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EDITORIAL 

Aquí us presentem els últims postres de l’any.  

Per començar els de P3 ens han preparat amb 

les mans ben netes una secció de ciència sobre 

la Lluna! 

 

Els de 1r han fet a foc lent un making of sobre 

la seva obra de teatre.  

A continuació els de 2n han fet un “mira que 

fem” sobre l’anglès, tot seguit els de 3r han fet 

una secció d’un joc que està molt de moda i els 

acudits.  Els de 4t han fet l’entrevista a la LOLA 

CASAS i s’han inventat el capítol final d’un llibre 

d’intriga. Aquesta vegada han fet un suplement 

molt especial per acomiadar-se de la 

Margarida, la tutora que han tingut durant 3 

cursos, que ara es jubila. 

La classe de  5è ens expliquen la seva 

experiència al concurs el gust per la lectura i 



finalment 6è acomiaden la seva participació a 

la revista amb una entrevista als alumnes de  

l’ institut i una secció sobre mira què fem.  

 

Tanquem l’edició amb la notícia que ens ha 

donat aquesta setmana la Marga Sans, la 

mestra de música i secretària de l’escola:  el 

curs vinent se’n va per fer un projecte de 

llengües molt interesant. Desitgem que 

tinguis molta sort i et volem donar les gràcies 

per tots aquests anys. També esperem que 

vinguis ben aviat a explicar-nos-ho!!! 

 

Esperem que us agradin aquestes postres i que 

tingueu un bon estiu! 

 

 CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA 

 LA PETJADA MISTERIOSA 

     



ELS NENS I NENES DE LA CLASSE DE LA XOCOLATA HEM 
TREBALLAT EL PROJECTE DE LA LLUNA.  

ENS HEM ENDINSAT EN UN TEMA QUE ENS HA AGRADAT MOLTÍSSIM! 
HEM FET MIL I UNA ACTIVITATS QUE ENS HAN AJUDAT A ENTENDRE 
MOLTS CONCEPTES BEN COMPLICATS. 

AQUÍ US DEIXEM LA CONVERSA FINAL SOBRE EL QUÈ HEM APRÈS I         
ELS  DIBUIXOS D’ASTRONAUTES QUE HEM FET QUAN ARRIBAVEN A LA 
NOSTRA LLUNA! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

    

SERGIO: LA 

LLUNA ÉS 

RODONA 

ALEIX: LA LLUNA 

VA FENT VOLTES A 

LA TERRA. 

MAR: LA TERRA FA 

VOLTES AL SOL 

FOIX: EL SOL NO ES 

MOU I LA LLUNA SÍ. 
GINA: LA LLUNA ÉS 

GRISA. 

DÍDAC Z.: LA 

LLUNA A 

VEGADES ESTÀ 

PLENA, ALTRES 

A LA MEITAT I 

ALTRES SENSE. 

ARAN:  A LA 

LLUNA UN DIA 

VAN ANAR 

METEORITS I  

VAN XOCAR. LI 

VAN FER 

CRÀTERS. 

DÍDAC S.: ES VA 

A LA LLUNA 

AMB COET. 

IVET:  UN 

SENYOR VA 

POSAR UNA 

BANDERA A LA 

LLUNA 

ISONA: AQUEST 

SENYOR QUE VA 

ANAR A LA 

LLUNA ES DIU 

NEIL AMSTRONG. 

JUDIT: LA 

VEIEM MOLT 

A LA NIT. 

POL:  LA LLUNA 

ÉS PETITA. 

JOAN:  LA 

LLUNA NO TÉ 

LLUM. 

JAN:  LI FA 

LLUM EL SOL. 

LUCAS:  EL 

SOL ÉS MÉS 

GRAN QUE LA 

LLUNA. 



L’esperat making of de LES TRES BESSONES 

LLEPAFILS de la classe de 1R: 

                   https://youtu.be/Hcf_GJwWE4E 

 

 

https://youtu.be/Hcf_GJwWE4E


 

 

MIRA QUÈ FEM A 2N! 

 

Cliqueu el següent enllaç per veure com fem 

anglès! 

 

https://youtu.be/aZawKXGunF8 

 

https://youtu.be/aZawKXGunF8


La Música 

 

M’agrada la música perquè té molts estils diferents. 

Per mi la música es l´idioma de la vida, no necessita de 

paraules per ser entès. Escoltar música és meravellós, es pot 

ballar i la pots escoltar per la ràdio, al cotxe i a la televisió; 

i també  a concerts. 

 

A mi m’agrada la música moderna per ballar, la clàssica em 

relaxa massa. Un aspecte negatiu és que quan poso la 

musica alta el veí es queixa. 

 

 A la música hi ha estils per a tothom. 

                                
                                                           LAURA ÚBEDA (3r) 

 

 
  

 



ELS SPINNERS 
 

Us parlaré dels Spinners, un joc nou molt divertit i entretingut. 

És un mecanisme triangular amb una base central que disposa d’uns 

coixinets que fan que les aspes girin en cercle al voltant de la base. 

Hi ha diferents aspes: 2,3,4,5 aspes i de diferents colors. 

Estan fets metall o de plàstic dur. 

Costen entre 2 i 8 euros. 

Consisteixen en mantenir-los en els dits sense que caiguin. 

Si en saps t’ho passaràs molt bé, els pots portar a molts llocs, però et 

perseguirà tothom. 

                                                    

                                                                                     ROC MENA (3r) 

 

  

                     

 

   

                                    



ELS ACUDITS 
 

Els acudits solen ser de  gràcia, quan algú t’explica un acudit has de riure 

si l’has entès. 

 

Tipus d’acudits: Uns són de jocs de  paraules, altres de ”Jaimito”(és un  

nen que li  passen aventures), uns altres són que ajunten  tots els acudits i 

els posen a un llibre (te'ls pots trobar a biblioteques o te'ls pots comprar). 

 

Hi ha alguns acudits que ofenen la gent, però hi ha uns altres que són 

bonics. 

 

A mi m'agradaria llegir uns dels acudits i explicar-los als meus amics. 

 

 

 

                                                                         RITA ESPELLETA (3r) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENS VISITA LA LOLA CASAS 

El passat 23 de maig, vam rebre la visita de la mestra i l’escriptora Lola 

Casas a l’escola. Ens feia moltíssima il·lusió i totes les classes vam treballar 

alguns dels seus poemes, contes, la seva biografia,.... 

Durant la sessió que va estar amb la Colla de Grans, a part de fer-li 

preguntes,  l’alumnat de 6è va cantar un poema musicat amb l’ajuda de la 

Marga, 5è va preparar unes endevinalles i 4t va fer-ne la presentació.  La 

Lola Casas ens va explicar un conte molt bonic que després ens el va 

regalar per l’escola i ens va portar partitures d’alguns poemes que havíem 

treballat. També ens va portar material sobre el Roald Dahl, un autor que 

va conèixer personalment.  Nosaltres, com agraïment de la seva visita, li 

vam regalar unes banderoles amb el seu nom i curiositats de la seva vida i 

obra fetes entre tots els nens i nenes de l’Escola Montanyans. 

 Si voleu saber més coses sobre la Lola Casas, llegiu un fragment de 

l’entrevista que li vam fer! 

 

 



Com t´inspires a hora d’escriture?  

Sempre porto una llibreta a sobre i quan tinc una idea de seguida l’apunto.  

Potser un altre dia aquella idea em serveix per escriure un poema.  

Tens fills? 

Si, en tinc 2, un és mestre de teatre i l’altre és periodista 

En quina etapa de la teva vida vas començar a escriure? 

De petita volia ser ballarina i actriu, però vaig acabar sent mestra, llavors 

vaig començar a escriure poemes i contes. 

A l’escola ja destacaves en escriure respecte als teus companys? 

No, jo mai vaig guanyar caps jocs florals i tampoc cap concurs sobre les 

lletres, ni endevinava mai cap endevinalla.  Quan era petita, a l’escola no 

potenciaven que escrivíssim textos creatius. 

Per quin motiu vas voler ser escriptora?  

No em considero escriptora, tan sols escric poemes, llibres i endevinalles.  

T’inspires amb els teus fills? 

De moment mai m’hi he inspirat.  

Com vas descobrir Roald  Dahl? 

Quan jo feia de mestra, els meus alumnes van començar a llegir els llibres 

de Roald Dalh i els agradaven molt.  A partir d’aquell fet, van contactar 

amb ell i fins i tot vam fer un viatge per conèixer-lo. 

Quin és el llibre que més t’agrada del Roald Dahl? 

Tots m’agraden: Charlie i la fabrica de xocolata, Matilda, Els cul d’olla, Les 

bruixes, El meu amic gegant... 

Amb quin dels teus llibres estàs més satisfeta? 

En cap especialment, és com si li preguntés a una mare quin fill li agrada 

més. 



 

 



 

 

 

UN FINAL DIFERENT DEL LLIBRE:  

PER UN PLAT DE MACARRONS de la Mercè Canela 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La classe de 4t, aquest curs hem llegit en veu alta aquest llibre de la 

Mercè Canela. Ens ha agradat moltíssim i us el recomanem.  El llibre 

tracta sobre un misteri en un restaurant italià i hem estat intrigats 

fins l’últim moment. No us el perdeu!  

Nosaltres hem fet volar la imaginació i per no explicar-vos com acaba, que 

això fa molta ràbia, ens hem inventat un capítol final titulat “UN CRIT 

ENMIG DE LA NIT”. 

 Els autors i autores dels textos i les il·lustracions són: Marc Carbó 

Vazquez, Jose Candalija López, Oscar Farran Moreno, Alicia Pérez Navas, 

Hugo Pérez Bravo, Alex Diannis López i Hel.lena Porta Valldosera. 



 

UN CRIT ENMIG DE LA NIT 

 

 



 

A la nit en Bruno es  va despertar de cop, després de sentir un crit enmig 

de la foscor. El cor li bategava molt fort  causa de l’ensurt.  Va avisar a la 

Rita, però els seus esforços eren inútils: no hi era,  s’havia esfumat. 

 De sobte, va descobrir un tros de paperet que li va cridar l’atenció on hi 

deia:  

Si vols tornar a veure a la Rita,  

vine a les tres de la matinada a casa de l’Abel Braol. 

Vine sol i no intentis enganyar-nos; si no, ja ho saps: hi haurà una notícia 

de successos al SAFAREIG. 

 

Aquesta successió de fets li recordaven el segrest de la Maduixa. Ara, 

però, s’havien invertit els papers i la Maduixa era qui volia acompanyar-lo. 

En Bruno aquesta vegada però no es va deixar convèncer: 

- Queda’t aquí, és perillós, no em puc ni imaginar que passaria si et 

tornessin a segrestar. 

 La Maduixa li va fer cas i es va quedar a casa ben a prop del telèfon.  

Sense pensar-s’ho dues vegades, es va dirigir tan ràpid com va poder amb 

el seu cotxe fins a casa del senyor Braol. En arribar a la mansió, va baixar 

del cotxe i va tocar el timbre de la porta amb el dit tremolós i sense tenir 

cap pla preparat. Un  gàngster li va obrir la porta i amb un gest ràpid i 

sense dubtar va empènyer al Bruno per l’esquena i el va fer passar cap a 

dins. En entrar,  va veure la Rita lligada en una cadira. El Bruno cridà: 

 

 

 

 



 

- Rita!! Brètols fastigosos! Deixeu-la immediatament!!  

Els dos gàngsters que hi havien van contestar: 

- Això mai! 

El Bruno , va canalitzar la ràbia que va sentir amb forma de cop de puny. 

Els dos energúmens es van desmaiar a l’instant. Però la cosa no havia 

acabat ni de bon tros. Es va obrir una porta i en va entrar l’Abel Braol amb 

una pistola a les mans. 

-Tu?-Va exclamar astorat en veure’l en Bruno.- Que no t’havien tancat a la 

presó? 



-Si tinguessis gàngsters, ho entendries no creus? Va respondre el senyor 

Braol amb aires de superioritat.  

En Bruno va córrer com un guepard per fugir de la mansió, però l’Abel 

Braol  el va disparar sense èxit. 

De sobte una olla  va caure  al cap de l’Abel Braol i li va fer perdre el 

coneixement a l’instant. 

En Bruno va deslligar a la Rita i li va preguntar: 

-Rita, et vols casar amb mi? 

I la Rita va contestar: 

-Crec que ssssssí!  

De sobte el Bruno es va despertar d’un somni ben llarg i estrany. Estava 

xop de suor i va exclamar: 

-Noooooooooo!!!!!! 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millor professora 

Amable                            

Rosa 

Guapa 

Ajudes molt 

Recordarem com ets 

Increïblement  intel•ligent 

Demostres que tot és possible  

Aportes idees 



 

 

HI HAVIA UNA VEGADA UNA MESTRA QUE  ES DEIA MARGARIDA. 

UNA NIT LA MARGARIDA VA SOMIAR QUE ESTAVA DINS DEL SEU CAP I 

VA VEURE UN LLIBRE MOLT CURIÓS . 

-QUI ETS TU? -Va dir la Margarida -. 

–SÓC EL LLIBRE I GUARDIÀ DELS RECORDS.  VINC AMB TU PERQUÈ 

RECORDIS  AQUESTS NENS I NENES, SÓN ELS TEUS ALUMNES QUE HAN 

ESTAT TRES ANYS AMB TU: L’ALBA, L’ALBERT S, L’HEL.LENA, EL JOSE, EL 

SERGI, LA CINTA , L’ALEX, EL DIEGO,  L’AINARA , L’HUGO , L’ALBERT V, EL 

JOEL I L’ OSCAR , PERÒ ARA NECESSITO QUE M’AJUDIS. 

 VINE, ET VULL ENSENYAR UN PORTAL QUE ET PORATARÀ AL MÓN DELS 

SOMNIS. ALLÀ HI HA UN REI QUE L’HAN ENVERINAT POSANT-LI UN 

LÍQUID A LA COPA I SI NO TROBEM  QUI HO HA FET, EL REI MORIRÀ. 

-AH, D’ACORD, COM QUE M’HAS FET RECORDAR DELS MEUS ANTICS 

ALUMNES T’AJUDARÉ. – Digué la Margarida tot entrant pel portal. 

- QUINA PENA, ESTÀ TOT DESTROSSAT! -digué la Margarida-. 

-   EL CASTELL ÉS PER ALLÀ! ANEM-HI!- digué el llibre-. 

 

EN ARRIBAR AL MÓN DELS SOMNIS ES TROBEN AL REI  QUE FA MOLT 

MALA CARA,  PERÒ NO HI PODEN PARLAR SI NO ENDEVINEN UNA 

ENDEVINALLA. 

 



 

 

 

“ EM DIC MANEL TINC ULLERES I LES PORTO SEMPRE, QUI SÓC?”  

- Ja ho tinc! És el MANOLITO GAFOTAS!!!!!- Digué la Margarida-. 

LA MARGADIDA L’ENDEVINA I  ENTRA AL CASTELL. ABANS D’ARRIBAR 

A L’HABITACIÓ DEL REI, ES TROBA UN BRUIXOT QUE LI EXPLICA QUE 

LA BRUIXA HA ENVERINAT AL REI, AIXÍ QUE ELS DOS DECIDEIXEN 

ANAR AL BOSC A BUSCAR LA PORCIÓ MÀGICA PER CURAR AL REI. 

 

 LA MARGARIDA I EL LLIBRE SE’N VAN ANAR I VAN VEURE A LA 

BRUIXA. LA MARGARIDA VA AGAFAR LA POCIÓ I LI VA DONAR AL REI, 

EL REI ELS VA DONAR LES GRÀCIES I VAN ENTRAR AL PORTAL, LA 

MAGARIDA ES VA DESPERTAR  I ERA L’ ESPOSA DEL REI.  

 

Ara  que has arribat fins aquí 

Un tresor podràs descobrir. 

https://youtu.be/Hl-mC4v9z4g 

 

 

Conte realitzat per: Albert S., Alba i Joel 

 

https://youtu.be/Hl-mC4v9z4g


BONS 
RECORDS 
AMB TU  

 

 

 

 

PROMOCIÓ 2007 



 

 

 

 

 

Tinc un bon record de quan vam 

plantar plantes a l’hort 

         

 

 

CINTA 

 



 

 

M’ HA AGRADAT FER LES DISFRESSES DE 

CARNAVAL 

 

 

 

SERGI 

 

EM VAN AGRADAR TOTES ELS DISFRESSES QUE 

VAM FER AMB TU 

 

ALBA 



     

 

 

 

 

M’AGRADA FER LIURE AMB TU 

 

DIEGO 

                



 

 

A MI M’HA AGRADAT FER TOTES LES OBRES DE 

TEATRE QUE HEM FET AMB TU 

AINARA 



 

EM VA AGRADAR FER LES DISFRESSES D’STAR 

WARS 

 

ALBERT V 

 

 

QUAN VAM FER LES DISFRESSES A TERCER 

  

 

MARC 

 



 

 

EL QUE MÉS EM VA AGRADAR VA SER QUAN 

VAM FER LA DISFRESSA DE PRINCESA LEIA 

 

 

HEL·LENA 

 

A MI EM VAN AGRADAR TOTS ELS CARNAVALS 

ALBERT S 



 

 

El puzzle que ens vas regalar 

 

JOSE 

 

Tinc un bon record del puzzle que ens 

vas regalar, em va agradar molt 

                                                                    

JOEL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ME’N RECORDO DE QUAN VAM FER EL JOC DEL 

FIL 

 

ALEX 



 

 

UN DELS MILLORS RECORDS QUE GUARDO DE 

TU ÉS QUAN ENS VAM CONÈIXER A 1R 

 

OSCAR 

 

Quan ens vam conÈixer 

 

HUGO 



 

 

 

Sóc la Margarida i 

aquest és el meu 

company Petilil 

Petilil! 

Estic regant 

Qui ets 

tu??? 
Sóc en 

Shaymin, vull 

una flor que 

es diu 

“Gracidea” Vaig a 

buscar-la? 

D`acord 

D’acord! 

Petilil! 

Anem-hi!!! 

Si vols passar 

encerta a la diana  

diana  

                        MARGARIDA, L’AVENTURERA! 

                                      El còmic del Diego 

https://www.google.es/search?safe=strict&client=firefox-b&q=shaymin&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiH2b2up5_UAhWHshQKHdAMA8wQBQgkKAA&biw=1366&bih=657


 

-- 

Món de 

shaymin 

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 



 

Hola 

 

Hola, fem 

una 

batalla? 

Era molt bona 

gràcies Fi 
 



MOLTES GRÀCIES PER TOT 

MARGARIDA,  

ET TROBAREM A FALTAR! 

 

Tanquem aquest suplement especial 

amb un recull de fotografies dels 

anys que hem viscut amb tu. 

Compartim molts records i aquest fil 

sempre el tindrem.  

Esperem que t’agradi! 

https://youtu.be/af6mICQA5bg 

 

https://youtu.be/af6mICQA5bg


SECCIÓ NOTÍCIES DE 5È 
5è guanya el 1r premi del concurs “Gust per la lectura” 

 

El passat dia 7 de juny, els alumnes de 5è de l’ escola 

Montanyans vam anar a recollir un premi d’endevinalles, del 

concurs gust per la lectura, al Caixafòrum de Barcelona.  

 

Vam quedar primers de la categoria B1, quan a tot el concurs hi 

havien participat més de 500 escoles de tota Catalunya.  

En aquest concurs els nens i nenes de 5è vam presentar 10 

endevinalles, inspirades en el llibre de endevinalles de Xavier 

Blanch anomenat Endevina, endevinalla, quin animal xerra i no 

calla? Les nostres endevinalles guanyadores van ser: les 

hortalisses i animals mitjans.  

A l’acte vam assistir les dues escoles finalistes i, allà, vam saber 

que nosaltres érem els guanyadors. Com a premi, vam guanyar 

un llibre per cada alumne anomenat L’última bandera, una 

samarreta de la queta i 500 euros per la biblioteca del centre.  



Tot seguit podeu trobar les endevinalles guanyadores i la seva 

resposta. 

 

Les hortalisses 

Sóc un ingredient imprescindible, 

a tots els plats em necessiten. 

Per l’interior sóc d’allò més gustós, 

I sucat amb pa quedo prodigiós.  

 

 

Animals 

Us  faré pensar... 

És un animal  

ferotge com cal. 

El seu gran pelatge  

és un bon camuflatge. 

No és pas herbívor;  

animal carnívor. 

De color taronja  

amb ratlles fosques. 

Qui és? 

 

Alumnes de 5è 

 

 

 



SECCIÓ D’ACUDITS 
 

En aquesta secció els nens i nenes de 5è hem escollit 4 

acudits molt divertits per acabar el curs amb humor.  

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Alumnes de 5è 

 



 

 

Aquest projecte tan innovador 

ens ha ajudat a aprendre 

diferents aspectes sobre 

l'emprenedoria. Ja que hem 

tingut el repte de crear un 

projecte de manera real i 

simbòlic i poder ser empresaris 

durant un temps. 

Aquesta cooperativa no hagués 

estat possible sense un treball 

en equip amb el granet de sorra 

de cadascun de nosaltres per 

tirar-lo endavant. 

En totes els activitats que hem 

realitzat ens han ajudat a tenir 

més iniciativa personal i 

autonomia així com 

desenvolupar-nos de manera 

responsable, sense deixar a 

banda l'autoconfiança. 

 

 
Activitats Creatives Montanyans 

ACREMO 

Projecte d’Emprenedoria 

Al final de 5è vam iniciar una cooperativa per tal d'endinsar-nos en el món 

de l'emprenedoria i, al mateix temps, guanyar diners per realitzar un viatge i 

fer una donació a una ONG. 

Ara, a finals de 6è i després d'haver treballat intensament, estem molt 

orgullosos de tot el treball i per això hem gaudit de la nostra recompensa, 

l'objectiu desitjat.       

Durant tot el curs, ens hem organitzat segons l'organigrama decidit per 

l'assemblea de socis, de manera que tothom conegués els diferents 

departaments. En cada un d'ells hem desenvolupat una característica 

específica,  per exemple a màrqueting havíem de tenir iniciativa i creativitat 

per poder fer la publicitat i vendre el màxim. Pel que fa el departament de 

comunicació, destacàvem l'àrea de les habilitats comunicatives, ja que 

volíem donar a conèixer el nostre producte. En la comptabilitat havien 

de dominar el càlcul i, al mateix temps, ser responsables. A producció ens 

calia treballar en equip i planificar-nos per no crear confusions. 

L'autoconfiança l'havíem de tenir en tots els departaments, d'aquesta manera 

tothom treballava en un entorn més còmode i sense malentesos. 
 

Tot va començar... 

Les vendes 
Tot va començar en la nostra primera venda, la fira de puntaires de la 

Gornal, on vam vendre espelmes i ens van sortir d'allò més bé. Així que 

vam animar-nos a treballar de valent fent galetes per a diferents 

celebracions de manera creativa. 

Durant el primer trimestre, vam fer l'obra de teatre els alumnes de 5è i 6è. 

A part de representar-la per als nens i nenes de l'escola, vam aprofitar per 

fer-la al Teatre Montserrat Roig de la Gornal. Vam fer entrega d'una part 

de l'entrada com a donació a la Marató de tv3, ja que també es celebrava 

aquell dia.  

Ens trobem en terres de vi i cava i, aprofitant que un pare de la classe 

treballa en una bodega, vam pensar de fer la nostra pròpia etiqueta de cava, 

així que el departament de Màrqueting la va dissenyar. 

Per Nadal i aprofitant l'afluència de públic a la cantata de l'escola, vam 

crear imants amb fotos de cada una de les classes de l'escola, i així les 

famílies poder tenir un bon record. 

Com que carnaval tot s'hi val, ACREMO va dissenyar tallers pels més 

petits, hi havia de tot i més: Espectacles de màgia, fruita amb xocolata, 

maquillatge... Va ser tot un èxit! 

Ja quedava poc temps per finalitzar el curs i nosaltres no havíem aconseguit 

l'objectiu i estàvem preocupats, així que vam decidir crear productes típics 

de Sant Jordi, que els vam vendre a la trobada de corals de la Gornal. Tot i 

que vam tenir molta feina vam rebre una bona recompensa econòmica i de 

treball en equip. 

La nostra última venda va ser una botifarrada, destinada a les famílies 

interessades de l'escola. Gràcies als nostres pares i a nosaltres vam poder 

organitzar-ho i, alhora, ens ho vam passar molt bé. 

 



ENTREVISTEM A ALUMNES DE 

L’INSTITUT 

Inquietuds, nerviosisme, canvis, incerteses, dubtes preocupacions… 

En Biel, en Gerard i en Marc, antics alumnes de la escola i, ara, alumnes 

de l’institut del Foix i del Arboç, són els que ens poden ajudar. Per això 

venen a l’escola per poder-nos respondre una entrevista preparada per 

a ells i, així nosaltres anar preparats a l’institut. 

El Biel ha fet 1r d’ ESO a l’institut de l’Arboç, el Gerard ha fet 1r a l’institut del Foix i, el Marc que ha fet 3r a l’institut del Foix. 

1-Com va ser el primer dia a l’institut? 

Biel:” El primer dia els professors d’ESO et venen a buscar al hall de l’institut i la primera hora t’expliquen el 

funcionament de l’institut, et donen l’ horari, t’expliquen les normes, etc. 

Gerard: “ El primer dia t’has de buscar la classe tu sol i al principi vas molt perdut. 

Marc: ” El primer dia has de buscar la classe i jo, com anècdota us explicaré: “ el primer dia em vaig 

equivocar i vaig anar a una classe que no tocava i quan el tutor va passar llista em vaig adonar que no anava 

en aquella classe”. 

2-Es difícil l’adaptació de l’institut? 

Biel: “No, els professors t’ho expliquen tot.” 

Gerard:”No, es fàcil, però has d’espavilar-te.” 

Marc:”Molt fàcil, però el primer dia vaig anar a una classe que no em tocava. 

   3-Abans del primer dia saps a quina classe vas? I on està situada? 

Biel:”El professor t’espera al hall de l’institut i és ell qui et porta a la teva classe”. 

Gerard i Marc:”Dies abans, a la reunió dels pares, t’expliquen on està situada cada classe i al grup on vas”. 

4-La primera hora del primer dia t’expriquen com funciona tot l’institut ?I qui ho explica?   

Biel : Si t’ho expliquen tot i estan les dues hores explicant les classes . 

Gerad i Marc :  Si t’ho expliquen tot les dos hores que estan amb vosaltres i us diuen les classes . 

5- A l’entrar a l’institut has fet nous amics o segueixes amb els de l’escola? 

Biel : he fet nous amics però també estic amb els que ja coneixia. No hem perdut el contacte . 

Gerard : si, he fet nous amics perquè era l’únic de la classe de 6è que anava a l’institut dels Monjos . 

Marc: he fet de nous amics perquè a sisè tenia una classe amb nens / es força complicat. 

6-És molt difícil fer nous amics ? 

Biel: No costa. Has de decidir amb qui vol anar perquè, si vols, trobes gent del teu gust.  

 Marc: Si ets amigable és molt fàcil conèixer nova gent . 



7-Quan no et presentes a l’institut què passa ? 

Biel Gerard i Marc: envien un email als pares i, si estàs malalt, no passa res . 

8-Quins son els càstigs a l’institut ? 

Biel : quan tens partes et donen un guant i una bossa i, has de recollir tot el pati . 

Gerard i Marc: Si et posen 3 partes estàs expulsat .  

9-A la classe t’asseus amb qui vols ? 

Biel : El primer si a t’assentes per ordre de la llista i, després, depèn de la mestra i com li caiguis .  

Marc i Gerard : t’asseus com diu la mestre/a.  

10- Hi ha molta de canvi en els assignatura respecte a sisè ? 

Biel : La manera de treballa el projecte és diferent , perquè es treballa amb llibre i no fem gaires projectes . 

Marc, Gerard: Els projectes els treballes individualment i utilitzes molt l’ordenador. No és gaire bona opció 

treballar amb l’ordenador perquè podem fer ús de l’instagram i altres xarxes socials , encara que els 

professors, de tant en tant, controlen l’historial. 

11-El canvi d’assignatures. Has de canviar de classe o venen ells a l’aula? 

Biel: Depèn de les assignatures, com música ,plàstica, ciències i naturals … has de canviar de classe i anar a 

l’aula específica. 

Gerard i Marc :Canviem de classe a E.F, dibuix , música …Però les altres estem a classe. A cada canvi de 

classe has de prendre la motxilla ja que la classe es utilitzada per altres alumnes d’epen quines .  

12- Treballeu amb la mateixa metodologia que aquí al Montanyans? 

Biel : No, nosaltres treballem amb llibres , però amb la Teresa María treballem per projectes.  

Gerad i Marc : no, nosaltres treballem amb ordinadors per no haver de prendre tants llibres però , a 

vegades, no ens serveix de res . 

13- Què es pot fer l’hora del pati? Es pot sortir de l’institut? 

Biel ,Marc , Gerard: Al pati es pot anar a la cantina , jugar a futbol , parlar … Els de d’ESO no poden sortir de 

l’institut . A Batxillerat si, tant en un institut com l’altre es fa el mateix  

14-A l’àrea d’educació física s’ajunten tot els grups de 1r? 

Marc , Gerard i Biel : Cada grup té un horari diferent per fer educació física . Així que ho fem separat , sinó 

serien molt alumnes! 

15- Què passa quan no portes els deures fets ? 

Biel : Et posen una D de deures i ho envien als teus pares el mateix dia per email. 

Gerard i Marc Et posen un punt negatiu i cada punt baixa 0,25 de la nota final .  


