i P5:  2 de setembre a les 10.00 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r, 2n:  2 de setembre a les 11.00 h

3r i 5è:  2 de setembre a les 12.00 h

4t i 6è:  2 de setembre a les 13.00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r d’ESO i 4t d’ESO: 2 de setembre a les 9.00 h

2n d’ESO: 2 de setembre a les 11.00 h

3r d’ESO: 2 de setembre a les 12.00 h

La reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.
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VACANCES:

NADAL:  del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA:  del 3 d’abril de 2023 al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

DIES FESTIUS:  

12 d’octubre de 2022
1 de novembre 2022
6 de desembre 2022
8 de desembre de 2022
1 de maig de 2023
29 de maig de 2023 (pendent confirmació)

Dies de lliure disposició del Centre:

31 d’octubre de 2022
5 de desembre de 2022 
20 de febrer 2023
20 de març 2023
28 d’abril de 2023

Jornada continuada:

21 de desembre de 2022
Del 5 al 22 de juny de 2023 (Infantil i Primària)
Del 5 al 20 de juny de 2023 (ESO)

HORARI:

Educació Infantil i Primària: Matí: 9h a 13h            Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària:   Matí: 8:30h a 12:30h      Tarda: 14:30h a 16:30h

INICI DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA: 5 de setembre de 2022
INICI DE CURS SECUNDÀRIA: 7 de setembre de 2022

FINAL DE CURS INFANTIL I PRIMÀRIA: 22 de juny de 2023
FINAL DE CURS SECUNDÀRIA: 20 de juny de 2023
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Núria Badal P3 A

Ana Nedelcu P3 B



Ariana Miranda 1r A
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Loé Pérez 1r B
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Alumnat 2n A i B
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Minerva Obrador 

1r ESO A

Jinghan Weng 

1r ESO B
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Júlia Hernández

2n ESO A

Lúa Crespo 

2n ESO B
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Tamara Godoy

3r ESO A

Laura Mostazo 

2n ESO B
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Aroa Obrador

4t ESO A

Sara López 

4t ESO B
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Irene Ugalde

4t ESO B

Kevin López 

4t ESO B
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Claudia Simon

P5 A

Liana Caiga

P5 B
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Cal·ligrames 

4t A i B
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Keily Rivas

5è A
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Com cada any, l’alumnat de l’ESO ha participat al concurs literari de sant Jordi. Després de dos anys sense 
poder reunir-nos, per fi hem pogut celebrar aquesta diada tan important com a nosaltres ens agrada: tots 
junts!

Aquí teniu unes mostres d’alguns dels treballs guardonats. Esperem que gaudiu de la lectura.

L’ESTRELLA QUE MÉS BRILLAVA

La coneixia des de ben petit i l’estimava molt. No em crec que jo hagi sobreviscut a aquella 
explosió, preferiria que hagués estat ella.

Ella i jo ens coneixíem des dels 3 anys i sempre ens hem relacionat amb l’espai, sobretot 
amb les estrelles. El nostre somni era “tocar” una estrella i, el meu somni particular era 
enamorar l’estrella que m’havia il·luminat durant anys, ella.

Des del primer dia que la vaig veure l’estimo incandescenment, i he intentat enamorar-la 
durant 17 anys. He hagut d’escoltar amb llàgrimes als ulls com estimava altres parelles. La 
qüestió és que ella era com el Sol, tot en ella brillava, des dels seus cabells rossos fins la 
seva cara d’àngel. En canvi, jo era com Plutó, un astre petit i apagat, sense valor si em 
comparava amb ella.

Però, tot i així, ella em va fer adonar-me de la meva vàlua i vam començar a estar junts. 
Això va ser just abans de l’accident. El 26 de desembre va fallar el motor de la nau que 
estàvem construint i això va provocar una explosió. Quan vaig arribar del laboratori del 
costat (havia anat a buscar uns resultats), ja era massa tard. Vaig acostar-me a ella i tan 
sols vam tenir temps de compartir uns “t’estimo”.

Ara que el meu somni d’enamorar-la ja l’havia complert, només em quedava una cosa per 
fer, i més ara que ella no hi era. Vaig acabar la nau que havíem començat junts i em vaig 
enlairar cap a l’estrella que més brillava, el Sol, ella. Quan tot estava a punt d’acabar vaig 
notar unes mans a l’esquena, que després m’abracaven i em deien “ja estem junts”, “ja hem 
tocat les estrelles”.

Lucas Sato - 1r ESO B

1r Premi Sant Jordi 1r ESO - Català
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GOTES

Vet aquí una vegada que hi havia unes gotetes de mar mortes de calor que s’estaven 
evaporant. Totes tenien molta por perquè no sabien què els estava passant. De cop, la gota més 
setciències del grup va tranquil·litzar-les explicant-los com aniria el procés. D’una en una van anar 
enlairant-se ben amunt. El camí es va fer força llarg perquè algunes gotes eren força gandules i 
paraven a descansar cada dos per tres, i les altres gotes no en volien deixar cap enrere.

De cop van començar a sentir molt fred i es van anar condensant fins a convertir-se en 
núvols. Alguns d’aquests nous núvols passaven dies i dies amb mal de panxa ja que dintre seu hi havia 
moltes petites gotetes que intentaven ajuntar-se per seu prou grans com per pesar i caure del 
núvol de nou al mar, casa seva. Finalment, van aconseguir tenir un diàmetre prou gran com perquè 
la gravetat fes la seva funció i poder caure en forma de precipitació.

A l’arribar, les gotes més enyorades van tornar al mar, però les més curioses es van 
introduir al subsòl de la terra per formar part de les aigües subterrànies. Les gotes més 
aventureres van anar a lliscar per rius i torrents com si fossin parcs aquàtics. No obstant això, al 
final totes les gotetes van acabar juntes al mar esperant el seu nou viatge.

Jaspreet Sing - 1r ESO B

2n Premi Sant Jordi 1r ESO - Català

LA MÀQUINA DEL TEMPS

El meu món va caure quan els seus ulls verds i rodons es van tancar davant meu. Jo, amb 
tan sols dotze anys, no sabia com reaccionar, no podia creure que el meu company d’aventures, de 
somriures, d’experiments fallits i exitosos, el meu germà, hagués mort.

El seu nom era Arthur i, com jo, era un enamorat de la ciència. Sempre llegíem llibres sobre 
números, planetes, biologia, invents, etc. I sempre estàvem creant artefactes nous… teníem els 
pares bojos!

Van passar els anys i jo seguia fent ciència,la ciència i el record de l’Arthur m’ajudaven en 
l’elaboració del meu projecte: una màquina del temps! Aquesta màquina tenia dos compartiments, un 
amb el qual podies anar al passat i un altre que et portava directe al futur. Podeu imaginar on volia 
anar jo? Exacte, aquesta màquina m’ajudaria a retrobar-me amb el meu germà. Un cop enllestida vaig 
preparar tot el necessari per gran viatge i vaig engegar-la. Després de molts sorolls, llums, 
pampallugues i cucircuits vaig obrir els ulls i vaig trobar-me perdut en una galàxia que no havia vist 
mai. En aquesta galàxia hi havia petits planetes de molts colors: blaus, verds, liles, grocs… Veia 
estrelles amb formes ben diferents i, fins i tot, uns extraterrestres ben semblants a mi però que, 
telepàticament, em van avisar que aquella no era la meva època, sinó l’any 5034. 

El viatge de tornada a la meva època va ser massa dur per la meva màquina del temps, que 
va arribar pràcticament destrossada. Un altre viatge amb ella seria perillosíssim i ni jo ni la meva 
família volíem patir més. El record de l’Arthur i de l’invent que finalment havia pogut crear era el 
que necessitava.

Wildelys Rivas - 1r ESO B

3r Premi Sant Jordi 1r ESO - Català
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La parella desapareguda

El catorze de febrer, per Sant Valentí, el senyor i la senyora Mustard van començar 
a notar que passaven coses molt estranyes allà on anaven. Aquell dia, el matrimoni Mustard 
van decidir anar a un supermercat per anar a comprar decoracions per aquell dia tan 
especial.

El senyor Mustard tenia els cabells castanys, els ulls de color marró i una barba de 
tres dies. La senyora Mustard també tenia els cabells castanys però els ulls verds. Tots 
dos duien roba de marca.

De camí al supermercat, el cel es va ennuvolar. Un cop van entrar, van veure que 
dintre no hi havia ningú. Preocupats van agafar les decoracions: uns coixins amb forma de 
cor i uns bombons de xocolata fosa. Van deixar els diners a la caixa i van marxar 
ràpidament cap al cotxe.

De tornada, la carretera estava plena de boira i pel camí van veure una estranya 
silueta en un dels costats de la vorera, però no podien veure amb claredat què era.

Quan van arribar a casa, van trobar la porta de casa seva mig oberta, així que van 
trucar a la policia, però no va contestar ningú.

El senyor Mustard va entrar lentament per veure si era algun animal que s’havia 
ficat, o qualsevol altra cosa… La porta es va tancar repentinament i la senyora es va 
començar a alterar. També va entrar. Va provar de trobar el seu marit, però estava tot 
fosc. Va intentar encendre un llum, però no funcionava. Va agafar una llanterna, però al 
cap d’uns minuts es va apagar. 

La senyora tremolava cada cop més i, mentre caminava, va veure un camí que 
portava a una habitació que no havia vist mai en tots els anys que portava vivint allà. Va 
seguir el camí per intentar trobar el seu marit. De seguida es va tranquil·litzar quan el va 
veure. Però quan es va girar, no era ell…

Dies més tard, va córrer la veu de la desaparició d’aquesta parella. La policia no 
avançava en la seva investigació. No podien esbrinar què els havia passat o qui els havia fet 
desaparèixer del mapa.

Hatim El Baraka - 2n ESO B

1r Premi Sant Jordi 2n ESO - Català
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Quina vergonya!

Com cada dissabte al matí, agafo els auriculars per iniciar el trajecte amb el metro cap al 
pavelló. Desembolico els cables i els connecto al mòbil. Acte seguit em disposo a buscar la 
llista de reproducció més adient a l’estat d’ànim amb què m’he llevat avui. Premo el botó del 
mig de la pantalla i les meves oïdes comencen a enfonsar-se en una melodia lenta. El meu 
cap la reconeix i comença a bellugar-se al ritme d’aquesta.

Surto de casa i una suau però càlida brisa m’acarona la cara. Observo el meu voltant i 
aprecio un subtil raig de sol, d’aquells que il·luminen però no arriben a encegar-te.
Baixo la mirada i m’adono que la primavera ja s’apropa i que, com a conseqüència, comencen 
a sortir flors als arbres i a la gespa. 

Decideixo que aquesta música ja no és la idònia per aquest moment i la canvio per una altra. 
De sobte deixa de sonar una cançó fúnebre per donar inici a un so més alegre, amb un 
ritme més ràpid que aconsegueix treure’m un somriure per darrere la mascareta.
Automàticament, les meves passes s’uneixen al compàs d'aquesta i torno a percebre el 
paisatge, però aquest cop és diferent. Cada cop veig més llum, més ocells, més vida al 
carrer. Això em posa feliç. S’acaba el tema i comença a sonar-ne un altre. El reconec a 
partir de la primera nota i, sense ser-ne conscient, em poso a taral·lejar.

De sobte em sento com si formés part d’un videoclip musical. Noto una agradable flaire que 
prové del forn de pa de la plaça. Passo per davant del parc on uns nens juguen als 
gronxadors. M’animo cada cop més. Sense ser-ne conscient, començo a cantar com si 
ningú més pogués escoltar-me. Se m’oblida que tinc gent al voltant. Sento que estic dins d’una 
bombolla on només hi som la música i jo.
- Disculpa, quina cançó cantes?.
La bombolla esclata en un instant. Em cremen les galtes i, tot i que no ho puc veure, noto 
com el color vermell envaeix a poc a poc la meva cara. La noia que, per descomptat, no 
conec de res, em mira i dissimuladament, deixa anar una rialla. No sé com reaccionar, així 
que em quedo quieta. Després d’una breu espera li responc amablement i toco el dos 
seguint amb el meu camí. Quina vergonya!

Astrid Sartorio - 4t ESO B

1r Premi Sant Jordi 4t ESO - Català
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La caja que odio tanto

Si hubiera sabido el lío que se iba a armar, no habría abierto la caja.

Entré a la habitación de mis padres para coger el cargador del móvil y, de repente, me 
llamó la atención una caja negra que estaba camuflada encima del armario. Me interesé y 
decidí coger la caja para averiguar qué misterio se escondía allí, pero el sonido de las llaves 
me borró el pensamiento de averiguarlo. Volvió mi padre de repente, cansado pero alegre, 
se fue a su habitación, abrió la caja que estaba encima del armario y guardó algo que 
sostenía en la mano derecha. No vi qué era lo que guardó allí, pero me extrañó que 
inmediatamente después mi padre se fuera. Antes de salir me dijo que iba a salir a comprar 
y que en unas horas volvería con mi madre. Eso me dio la oportunidad de averiguar el 
misterio que escondía la caja.

Entré una vez más a la habitación de mis padres y usé una silla para poder llegar hasta ella. 
La caja no era grande, apenas del tamaño de mi mano. Al abrir la caja me sorprendí. Dentro 
había un anillo de diamante transparente. Lo extraje de la caja y me lo probé en la mano. El 
anillo me pareció precioso, y me fui al balcón para ver cómo brillaba a la luz del sol. Lo 
contemplé un buen rato hasta que me cansé y decidí guardarlo en su sitio. Pero al quitarlo 
de mi dedo se me resbaló y se me cayó del balcón. En ese  momento pensé: “ya estoy 
muerto”. Me quedé allí de piedra. No sabía qué hacer con el problema que tenía. Media hora 
después, bajé a la calle y empecé a buscarlo.

Después de tanto esfuerzo, como es normal, no encontré ni una mosca y tuve que volver 
con las manos vacías. Cuando entré de nuevo a casa, mis padres ya habían vuelto. Me 
miraban con una mirada escalofriante que me estaba diciendo que iba a pasar algo dentro 
de un momento; algo que iba a ser duro para mí… Como imagináis, me han echado una buena 
bronca sobre el problema que yo mismo me he causado, y me arrepiento de haberlo hecho.

Si hubiera sabido el lío que se iba a armar, no habría abierto la caja.

Jun Hao Chen -3r ESO A

1r Premi Sant Jordi 3r ESO - Castellà
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Unos extraños campamentos de verano

Si hubiera sabido el lío que se iba a armar, no habría abierto la caja que encontré, escondida 
entre unos matorrales, en el bosque.

Lo que pasó ya empezó de una forma surrealista porque… ¿quién se espera encontrar un 
elfo dentro de una caja? Sí, habéis oído bien, ¡un elfo! Fue durante los campamentos de 
verano, mientras jugábamos una yincana por equipos. Yo me separé del grupo para hacer 
pis entre unos matorrales y allí vi una caja de color rojo. Primero no le di importancia pero 
la curiosidad hizo que me acercara y la abriera. Dentro había un mini ser de aspecto 
entrañable que me miró con ojillos tristes y rápidamente saltó a mis brazos. No sabía en qué 
idioma hablaba y no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero, como estaba seguro 
de que tendría hambre, me lo llevé a  mi tienda de campaña y lo escondí en la mochila para 
ir a buscarle algo de comida.

Al volver con unas galletas que habían sobrado del desayuno, el elfo ya no estaba. Lo 
busqué por toda la tienda de campaña: entre la ropa, dentro de las bambas, en el neceser… 
Salí fuera y lo seguí buscando sin que nadie sospechase nada, pero no lo encontré y supuse 
que, asustado por el ruido del campamento, se habría vuelto al bosque. Pensé en contarles 
la anécdota a mis compañeros, pero no lo hice porque nadie me iba a creer. Incluso yo 
llegué a empezar a dudar de lo que me había pasado, así que decidí no darle más vueltas y 
unirme a la yincana de nuevo.

El resto del día transcurrió entre juegos y actividades de todo tipo y nos acostamos 
agotados. La sorpresa vino de madrugada, cuando unos ruidos extraños y los gritos de una 
de las monitoras nos despertaron. Abrí la cremallera de mi tienda de campaña, saqué la 
cabeza y pude ver lo que sucedía: estábamos rodeados de ovejas, gallinas, conejos y cerdos 
que se habían escapado de una granja cercana. Entre todos ayudamos al granjero a 
atrapar a todos los animales y llevarlos a sus respectivos corrales; bueno… todos no 
ayudamos, porque algunos de mis compañeros estaban tan asustados que no salieron ni de 
la tienda, pero yo personalmente me lo pasé muy bien.

Una vez estuvo la situación controlada oí cómo el granjero decía que no entendía qué había 
podido pasar, ya que se había encontrado todas las puertas de los corrales abiertas de par 
en par. Entonces fue cuando me di cuenta de que eso había sido una trastada del elfo, que 
seguramente aún rondaba por ahí, así que nunca más abrí una caja que no fuera mía.

Cristian Liso - 4t ESO A

1r Premi Sant Jordi 4t ESO - Castellà
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MY STRANGE NEIGHBOUR

My neighbour is very strange. Cause he’s always carrying big bags that are human-shaped. It stinks, 
literally!! You could have a six-year-old child and then, boom! He or she would disappear, or, you could 
have a partner, and then, fwoosh, he’s not there! 
This happened on August 4th 1970. I was happily going on a stroll with my little brother, Vincent. I 
said: ‘Hey, let’s go buy an ice cream!’ He agreed, but he decided to sit on a bench and wait for me 
until I’d bought them. I was confused since the brat wanted to go with me everywhere. I said, 
‘Alright then.’ And walked off to buy two marshmallow ice creams(Keep in mind that the ice cream 
shop was near our house). SoI bought them and , while l was paying, l heard a squeal and some 
stubbing sounds. I turned around horrified and saw my neighbour, Mr Will, with a reddish 
bloody-covered bag. The smell was AWFUL! I was concerned, thinking it was another random kid. 
SoI looked around for the spoiled brat of my brother, day and night. When I returned home, and 
was about to sleep, l realised that the scream from the random kid was no other than that of my 
little brother, Vincent.

Wildelys Rivas - 1r ESO B

1r Premi Sant Jordi 1r ESO - Anglès

THE PALE SUN THAT ONCE SAVED US

Well, this story starts with me. Hello. My name is Bryan. I’ll give you a little explanation of what my 
society is like. It all started around thirty or maybe fifty years ago. The hierarchy of our society 
was based on what colour your eyes turned when you were near fire. 
The UK was divided into three parts and three types of people. So, there was ‘the Phoenix clan’. 
They have orange eyes. They don’t hide their orange colour and they are at the freaking top, so 
their territory was the richest.  Then, there’s ‘the Dust clan’. They have red or grey eyes. They 
use to hide their colour because they consider that it would be a problem if they showed their 
real colour in front of the orange ones. They are in the middle and their territory is average.  And 
then, there’s ‘the Bunch of weaklings’ or at least, that was the nickname for those who didn’t have 
control over the fire and they used to live in the suburbs. On those days, there was a rumour that 
some people were trying to rebuild a clan that was disbanded years ago. They said that the heirs 
of the leaders were still alive. These were called ‘the Yakuza clan’. However, the only information 
that we have is that those who belonged to ‘the Yakuza clan’ have ocean eyes, the ocean colour is 
bright blue.
Well, you can imagine which part of the UK I’m talking to you from, and yes, l am from the poor 
part of the UK. I was born with any control over fire, so l am part of ‘the Bunch of Weaklings’. 
At one time, when I looked in the mirror, l could see how my eyes turned blue, and instantly, l 
looked around to see if anybody was near. As in mediaeval age they used to burn those accused 
of witchcraft, in the UK they burn those with blue eyes just because those who are in control are 
afraid that society will discover the truth and they will lose what they possess, or at least, that’s 
the rumour. But I really don’t care about that. I don’t want to be burned. So from now on, l will 
wear gloves to remind myself not to use fire under any circumstances.
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But todayI feel something is wrong. I’m walking down the street and everyone is staring at me like 
a weirdo. I started running, and now l am inside the toilets of a bar. I looked in the mirror and I’m 
not shocked but terrified. My eyes are completely blue and my hair has turned light grey. Now I 
don’t know what to do. Everyone has seen it and by now, they have probably called the police 
officers. So I have to go quickly, because if they find me, I’m dead.
I found a cap in the street and I’m wearing a mask. It seems that they haven’t called the police so I 
must go home, grab some clothes and then go to Angelica’s house. Maybe she knows what’s 
happening to me.
Well, so now I am at Angelica’s and she has just opened the door and let me in. That’s weird. She is 
in her library looking for a book, or l think so.
When she started explaining I just thought l messed up, but if I look at it from the other side, it 
doesn’t seem that bad. So she just explained that my hair and eyes were that colour because my 
control over fire was growing. I just needed some improvements to control this and it will be 
alright. But there’s something I can’t understand. And it’s the fact that I have this ability. I may be an 
orphan but the woman from the orphanage told me, as far as I remember, that my family didn’t 
have any power or enough money to survive. So I asked Angelica if she could do some research 
for me and I forgot to tell you she is a kind of witch but she’s good. I have known her for seven 
years. I know her well. So yeah, she said that she would do it, but she begged me to stay there for 
some time to help me with the improvement of my power. I accepted the condition and stayed with 
her.
So now it’s been a week since I started living here and everything was fine until Angelica told me all 
the information that she had found about my family. Basically she told me that my family attempted 
to kill every leader of the clans, just for money and to get their revenge. So when they failed, 
they became the perfect match for the bounty hunters. The last thing she found out was that 
they were apparently related to someone in the clan that was disbanded. And this is the reason 
why I have this ability.
During that week my routine was like, I would wake up at 7.30, I’d have breakfast, train most of 
the day, take a shower and then have dinner and  go to sleep. And the next day would be the same 
again. Well, that was until some police officers knocked at Angelica’s door. She quickly told me to 
hide and I did as she told me. When she talked to the officers, they asked her if she knew where I 
was staying. She just said that she hadn’t heard from me for a month. But they still decided to get 
into the flat and do a full search inside. And guess what.
They found me and they took me and Angelica to the court. Lucky me. The judge decided to put 
us in a dungeon.The next day they took us to see the ‘royal family’, that is, the ‘Phoenix clan’. When 
they saw us, the leader told the officers something weird. He ordered them to let Angelica go, but 
not me. I’m afraid I was going to stay with them for a long time.
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I’ve been here for two freaking months. I just want to be free and go see Angelica. I don’t know 
what they are planning to do, but I can tell it’s something bad. They have chained me up, and now 
the leader is holding a glass with some strange liquid inside, it’s so dark. He is coming towards me, 
and he’s mouthing something like a spell, but I can’t understand anything. Why is he doing this kind of 
ceremony? Why is he mouthing a spell? He is in front of me, making me drink that nasty liquid. It 
tastes horrible, but I feel like something is burning inside of me. It is growing and growing. My eyes 
turned blue and my hair is grey. Little flames started to pour out of my hands. And then 
everything turned black.
So, after that ceremony, I can say I am getting scared because I don’t know what they are going 
to do to me now that they know what I am. But surprisingly, they haven’t burned me yet.
Tomorrow there’s a party. I don’t know why they are bowing down at me and saying “Long life to 
the pale sun that once saved us”. And now I am in front of the leader and he is bowing down too!! 
What the heck is happening? Right now, some officers are leading me to the throne. And now they 
are sitting me down and they’ve started clapping in joy.
The leader began to make a speech explaining a strange legend. And then they gave me a crown. I 
stood up, knelt down and when I had the crown on my head, I stood up and I could see in front of 
me everyone was bowing down, including the leader’s family.
Apparently when my family attempted to kill the leaders of all clans it was because they were 
trying to kill me. And as heir of the ‘Yakuza clan’ I must take my proper place on the throne. 
And Angelica, she just walked away and left me to my own devices, but when she found out that I 
was in control of the whole UK, she came to me and begged me for forgiveness and promised to 
stand by my side. I obviously said no.
And that’s how I became the UK king, god and saviour. Now I am happy I have good friends and 
somehow I feel that I did justice to my family's old legacy.

Iris Ruíz - 2n ESO B

1r Premi Sant Jordi 2n ESO - Anglès
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I CAN’T LIVE WITHOUT… FEAR

Fears. Some people will say that fear is not a good thing, that it stops you, that it doesn’t let you 
live. But fears are more than this. 
Fears do not always paralyze you or scare you. Fear makes us feel alive. Overcoming fears 
makes us people, makes us what we are, makes us be human. And as humans we are, we feel 
afraid just as we feel joyful, because we are alive. Have you ever thought about what our life 
would be like if we didn’t feel fear? In my opinion, boring.
Without fears we would never dare to do anything that would scare us and we would not 
experiment. We would not investigate, we would not explore beyond the world around us. Nothing 
would be exciting. 
Doing things that scare us are the things that make us feel something, the ones that make us live 
life and get excited. Like getting on a plane, taking a trip alone to another country, swimming with 
sharks, jumping off a plane with a parachute, or something as simple and common as reading an 
essay in front of some people. Because fears scare us, but it’s what makes us feel alive, without 
fear we wouldn’t be as we are, we would be nobody.

Paula Burgos - 3r ESO A

1r Premi Sant Jordi 3r ESO - Anglès
EVACUATION

I walk fast through the narrow corridors trying to find an empty seat and I try to ignore all the 
noise outside the plane. But I can’t do it. The desperate screams outside that could be heard from 
here are too loud to ignore them.
”Let us in please!” Some were yelling. 
“We’re gonna die” Others were screaming.
When finally I see an empty seat I immediately sit and close my eyes trying to sleep a bit. 

“The plane will depart in one minute”-Says the pilot through the speakers of the plane.

I shrink into my seat. I think that I’m going to throw up all the food that I've eaten this month. Even 
though the plane is bursting with people, there is a deathly silence. No one is able to make a single 
sound. With reluctance I look around me and everything I see tears me even more than I already 
am. To my right there is an old woman staring straight ahead. Her eyes are wide open with fear. 
To my left there’s a middle-aged man. In his weathered face, some tears silently flow. 

Almost everyone is in shock or crying, but a little girl that is looking around in confusion. I look 
closer at her, and I see that she is hugging a stuffed toy similar to the one that my little sister lost 
while my parents and we were running to the airport. I only managed to get on a plane. They will 
probably be back to the hotel right now, waiting for the radiation released by the explosion of the 
country's nuclear power plant to reach and kill them.

When I want to realize, my face is full of tears.If I had known that the most powerful nuclear 
power plant in the world was going to explode, I would have never asked my parents to come on 
vacation here.

Rhian Estante - 4t ESO A

1r Premi Sant Jordi 4t ESO - Anglès



❖ Nos pintamos la cara de animales (Miguel Alonso P3A)

❖ Vimos gallinas (Naomi Chisaguano P3A)

❖ Dimos de comer al caballo (Irina Pilligua P3A)

❖ Vem pintar “ovejitas para la nevera” (Núria Badal P3A)

❖ Jugamos en la arena con palas (Valentina Quispe P3A)

❖ Le dimos hierba al “cavall” (Matteo Teran P3B)

❖ Había también una vaca, muuuu (Ana Nedelcu P3B)

❖ Tocamos las gallinas (Daylon Soto P3B)

❖ Los conejos tenían “orelles” largas (Leslie Monroy P3B)

❖ Nos pintaron la cara, yo era un gato (Rubi Patricia Soto P3B)

Les nostres experiències
SORTIDA CAN POU - P3 -

P4 B  
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❖ Em va agradar molt triturar el pa, per a fer el menjar dels pollets (Dylan Silva 
P5A)

❖ Vàrem buscar flors d’olor pel bosc (Saúl Delgado  P5B)
❖ Va ser molt divertit buscar els ossos dels dinosaures (Jan López P5A)
❖ Em va agradar quan donàvem menjar a les oques (Ana Lucía Oropeza P5B)
❖ Em va agradar molt donar menjar a les vaques, als cavalls i als pollets (Simón 

Salgado P5A)
❖ La roda que girava al sorral era molt divertida (Viraaj Kumar P5B)
❖ Tot va ser molt divertit, però el que més em va agradar va ser donar el menjar 

als animalets (Sheila Cabañol P5A)
❖ Varem preparar menjar pels ocells (Camila Vélez P5B)

Les nostres experiències
SORTIDA CAN PIDELASERRA - P5 -
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Les nostres experiències

Last month of may, girls and boys of 3d primary attended to a musical workshop in English. Andrea, from 
Jumping Ducks, showed us a bit of what a professional singer and actress needs to do before a great 
performance. As we could see, it’s not easy to sing and dance at the same time, but it was such a fun 
experience!

SORTIDA WORKSHOP - 3r -
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Les nostres experiències
SORTIDA AL MUSEU DE CERÀMICA SERRA - 4t -
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Les nostres experiències
SORTIDA AL MUSEU DE CERÀMICA SERRA - 4t -
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Dia 1:

Vam iniciar el nostre viatge el dimarts 3 de maig.  Vam haver de llevar-nos ben 
d'hora per poder aprofitar el dia. A les 7 del matí ja estàvem tots a l'escola amb 
les maletes llestes i l'autocar esperant-nos per marxar cap a la nostra primera 
aventura; però abans, vam fer una parada per esmorzar en un descampat.

A  les 12 del migdia ens esperaven al Pirineus Parc Aventura. Només arribar ens 
van fer una petita explicació i vam procedir a posar-nos els arnesos i a practicar 
abans de fer la nostra primera activitat: circuits d'aventura als arbres, on hi 
havien obstacles divertits per passar i un munt de tirolines. A mesura que anava 
passant el temps va començar a ploure i la gent que anava al final dels circuits va 
acabar una mica xopa.

Posteriorment, vam dinar sota una carpa que hi havia al parc.

Encara que hi hagués una mica de plugim vam pujar als caiacs al llac de la 
Torrassa, on vam passar una molt bona estona. Però abans d’això, vam haver de 
practicar una mica en terra ferma per saber on ens estàvem ficant. Alguns 
companys van caure a l'aigua i van acabar ben xops; però d’altres tampoc es van 
salvar d’acabar mullats degut a les últimes gotes de pluja, a l'aigua del llac que 
acabava dintre dels nostres caiacs i a l'aigua que ens llençàvem entre companys. 

En acabar aquesta activitat vam marxar cap a Espot. En arribar a l'hotel, vam 
deixar les maletes i alguns van anar a donar una volteta pel poble, on van trobar 
vaques; d’altres es van quedar voltant per l'hotel. Vam sopar tots junts al menjador 
i per acomiadar la nit cadascú va estar passant una bona estona amb els seus 
amics abans de ficar-se al llit.

Les nostres experiències
VIATGE FI DE CURS A LES VALLS D’ÀNEU (ALT PIRINEU) - 4t ESO
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Dia 2:

4 de maig, comencem el dia despertant-nos a les 7:30 per prendre l'esmorzar al 
menjador i tenir energia per a la nostra activitat del dia, que era trekking. Sortim 
de l'hotel a les 10 per dirigir-nos als vehicles que ens portaran al Parc Nacional 
d'Aigüestortes per començar la nostra ruta de 5 km per la muntanya.

La primera parada va ser a l'Estany de Ratera on vam parar perquè els monitors 
ens expliquessin com seria la ruta i per fer-nos fotos en grup per poder 
recordar aquell moment en un futur. Durant el trajecte vam fer diferents 
parades per descansar i observar el paisatge; la primera va ser davant d'una 
cascada, on molts es van fer més fotos, perquè era una zona molt 
instagrameable; durant la segona parada, els nostres monitors van aprofitar per 
explicar-nos una breu història sobre una de les muntanyes que envolten el parc 
nacional; la següent ja va ser per fer una mica de pica pica abans de dinar, mentre 
els monitors ens explicaven com el parc nacional de vegades arribava a omplir-se 
de capes gegants de neu. Més endavant ens van explicar com la gent es refugiava 
dins de les cases dels treballadors de les preses, o al voltant dels arbres quan no 
hi havia manera d'arribar a cap refugi, calant foc a l'interior de tronc ja que la 
sàvia era ultra inflamable.

Finalment vam menjar envoltats de verd abans de finalitzar l'activitat, tornar a 
l'hotel i reprendre forces per al dia següent.

Les nostres experiències
VIATGE FI DE CURS A LES VALLS D’ÀNEU (ALT PIRINEU) - 4t ESO
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Dia 3:

Per iniciar el tercer dia, vam esmorzar aviat per agafar l’autocar i anar a 
Llavorsí. Quan vam arribar, els monitors ens van dividir en grups per repartir les 
activitats. Els del primer grup vam rebre una petita explicació per poder fer un 
passeig a cavall, metre que la resta van anar a fer tir amb arc amb una altra 
monitora. Seguidament, vam rotar els grups perquè tothom fes les dues activitats. 

Al migdia ens van portar a un restaurant, on vam dinar un menú boníssim! 

Després vam caminar fins a un riu, on ens van repartir els neoprens i les sabates 
per fer l’activitat preferida de la majoria dels companys: ràfting. Abans de 
començar, els monitors ens van donar una sèrie d’indicacions i mesures de 
seguretat, i tot seguit, ens vam ficar a l’aigua.

Per acabar el dia, vam tornar a l’hotel, vam sopar i vam continuar la gresca una 
estona.

Dia 4:

I va arribar el darrer dia del viatge. Vam esmorzar i vam marxar cap a Mónnatura 
Pirineus on ens van parlar de l'almesquera, un animal de riu del qual cap de 
nosaltres n’havia sentit parlar. Vam anar a analitzar si en els rius del voltant, segons 
unes característiques concretes, hi podia habitar l'almesquera. Havíem de mesurar 
l'amplada i la llargada del riu, el PDH i analitzar-hi l'ecosistema, i vam comprovar que 
en aquell lloc sí que hi podia habitar aquest animal. 

Quan vam tornar a l'hotel vam dinar i a les postres, vam menjar gelat! Seguidament 
vam agafar l'autocar per tornar cap a l'Hospitalet. La majoria de nosaltres va 
dormir una bona migdiada i així vam  donar per finalitzats quatre dies plens 
d'aventures i anècdotes per a la prosperitat.

Les nostres experiències
VIATGE FI DE CURS A LES VALLS D’ÀNEU (ALT PIRINEU) - 4t ESO
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Les nostres experiències
VIATGE FI DE CURS A LES VALLS D’ÀNEU (ALT PIRINEU) - 4t ESO

37



Racó Famílies Montessori

38

EDUCAR SENSE CASTIGAR

Maria Montessori va ser una dona polifacètica exercint al llarg de la seva vida diferents professions: 
metgessa, psiquiatra, filòsofa, pedagoga, sent en aquest darrer àmbit, la pedagogia, on va 
desenvolupar un mètode educatiu altament innovador conegut posteriorment com a mètode 
Montessori, que s’ha estès arreu i és aplicat en gran nombre de centres educatius, entre ells la 
nostra escola.

De manera molt resumida podríem afirmar que el mètode Montessori està basat en la creació d’un 
ambient on l’infant pugui desenvolupar-se de manera lliure, permetent l’aprenentatge i deixant 
clars els límits que s’han de respectar, creant un ambient pacífic. Però, de vegades, aquest 
desenvolupament lliure i l’establiment de límits no resulta fàcil de compaginar. Vegem un exemple: 
tenim un nen/a a qui li demanem que realitzi una tasca concreta, com ara pintar un dibuix abans 
de sortir a passejar, però no ho fa. Com hem d’actuar? El renyem? El castiguem sense passeig? 

El mètode Montessori ho deixa ben clar. Segons afirmava Maria Montessori, quan castiguem a un 
infant, no només l’humiliem sinó que el fem sentir per sota de la resta, per tant, aquesta idea 
“boja” d’intentar que el nen/a actuï millor fent-lo primer sentir pitjor l’hauríem d’esborrar de la 
nostra manera de fer. Hem d’afrontar la negativa a pintar el dibuix amb arguments i actituds 
basades en el respecte i no en la dominació a través del càstig i la humiliació, en definitiva, de la 
por.

I em direu: clar, és molt fàcil argumentar sobre el paper però, quan ens trobem en aquesta situació 
la cosa canvia. Cert, si penseu això teniu raó, però no hem d’oblidar que nosaltres som els adults i 
la nostra missió no és deixar-nos portar pel recurs fàcil del càstig, sovint mancat d’arguments, i 
aprofitar-nos de la nostra posició d’autoritat sobre els nostres fills, filles o alumnes, sinó 
acompanyar l’infant aplicant el nostre enginy, creativitat, paciència, comprensió i sobretot amor 
cap a ells/es.

Així doncs, què podem fer? Cal ser empàtics, posar-nos en el seu lloc: ”si jo no hagués pintat el 
dibuix, voldria que em castiguessin sense passeig o potser voldria que escoltessin per quines raons 
no l’he pintat?”. I nosaltres, com a adults, preguntar-nos si realment: “és tan terrible que  no pinti 
un dibuix per imposar un càstig?”.

Maria Montessori creia fermament en un model educatiu no basat en un sistema de premis o 
càstigs sinó en un sistema de conseqüències. Davant l’exemple de l’infant i el dibuix, el càstig per 
no pintar-lo seria no deixar-lo sortir a passejar, el premi per pintar-lo seria sortir a fer un passeig. 
Cap de les dues opcions és vàlida. El correcte seria fer veure des del respecte, de manera raonada, 
sense pressions, amenaces ni males paraules que, si pinta el dibuix disposarà de més temps per 
passejar, tenint menys temps si no pinta el dibuix i deixant l’elecció a les seves mans. Em jugo un 
pèsol  que si ho plantegem així el nen/a del nostre exemple acabarà fent un llarg i plaent passeig 
després de gaudir pintant el dibuix.
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Pares, mares, docents fem junts un exercici: tanqueu els ulls i posem-nos dins dels cervells dels 
nostres nens i nenes. Sí, ho sé, estan una mica desendreçats però observeu atentament: quan 
eduquem amb respecte, sense càstigs, sense amenaces, des de la comprensió, s’omplen de llum, 
d’estels de colors però…..ai, què passa si fem tot el contrari? Quan se’ls amenaça, se’ls castiga…. 
Ho veieu tot negre oi? 

És molt popular i alhora certa la frase “la vida és com un bumerang”, allò que envies sempre acaba 
tornant, el que plantes és el que reculls, el que dones és el que obtens, allò que veus en els altres 
és el que existeix en tu. Certament és així: si crees un clima de por, de suposat respecte basat en 
amenaces, en càstigs, no esperis que el teu fill/a o alumne vegi en tu un exemple a seguir, veurà 
algú de qui allunyar-se, si el que persegueixes és ser un model el que acabes sent és un nyap de qui 
tothom vol apartar-se, perquè com diu l’efecte bumerang si plantes odi no pots recollir flors.

Per això, ara que estem acabant un curs escolar i a punt de començar unes vacances ben 
merescudes on passarem més temps en família i amb amics, us convido a aprofitar aquest temps 
de descans per reflexionar sobre com ha de ser la nostra actitud amb els infants que ens envolten. 
Fem una revisió de com ha anat el curs i prenem nota d’allò que no hem fet correctament, allò que 
no ens fa sentir especialment orgullosos, però sense castigar-nos, recordeu que Maria Montessori 
no creia en els càstigs ;).  

Reflexionem des d’una actitud positiva que ens permeti millorar allò que no han estat encerts per 
ser el proper curs unes mares, pares i mestres que quan llencem el bumerang ens torni ple d’amor, 
d’estima i de bones sensacions. 

Bon estiu!

Sònia Planas

Mare de la Paula i de la Ivet



Jan López P5 A

Brigitte Torres P5 B


