Títol: LA

VIDA D’UNA PLANTA

Sóc una planta molt petita que m’agrada que em reguin perquè així creixo i cada cop
que creixo penso “em faig gran”. També m’agrada veure com tots els nens i nenes
juguen i s’ho passen bé. Per això tinc sort de viure a l’institut. A totes les plantes que
estan al meu voltant també els agrada veure com els nens i nenes juguen i es
diverteixen. A mi també m’agrada veure com les formigues fan el seu formiguer i
sentir com els ocells canten. Quan plou no m’agrada perquè no veig com els nens i
nenes juguen, però m’agrada perquè així creixo. Un dia vaig veure que un jardiner
venia cap a mi amb un tràmec i em va arrancar.
Pseudònim: KD35

Títol: INTENTANT

PUJAR FINS EL CIM

Hi havia una vegada un noi que es deia ``Josep Pabrot´´que tenia 12 anys i feia 6è.
Tenia moltes ganes d’anar a l’institut perquè es sentia gran, i de cop van venir dos
mags, que eren els mags de l’institut, i van preguntar als nens si tenien ganes de
anar a l’institut. En Josep clarament va dir que si, o sigui que els mags li va dir:
-Et proposem fer una cosa, si puges una muntanya que es diu “Em faig gran” demà
aniràs a l’institut. La muntanya són 7.000 metres, perquè és 24 de febrer i falten 7
mesos per que sigui setembre i vagis a l’institut.Quan en Josep estava preparat per pujar la muntanya, només va poder caminar uns
200 metres, va haver d’esperar 7 mesos i no va poder anar l’endemà a l’institut. Es va
quedar plorant a casa.
Pseudònim: A.A.T

Títol: L’ARBRE

ES FA GRAN

És un arbre petitet, té 12 anys i té poques fulles i encara té en tronc molt curt i prim.
Sempre quan va a l’escola, els arbres grans li diuen que tota la vida serà petit i que a
l’institut se’n riuran d’ell.
Ell sempre estava molt trist, i quan li deia a la seva mare que no creixeria mai, ella li
deia que creixeria molt i que tothom tindria por de la seva alçada. Ell no s’ho creia,
però la nit del mateix dia, quan dormia, cada cop es feia mes alt, gruixut i amb unes
arrels gegants.
L’endemà tota la gent el mirava amb una cara de por de l’alçada que tenia, però ell no
sabia perquè el miraven tant. Després va veure els arbres que sempre el molestaven i
els va veure molt baixets. Ell, estranyat es va mirar i va al·lucinar amb el cos tan gran i
alt que tenia, i va pensar, “ Em faig gran”! .
Van passar uns 2 mesos, era el primer dia d’institut, i ell estava molt content perquè
no el molestava ningú.
Pseudònim: KING23

Títol: DIARI

D’EN MIQUEL

S’acosta el moment de dir-li a l’institut “hola ja soc aquí”, a plantar-li cara. Amb el
temps em dono conta que s’acosta al fi del nen petit, i també el final de l’escola. Cada
dia estic mes emocionat i amb moltes ganes de començar l’institut amb ganes de tot
de conèixer gent nova i professors nous. I em sento com una fulla que se li obren les
portes a uns nous costums, nous horaris i un altre tipo de vida on m’hauré d’esforçar
al màxim i estar preparat per un canvi de vida molt gran. Segur que estaré molt
incòmode els primers dies però amb un parell de dies estaré igual de còmode com a
l’escola, o fins i tot potser millor. A vegades m’agradaria veure com em faig gran i
veure si estaré tant bé com estic ara.
Pseudònim: TOY

Títol: EL

BULLYING

El bullying és una persona que a mesura que es fa més gran pensa:-Em faig gran i
això m’agrada-.
No heu de fer bullying, perquè si no, com ja heu sentit, es fa més gran i encara que us
en facin no n’heu de fer. Us agradaria que us ho fessin a vosaltres? Si dieu que si, vol
dir que no enteneu la gravetat del problema i no us importa aquest tema i hi ha moltes
persones que ho estan passant molt malament, mentre tu ho veus i no fas res. I si
dius que no, fas bé perquè així fas que cada cop el bullying es vagi fent més petit fins
que al final no en quedi. Mentre que a l’institut el problema hi sigui, heu d’ evitar que
segueixi. Ànims nois i noies!
Pseudònim: L’ENTERRADOR

Títol: UNA

VIDA DIFÍCIL

Hola, em dic Giannis Antetokounmpo i vaig néixer a Nigèria. Als 3 anys la nostra
família tenia problemes econòmics molt greus i per això vaig emigrar a Grècia per
mirar d’aconseguir una feina pels pares, i pels meus germans i jo quan fóssim més
grans. Però els problemes seguien.
Uns anys desprès jo i el meu germà Thanasis Antetokounmpo anàvem pel carrer
venent mocadors a la gent per poder comprar alguna cosa per menjar. A mi
m’encantava el futbol, però amb el meu físic i la meva tècnica en el bàsquet, em van
portar a jugar amb l’equip de bàsquet d’un institut i més endavant al CAI Zaragoza.
Als 18 anys em van seleccionar en el “draft de l’NBA del 2013” per els Milwaukee
Bucks. Ara tinc 23 anys i em faig gran però encara em queden molts anys a l’NBA i a
la vida.
Pseudònim: SC30

Títol: UNA

VIDA DIFERENT A L’INSTITUT

13 de setembre
Falta un dia per començar l’institut, jo estic molt nerviosa perquè no sé com serà.
Tothom em diu que em faig gran, i jo crec que és veritat.
14 de setembre
Ja és l’hora d’anar a l’institut i estic més nerviosa que mai.
15 de setembre
Ja porto un dia i em sembla que no és gaire difícil. Però si que és molt difícil saber on
estan totes les classes que hi ha.
21 de setembre
Ja porto una setmana i ens posen molts de deures. És molt difícil i els deures són
molt complicats. Jo em pensava que seria més fàcil i no ho és. Demà tenim un
examen i per aprovar-lo he d’estudiar molt.
24 de setembre
Ja m’ha donat la nota de l’examen, he tret un 7’8, estic molt contenta!!!
FI
Pseudònim: LES XUXES

Títol: LA

MEVA HISTORIA

Jo que estic apunt d’anar a l’institut, estic una mica nerviosa. Va començar l’institut i el
autobús era un drac i jo havia de muntar al drac. Vaig arribar al institut i era un castell
ple de nens i nenes. Clar que ja estic al institut, si ara ja em faig gran. L’institut era
mol gran i les nenes portaven una gorra i feia molt de riure. El nens portaven una
faldilla i també fa molt de riure.
Ara entenc que no he de tenir nervis de anar a l’institut perquè la gent es mol
divertida, i bona persona. I tot hi que estigui nerviosa com que ja m’he fet gran entenc
que és hora de que vagi a l’institut, i que no he d’estar nerviosa perquè al final m’ho
he passat molt bé.
Pseudònim: ESTRELLA DE SOL

Títol: UN

DIA AL INSTITUT

Em dic Emma, i com que ja em faig gran avui és el meu primer dia d’institut. I estic
molt nerviosa. M’imagino que només entrar estarà ple de gent gran i alta i que jo
semblaré una formiga, que la mestra explicarà coses molt difícils i que no les
entendre. També penso que segur que em perdré, que cauré a terra i tothom se’n
riurà, que com que les classes estaran molt lluny arribaré tard a totes, que quan sigui
al bar tothom m’empenyerà per poder demanar l’esmorzar.
Tot és per la por, però per perdre la por s’ha d’afrontar-la. Així que ara me’n vaig, al
meu primer dia d’institut molt nerviosa i amb por però contenta perquè faré un munt
de nous amics que estaran igual que jo i faran que estigui molt més tranquil·la.
Pseudònim: LA LLUNA

Títol: PRIMER

DIA D’INSTITUT

Em vaig despertar molt nerviós perquè aquell mateix dia començava l´institut! Vaig
baixar amb la meva mare, per esmorzar. Vaig menjar una torrada amb llet. Quan vaig
acabar em vaig anar a vestir. Eren les 7:40 i faltaven 5 minuts perquè arribés
l’autobús, que em portaria a l’institut. Abans d’anar cap a la parada de l’autobús, la
meva mare em va parar, em va abraçar, i també em va fer un petó. Jo una mica
molest li vaig dir:- Mama, em faig gran i no cal que em facis aquestes coses.- Ho
sento, però ara marxa cap a la parada de l’autobús o faràs tard-. Li vaig dir adéu, i
me’n vaig anar. Quan vaig arribar, l’autocar acabava d’arribar. Vaig pujar, i em vaig
trobar a molts amics, que havia fet a l’ escola. Els vaig saludar i ells em van saludar a
mi. L’autocar va arribar a l’institut, i vaig al·lucinar amb la grandària de l’institut. Vaig
passar tot el dia allà, fins a les 15:00. L’autobús em va portar a casa i li vaig explicar a
la meva mare, tot el que m’ havia divertit a l’institut.
Pseudònim: COROMIR. 11

Títol: LA

DENT DE LLEÓ

Un dia, una dent de lleó va deixar anar els seus aquenis.
Un va arribar enmig del bosc; un altre en un riu; un altre en una ciutat; i la última va
arribar fins a l’institut de Celrà.
La que va arribar enmig del bosc, veia a les guineus i a les guilles que anaven a
l’institut del bosc. La que va arribar enmig del mar veia a molts peixos que anaven a
l’institut del mar. La que va arribar a la ciutat sentia nens que parlaven de l’institut i la
que va arribar a l’institut de Celrà cada dia veia els nens de l’institut jugar junts.
L’aqueni es va dir: -Jo cada dia també em faig gran, pot ser que jo vagi a aquest
institut-.
Van passar tres mesos, l’aqueni es va aixecar, va anar a parlar amb els professors...
I el van acceptar!
Pseudònim: COCOROCO

Títol: UN

PENSAMENT POSITIU

Un matí assolellat, com cada dia em vaig rentar la cara, vaig esmorzar, em vaig vestir
i com sempre em va venir a buscar la Cèlia i després la Bet per anar al col·legi.
Tot era com sempre però aquell dia al mirar la data vaig pensar: “17 de juliol, em faig
gran i hauré d’anar a l’institut, esforçar-me molt més per treure bons resultats i a més,
no farem ni danses, no hi dinarem, i no farem altres activitats de nens petits com fem
ara, que tan m’agraden. Tot això s’acabarà i a més, començarà la responsabilitat. A
més aixecar-se aviat, dinar més tard de les 15:00 i fer dos esmorzars, no és gens
divertit. Ara que, això de fer-me gran no és tan dolent, podré fer molts amics i
coneixeré a persones meravelloses”. En aquell moment vaig cridar: -M’encantarà-.
Al cridar els altres es van pensar que estava boja però jo havia agafat un pensament
positiu.
Pseudònim: PINGÜINET

Títol: CAP

AL INSTITUT

Hi havia una nena que es deia Ona i tenia 11 anys i s’estava fent gran però no volia
anar a l’institut de Celrà . Els seus pares hi van anar i quan van tornar estaven mol
contens.
Totes les seves amigues tenien ganes denari i altres no. L’Ona estava nerviosa per
anar a l’institut. “Em faig gran!”, va dir a tota la seva classe. Mai ha anat a un institut
però es trobarà amb les amigues de l’any passat i també amics. Tenia por perquè es
trobaria gen desconeguda i a ella no li agrada gens. Quan hi vagi per primera vegada
es quedarà impressionada, segur que els explicaran un munt de coses, hauran de
portar aigua, i dos esmorzars, faran una gimcana i segur que serà mol divertit!
Pseudònim: FLOR DE LOTTUS

Títol: L’ABELLA

I L’ARBRE DE CELRÀ

Hola, em dic Marta i tinc onze anys. Sóc una abella que sempre pensa en el gran
institut de Celrà, aquell gran arbre tan gros i amb tantes classes de diferents colors:
vermell, verd, blau, taronja, rosa... i la cafeteria amb tones de pol·len de tots el gustos.
La gent em diu que em faig gran i això em fa pensar més en l’institut. Somio amb
l’institut, dibuixo l’institut i fins i tot vaig fer un llibre de l’institut. Ja s’acostava el primer
dia del curs i tot era com pensava. Les classes de molts colors, la cafeteria amb tones
de pol·len, però el que em va impressionar més va ser la quantitat d’abelles que hi
havia. Era fantàstic!
Pseudònim: ONCLE DREW

Títol: S’ACOSTA

EL SETEMBRE

Com tots sabem les escoles i els instituts comencen el setembre. Jo aquest any
començaré, em fa una mica de respecte perquè a l’ institut hi ha molta gent nova que
no conec i em fa por que em tractin malament.
Ara ja som a l’agost i queda només un mes per començar l’institut, per això sento que
em faig gran. Però crec que de totes maneres algun dia m’ agradarà.
Potser els primers dies em perdré, però en un tres i no res ja ho tindré tot après.
Ja som al setembre, ja fa uns dies que he començat i tot allò que pensava, és
mentida. Ara m’ agrada molt!!
He conegut a una amiga nova que es diu Laura i som millors amigues, ella m’ ajuda i
m’acompanya a tot arreu. És la millor amiga que puc tenir!
Pseudònim: MARIETA

Títol: UN

DIA MOLT ESTRANY

El primer dia que havia d’anar a l’institut em vaig aixecar tard però vaig arribar a
temps a l’autobús però l’autobús no era el de sempre era molt estrany. Quan vam
pujar l’autobús hi havia un senyor que va dir:
-Hem de cantar la cançó de Em faig gran per poder arribar a l’institut a temps-.
Així que tots vam començar a cantar però l’autobús no es desplaçava pel terra si no
per l’aire. Però quan estàvem volant va haver-hi algú que no cantava i vam caure però
per bona sort ja estàvem a Celrà a davant de l’institut.
Pseudònim: CHANEL

Títol: EL

MEU DIARI

20 de juny
Ja falten dos dies per acabar l’escola. Tothom em diu que em faig gran. Són una mica
pesats però tenen raó. A l’escola ho estem recollint tot. Està molt bé això perquè no
em de fer deures ni hem de treballar.
21 de juny
Avui ens han repartit els papers per fer el pícnic que fem cada any. Hem de portar
alguna cosa preparada de casa o comprada. Jo normalment ho porto preparat de
casa. Estic una mica nerviosa. No per el pícnic si no per l’institut. Allà hi hauran nens
de 16 anys i jo només en tinc 11!!!
22 de juny
Avui ens han dit les parelles d’institut i m’ha tocat anar amb la meva millor amiga! Tinc
una mica de sort perquè almenys vaig amb algú que conec molt bé. Ja conec més
gent perquè vaig a patinatge a Celrà. Però anar amb la meva millor amiga és tenir
molta sort.
Pseudònim: HP

Títol: LA

MEVA ARRIBADA AL INSTITUT

Ahir era un dia molt plujós. Vaig sortir de l’escola i vaig anar a veure si la meva mare
m’havia vingut a buscar. Quan vaig veure que no hi era, vaig decidir anar cap a casa.
Mentre caminava, un raig em va disparar i em vaig desmaiar.
En aixecar-me del terra només veia un edifici molt gran ple de nens i nenes. Una nena
se’m va acostar i em va preguntar a quin curs anava. En dir-li que feia 6è, es va
sorprendre molt. Ella em va dir què hi feia allà si jo feia 6è i jo li vaig explicar tot el que
m’havia passat. Quan em vaig girar vaig veure un cartell que hi deia: INSTITUT DE
CELRÀ. Vaig sortir de l’institut corrents i vaig agafar un autobús. Quan vaig arribar a
Cervià de Ter, va parar de ploure, i el cel era blau.
Vaig anar cap a casa el màxim de ràpid que podia, i quan vaig arribar la meva mare
m’estava esperant. En explicar-li el que m’havia passat, em va dir que em faig gran.
Pseudònim: NUTELLA

Títol: TÉ

POR D’AQUEST GRAN CANVI

Està apunt d’arribar el setembre i el meu petit lleó, està molt espantat. Té tots els
motius d’estar espantat, perquè a l’institut tots els lleons són molt grans, i ferotges en
canvi ell és molt petit, escardalenc, molt amigable, gens ferotge, té les urpes curtes, i
no esgarrapen gens. Nosaltres sempre li diem que no es preocupi perquè no li
passarà res.
–Em faig gran i no se que em passarà. No m’agrada gaire fer-me gran perquè anar a
l’institut és un gran canvi de la vida. A part d’això, els lleons són molt més ferotges, i jo
crec que els primers dies aniré sol i no tindré amics.Estic segura que ho aconseguirà, que s’ho passarà molt bé, farà molts amics, i traurà
molt bones notes.
Pseudònim: APLI

Títol: VIATGE

AL FUTUR

Un dia d’estiu estava tant impacient perquè comencés l’institut que vaig construir una
màquina del temps. Dos dies després vaig acabar-la i me’n vaig anar al dia que
començava l’institut. em vaig veure i vaig pensar em faig gran. Vaig veure com em
relacionava amb l’altre gent perfectament. Quan va arribar l’hora de classe vaig entrar
una aula plena de gent. Els professors es portaven molt bé amb nosaltres i ens
explicaven el que feríem a l’institut, les hores de pati i quan s’acabava l’institut.
Va acabar la classe i vaig anar a casa molt content del primer dia d’institut. Al dia
següent el professor va enganxar a un nen de uns 15 anys fent “bullying” a un nen
nou i el va expulsar una setmana. Quan vaig veure que tot anava bé vaig tornar al dia
en que estava realment.
Pseudònim: POKEMON

Títol: VIATGE

AL FUTUR

Un dia d’estiu estava tant impacient perquè comencés l’institut que vaig construir una
màquina del temps. Dos dies després vaig acabar-la i me’n vaig anar al dia que
començava l’institut. em vaig veure i vaig pensar em faig gran. Vaig veure com em
relacionava amb l’altre gent perfectament. Quan va arribar l’hora de classe vaig entrar
una aula plena de gent. Els professors es portaven molt bé amb nosaltres i ens
explicaven el que feríem a l’institut, les hores de pati i quan s’acabava l’institut.
Va acabar la classe i vaig anar a casa molt content del primer dia d’institut. Al dia
següent el professor va enganxar a un nen de uns 15 anys fent “bullying” a un nen
nou i el va expulsar una setmana. Quan vaig veure que tot anava bé vaig tornar al dia
en que estava realment.
Pseudònim: POKEMON

Títol: L’ARBRE

ES FA GRAN

Vaig començar l’escola sent un arbre sense fulles i que no aixecava un pam de terra.
Ara que em faig gran i hauré d’ anar a l’ institut ja m’han sortit les ramificacions de la
vida.
Ara tindré més feina que mai i quan me’n en recordi l’arbre ja haurà crescut més i
més.
No sé què pot passar a l’ institut, però segur que serà alguna cosa bona que farà que
l’ arbre canvi. Tinc por per si arribo tard a classe o la feina que posaran, però estic
segur que l’arbre s’ en sabrà sortir, com els anys sense fulles.
El problema serà despertar l’arbre molt més aviat i segur que no em farà gens de
gràcia, però la vida canvia i ja m’hi acostumaré.
Pseudònim: RIBBER

Títol: L’ARBRE

ES FA GRAN

Vaig començar l’escola sent un arbre sense fulles i que no aixecava un pam de terra.
Ara que em faig gran i hauré d’ anar a l’ institut ja m’han sortit les ramificacions de la
vida.
Ara tindré més feina que mai i quan me’n en recordi l’arbre ja haurà crescut més i
més.
No sé què pot passar a l’ institut, però segur que serà alguna cosa bona que farà que
l’ arbre canvi. Tinc por per si arribo tard a classe o la feina que posaran, però estic
segur que l’arbre s’ en sabrà sortir, com els anys sense fulles.
El problema serà despertar l’arbre molt més aviat i segur que no em farà gens de
gràcia, però la vida canvia i ja m’hi acostumaré.
Pseudònim: RIBBER

Títol: DE

PETITA A GRAN

Des de que era petita vaig tenir curiositat per un sol motiu, volia saber: Com
seria anar a l’institut? Tenia ganes de fer-me gran! Ara que em faig gran i ja
s’acaba el curs no vull anar-hi! Estic espantada! Molta gent diu que és molt
guai i molta gent diu el contrari! Estic confosa, espero que em vagi bé!
Pseudònim: ANDAIRA

Títol: EM

FAIG GRAN MICA EN MICA

Sona l’alarma, em desperto, esmorzo, em vesteixo i marxo a corre cuita cap a
l’institut! Ai mare meva! M’acabo de fer gran! I ara me’n dono compte!? Què?
Em faig gran!? No ho entenc!
Pseudònim: ANIRAM

Títol: MISSATGE

Estimat avi, ja que no estàs aquí et volia informar que faig sisè, començo a
notar que em faig gran. La mare em diu que estic a l’edat del ‘’pavo’’, jo crec
que és mentida. L’any que ve aniré a l’institut, estic una mica espantada però
després de parlar amb tu estic més tranquil·la. Petons!
Pseudònim: LETSE

Títol: CANVIS

Ja sóc gran! Quina il·lusió, grans canvis, noves amistats, institut... Però el que
més he estat esperant és que em faig gran i podré seguir estudiant.
Pseudònim: GINA

.
Títol: L’INSTITUT

Hola sóc la Cristina, aquest any vaig a l’escola a sisè. La meva germana
sempre em diu que em faig gran i que m’hauria d’anar preparant per anar a
l’institut. Jo també hi penso molt, segur que m’ho passaré molt bé. Cada dia
m’esforço molt a aprendre i segur que tiraré endavant, això espero.
Pseudònim: CRISTINA

Títol: L`INSTITUT

NO MOLA

Em faig gran i és un pal perquè haig d’ anar a l’institut , estic acostumat a que ens fiquin poca cosa
a l’escola, no és que em queixi, i a l`institut m`han dit que hauré d`estudiar molt, tindré deures cada
dia, ETC. ETC., que faré molts treballs per ordinador, els ordinadors se’m donen fatal no sé ni obrir
un pen, no tindré temps per fer coses que m`agraden, hi haurà masses deures, segons m`han dit
deuen talar un bosc sencer pels deures d`una setmana, i això, per alumne. Hauré de pillar
l’autobús, en fi, que l`institut és un pal molt gran i, crec, que trobaré a faltar molt l`escola.
Pseudònim: Adrià

Títol: L’

INSTITUT I LA GENT

M’estic fent gran i aniré a l’institut. Jo cerc que m’agradarà perquè faré amics i a la classe i haurà
més gent. La gent diu que hi ha molts i molts deures, però no m’ho crec perquè els meus cosins
diuen que tampoc n’hi ha tants. Els meus cosins, també, m’han explicat que tindré molts professors
i professores, però m’acostumaré. Amb la meva mare estem parlant si faré francès o no, ella diu
que surts amb un títol però no se si m’agradarà. La meva cosina n’ha fet i diu que és molt divertit o
sigui que potser en faré, també em podrà servir per quan sigui gran anar a treballar o aconseguir
una millor feina. Espero passar-ho molt bé.
Pseudònim: Llibertat

Títol:EL

NOU CURS

Ara faig 6è! Yupiiiii! He començat un nou curs i torno a veure els meus amics i amigues! El primer
dia quan vaig tornar a l’escola, vaig veure la meva mare i la meva àvia. La meva àvia no em va
veure desde feia molt de temps i em va dir:’’Hola’’. Jo li vaig contestar:’’Hola àvia, a que m’estic fent
gran? Ella va moure el cap en dalt i en baix com si m’estigués dient que sí. Els hi vaig explicar què
vaig fer a l’escola, i que m’agradaria anar a l’institut amb els meus amics i amigues. Companys i
companyes. 1 any després...
Ara tinc molts més amics i amigues. Però hi ha molts més deures, menys pati i més exàmens.
Però igualment m’agrada. Estic feliç.
Pseudònim: ALEX370

Títol: ELS

MEUS PENSEMENTS

La meva mare em va dir que quan era petita jo cada dos per tres li deia: “m’estic fent gran”.
Des de ben petita ja volia anar a l’institut però ara no paro de dir que no hi vull anar i que vull
tornar a ser petita per no tenir tants deures, perquè la meva germana em va dir que en posen
molts i que aprofiti ara que no en tinc tants perquè ella cinc o sis per dia. També m’explica que a
educació física no fan tants jocs com a l’escola i que nomes fan voltes al pati, salt d’altura, salt de
Allargada, etc. Nosaltres fem mataconills, jocs amb pilotes, com basquet o futbol,
no fem tants treballs, la meva germana en feia moltíssims
Pseudònim: Annabel

Títol:EL

NEN AMB POR

Fa molt de temps en un poble molt petit hi havia un nen que aviat li tocaria anar a l’ institut.
Aquest nen no tenia gaires ganes d’anar-hi perquè era una mica vago i tenia por de que repetis
curs, que perdés algun amic o que s’enriguessin d’ell per la forma física perquè era baixet i prim.
A més aquest nen tenia una mascota, un periquito molt bonic.
Ell deia: ’’m’estic fent gran’’ fet que a ell no li agradava.
De cop ell va acabar sisè. Li havia passat tan ràpid el curs... En un obrir i tancar d’ulls ja era
setembre i havia de començar l’institut. La primera setmana ell veia que li posaven molts deures i
no podia seguir així perquè estava descuidant al periquito. Aquell mateix dia va portar el periquito a
un nen petit del poble perquè el pogués gaudir més que ell.
Pseudònim: EDUNC

Títol: Em

faig gran

Un dia, quan em vaig despertar, em vaig adonar que em feia gran perquè em sortia bigoti, era alt i
estava a l’últim trimestre de 6è. Cada vespre pensava amb l’institut:
com seria, els nens i les nenes, els professors i professores, en fer amics,... un munt de coses
relacionades amb ell. Va arribar el gran dia, després d’un estiu.
El primer dia ja em sabia totes les classes de l’institut, ja havia conegut la majoria de companys i
companyes i ja havia fet amics.
Pensava.... m’estic fent gran.
Pseudònim: Audi

Títol: Em

faig gran

Jo crec que m’estic fent gran perquè ja estic a 6è i aquest mateix any aniré a l’institut. Estic una
mica trista per què hauré de deixar l’escola molt aviat. Jo crec que faré alguns amics. Jo ja sé que
hauré de treballar molt més que a l’escola i hi hauran molts més de exàmens i encara que hauré de
treballar molt, jo crec que m’ho passaré molt bé. A mi m’agrada més l’escola que l’institut. Per a mi
serà un pas molt i molt gran i també serà un canvi molt gran. A mi em fa una mica de por anar a
l’institut. A mi m’han dit que és millor no portar el mòbil. Per a mi el canvi es que hi ha dos patis i
són una mica més curts. Hi ha molts més professors que a l’escola.
Pseudònim: Gemmita

Títol: L’INSTITUT

M’estic fent gran hi hauré d’anar a l’institut. De qui poc em tocarà anar a l’institut, no estic gaire
nerviós. Jo no he vist mai l’institut i tinc moltes ganes de veure’l. Segur que coneixeré nous amics i
molta gent nova. Sé que tindré mes dures que a l’escola, i faré mes exàmens, i això em preocupà
una mica. Les classes seran mes grans això vol dir que hi haurà mes gent i hi haurà menys pati que
a la escola, però també sortim abans. Conec a altres persones que han anat a l’institut germans
dels meus amics o gent que conec. També estic una mica nerviós per qui em tocarà a la classe,
espero que em toquin els meus amics. Anar a l’institut és una etapa més de la meva vida .
Pseudònim: POCLI

Títol:

M’estic fent gran

M’estic fent gran i aniré a l’institut, no sé si preocupar-me, preparar-me, o seguir igual. Jo tinc una
germana que m’ha dit que moltes coses canvien, els teus amics, el lloc i la manera i lo bé que
treballes, potser tu també pots canviar molt. Suposo que a la classe hi haurà molta però que molta
més gent que no pas a les classes de l’escola. Intentaré fer nous amics però es que els de Bordils
no
em cauen be. És igual, però el que em fa més por son els treballs en parelles, perquè tinc por de no
trobar-me a ningú i quedar-me amb una persona que no em cau bé o quedar com un marginat.
Pseudònim: Jodi

Títol: EM

FAIG GRAN

Quan era més petita sempre volia tenir deures i no pensava per res quant aniria a l’institut. No
sabia res de com seria. Pensava que encara faltava molt de temps i quan vaig arribar a quart ja no
volia tenir deures i a cinquè no tenia ganes d’anar a l’institut. Ara, a sisè, al principi no estava
segura de si volia anar-hi però ara ja sé més coses de com serà i tot això i cada vegada tinc mes
ganes d’anar-hi. Ja quasi estem acabant el curs i, de vegades, no em puc creure que ja aniré a
l’institut però em faig gran i haure d’anar-hi.
Pseudònim: Aial

Títol: M´ESTIC

FENT GRAN

Jo crec que m’estic fent gran perquè l’any que bé aniré a l’institut. Em faig gran perquè has de
començar a organitzar-te pel que fa a extrascolars perquè hi hauran bastants deures. També es un
lloc més gran i molta més gent, per tant, podré fer amics nous. A l´institut has d’esforçar-te i
estudiar per treure bones notes. Hi hauran signatures i classes noves per exemple de l’assignatura
dedibuix i de classe de tecnologia, a l’escola no n’hi ha. Nens i nenes que fan primer d´eso m’han
dit que alguns porten el mòbil però jo crec que no el portaré perquè te’l poden robar. Tinc moltes
ganes d’anar-hi per fer nous amics i conèixer gent nova.
Pseudònim: Laurins

Títol: Em

faig gran

Jo crec que m’estic fent gran perquè d’aquí poc temps hauré d’anar a l’institut. Però de moment
estic al tercer trimestre de 6è. Però no tinc gaires ganes d’anar a lìnstitut. Però potser que quan hi
vagi m’agradarà. També crec que l’institut és molt útil perquè aprendré moltes coses noves. Encara
que tot serà molt més difícil. Però també els primers dies trobaré a faltar l’escola. Segurament que
algun dia podré visitar l’escola. Però també estic feliç perquè podré fer nous amics.
Pseudònim: Marqui

Títol:

A L' INSTITUT

Em faig gran i d’ aquí poc hauré d’anar a l’institut. Tot canviarà: les classes seran amb més
quantitat d’ alumnes i hi haurà menys pati. També dinaré més tard. Serà un canvi molt gran i m’
haure d’ acostumar, estar atén a les classes i fer els deures perquè n’hi haurà molts! La meva
germana fa dos anys que hi va i està fent deures casi tota la tarda però li va molt bé, té amigues,
etc. Jo vull que em vagi tan bé com ella. També hi ha més assignatures i tinc por de repetir curs. A
les classes no estaran per tonteries i m’enviaran a fora a la primera. I per això m’hauré de portar
molt bé. Anar a l’institut serà una experiència més de la meva vida i l’hauré de desfrutar-la el
màxim.
Pseudònim: Marttif

Títol: Em

faig gran

Cada dia m’estic fent més gran. El temps passa molt ràpid i ara em toca anar a l’institut. A vegades
penso com em podrà anar l’institut. Penso en els deures que tindré, si faré amics, si m’acostumaré
a l’horari, els alumnes que hi haurà, també hi haurà més alumnes, hi haurà mes signatures, etc.
Tot això que acabo d’explicar ho sé gràcies a la meva germana, Mercè, que tambè ha passat per la
mateixa situació. Espero que tothom que hagi de passar per aquesta situació que li vagi bé

Pseudònim: Tomidestroyer6

Títol: EM

FAIG GRAN, INSTITUT

Hi havia una vegada unes bessones, la Marta i la Tina eren idèntiques per fora però per dins no
s'assemblaven en res. La Tina tenia moltes ganes d’anar a l’institut, fer-se gran i fer nous amics.
Però en canvi la Marta tenia molta por d’anar a l’institut, pensava que ja en tenia prou amb els amic
de l’escola. La Tina el dia abans d’anar a l’institut li va dir a la Marta que no és preocupes que
sempre la tindria a ella, la Marta va somriure de orella a orella i li va dir gràcies i es van fer una
abraçada. La mare va entrar a l’habitació de les bessones i els hi va dir que era hora d’anar a
dormir els i va fa un petó i els hi va dir : sobretot demà passeu-vos-ho molt bé!
Pseudònim: ERUGA

Títol: EL

FAMÓS PERIODISTA!

Hola, em dic Arlet i a l’escola passo desapercebuda. Tot i així no sóc una nena com totes les altres,
tinc un pare famós, tothom pot pensar que tinc molta sort, però jo preferiria tenir un pare com tots
els altres....
És periodista per això no està mai a casa, a de viatjar molt arreu del món, però... per primera
vegada a la vida em fa il·lusió que se’n vagi, anirà a un munt d’escoles d’arreu d’Europa a fer
entrevistes als alumnes que en els propers se’n van a l’institut. Jo estic a la mateixa situació, em
faig gran i tinc ganes de viure aventures noves!
Pseudònim: Cabra Loca

Títol: LA

CONSCIÈNCIA EM PARLA

Cada nit tinc el mateix somni, la meva consciència em parla i em diu:
“L’any que ve ja aniràs a l’institut“ Si, ja sé que realment no te'n adones que et fas gran, peró ja ha
arribat l'hora. Va para-t'hi a pensar i tranquil·la, serà una nova etapa. Ja sé que estàs nerviosa, per
una part, perqué no saps si et costarà, si estàs prou preperada... !Però, per l'altra penses que pots
fer molts amics i que has d'anar amb una actitud positiva, això si!!
A Bordils, no fas exàmens però veuen que t'ensurts. Estigues tranquil·la, t'anirà molt bé. No et
preucupis per la teva germana, saps que et trobarà a faltar. Tot i que la veuràs, més poc. Peró la
veuràs.
I em desperto amb un somriure a la cara.
Pseudònim: KENTIA

Títol: EL

FAMÓS PERIODISTA!

Hola, em dic Arlet i a l’escola passo desapercebuda. Tot i així no sóc una nena com totes les altres,
tinc un pare famós, tothom pot pensar que tinc molta sort, però jo preferiria tenir un pare com tots
els altres....
És periodista per això no està mai a casa, a de viatjar molt arreu del món, però... per primera
vegada a la vida em fa il·lusió que se’n vagi, anirà a un munt d’escoles d’arreu d’Europa a fer
entrevistes als alumnes que en els propers se’n van a l’institut. Jo estic a la mateixa situació, em
faig gran i tinc ganes de viure aventures noves!
Pseudònim: Cabra Loca

Títol: SENSE

POR

D’aquí poc una noia anirà a l’institut. Té molta por, pensa que no encaixarà que no farà amics que
és quedarà sola... Els pares li expliquen i l’intenten convèncer però no hi ha manera. Desprès de
tant de temps els seus pares no saben que fer. Quan pensen que ja no hi ha res a fer...Un dia la
nena torna del col·legi més tranquil·la, perquè ha pogut parlar amb una amiga, que des del cor, li ha
fet entendre que no s’ha de tenir temor per fer-se gran. I des d’aquell moment aquesta noia va
aprendre a no tenir pànic a les dificultats.
Pseudònim: NAY

Títol: EL

FAMÓS PERIODISTA!

Hola, em dic Arlet i a l’escola passo desapercebuda. Tot i així no sóc una nena com totes les altres,
tinc un pare famós, tothom pot pensar que tinc molta sort, però jo preferiria tenir un pare com tots
els altres....
És periodista per això no està mai a casa, a de viatjar molt arreu del món, però... per primera
vegada a la vida em fa il·lusió que se’n vagi, anirà a un munt d’escoles d’arreu d’Europa a fer
entrevistes als alumnes que en els propers se’n van a l’institut. Jo estic a la mateixa situació, em
faig gran i tinc ganes de viure aventures noves!
Pseudònim: Cabra Loca

Títol: EL

GRAN INSTITUT

Hi havia una “microciutat” on hi vivien “microformigues”. En aquesta ciutat, hi vivia una formiga
especial, una formiga a qui li agradava aprendre, però no matemàtiques, no, sinó com ha de ser
una “superformiga”. Es llegia llibres i demanava consells per poder-ho ser, però no aconseguia
complir el seu somni. Un dia li va dir a la seva mare: em faig gran, puc trobar algun lloc on
t’ensenyin com ha de ser una “superformiga”? La mare la va respondre: si, existeix l’institut, però no
un “microinstitut”, sinó un gran institut! Que potser hi vols anar? Potser ets una “microformiga” però
si vols aconseguir ser una “superformiga” has d’insistir-hi!
Pseudònim: ERIÇÓ

Títol: EN

PEP I LA SEVA INTELIGENCIA

En pep era un nen molt intel·ligent perquè de petit s’avia empassat una calculadora. Però en pep
tenia un defecte era molt baixet i a l´institut a les classes d´educació física no li passaven la pilota
perquè no el veien. Però un dia va descobrir que si feia sumes molt difícils creixia, i es va posar a
sumar però es va fer tan gran que tampoc li passaven perquè aixafava als seus companys.
Pseudònim:

Títol: JÚLIA

I LA SERP AFRICANA

Em dic Juli, abans vivia a Celrà, ara visc en una casa a les afores d’un poble Africà, a uns 12 km de
l’institut “Valhalla” que és on estudio, com no tenim cotxe hi he d’anar a peu cada dia, i és un
recorregut molt llarg. T’has de fer gran em diuen. Fer-se gran... “Que significa fer-se gran?” pregunto a
la mare “Ja ho sabràs quan creixis”. Avui m’he despertat, m’he posat a punt i he començat a caminar,
quan ja portava una bona estona, he sentit plors, i quan he girat al trencant he vist un nen amb el peu
molt inflat, de seguida l’hi he preguntat “Que t’ha passat?” “m’ha mossegat una serp” m’ha respòs,
“t’he de portar ràpid a la capital, pot ser molt perillós!!!” m’he pujat el nen a coll i he arrencat a córrer,
al cap de 45 minuts mes o menys hem arribat a l’hospital, on l’han posat en una sala d’urgències. Al
nen no l’hi ha passat res, però un metge m’ha dit ho havia fet molt bé. I aleshores he pensat, ara
entenc que volien dir en “fer-se gran”. Aquesta nit he anat a dormir sabent que ja era gran.
Pseudònim: EL CARGOL MÉS RÀPID

Títol: CANVI

DE BARRI

Hola em dic David el meu pare és director d’una empresa i ha de viatjar molt i jo i la meva mare ja
hi estem acostumats sobretot els canvis d’escola. He fet 6è a l’escola de Sant Juan De Mollet i
nomes hi havia estat un mes fins acabar el curs. Em vaig haver de mudar de casa i anar en un barri
nou. Amb tot el tema de la mudança i que vaig aprofitar per jugar em el pare que el veig molt pocs
cops. Quan ja feia uns dies que
estavem minstalats vaig sortir a fer un vol per
coneixer algu que vagi a l’institut. Em vaig fer amic d’un nen que era molt graciós i vam estar
jugant i també va venir algun seu amic. Ja fa dies que em veig em en Joel, estar siguent un estiu
molt divertit sense mudances ni viatges. Avui m’he adonat que ja em faig gran i que ja estic a
l’institut i aquest cop tinc la sensació que no nomes mi estaré un mes...
Pseudònim: NI IDEA

Títol: EL

SOMNI D’EN JOEL

No era un diumenge com qualsevol altre perquè l’endemà en Joel començava l’institut, una nova
etapa a la vida. Mentre sopaven no podia parar de pensar-hi ja que la seva germana gran, que ja
havia viscut aquest moment, no parava d’empipar-lo , no sabia el que li esperava! Se’n va anar a
dormir i... Exàmens, deures, aixecar-se aviat, anar amb autobús, amics nous, professors molt
exigents, matemàtiques, sumar, restar, multiplicar, català, castellà, hores i hores avorrit,
INSTITUT”PROU!!! En Joel es desperta obre els ulls i s’adona que tot ha estat un malson. No vol
anar a l’institut però és el que li toca perquè ja es fa gran i no ha de tenir por.
Pseudònim: PAVOO

Títol: UN

PRIMER DIA MOLT MOGUT

Un dia en David es va despertar, era el dia que anava per primera vegada a l’institut! Estava molt
content i alhora molt nerviós, va mirar el despertador i eren les set menys deu del mati, feia tard i ell
no volia arribar tard el seu primer dia de secundaria, tot decidit es va vestir i va esmorzar molt ràpid
i a les vuit en punt estava a l’insti .A la primera classe li va anar molt bé perquè era de mates i era
el que mes li agradava, després del pati tocava educació física, quin horror! Tocava llengua i no
tenia els llibres, amb tota la pressa la hauria d’haver-la deixat a casa, el primer dia havia guanyat
una incidència, per anar a dinar tampoc portava diners, quin nen mes despistat, va pensar “Em faig
gran, ara entenc als pares”.El primer dia i no havia estat com ell pensava...
Pseudònim: BIOLHM

Títol: MICRORELAT
En Jan estava a l’escola, un lloc on li agradava molt anar perquè no només aprenia sinó que també
es divertia. Jugaven al pilla-pilla, a l’hora de música cantaven cançons, a cinema gravaven, s’ho
passaven pipa. Però va arribar un dia que ja no li agradava anar a l’escola, ho trobava un lloc per
petits i de sobte hi va veure... L’institut! Va pensar que aquell lloc seria per ell i els seus amics. I de
cop em vaig despertar del somni, encara estava mig adormit, i llavors vaig pensar que tant de bo
fos de veritat. Va arribar la meva mare i em va dir: va afanya’t que no vull que arribis tard el teu
primer dia d’institut. En Jan es va posar molt content i va pensar “m’estic fent gran”.
Pseudònim:

Títol: EL

NEN NUMERO

Sóc en Miquel, i em diuen el nen número, em diuen així perquè nomes m’agraden les mates o sigui
els números. Els textos em costen molt de escriure’ls i a totes les classes m’acabo adormint. Faig
6è i ja estem en el 3r trimestre i d’aquí poc me’n vaig a l’institut . Jo no tinc gens de ganes d’anar hi
però el meu pare em diu que mho passaré bé i tindré nous amics, la meva germana m’explica que
tindrem deures cada dia, i nomes de pensar que hauré d’ estudiar hores i hores sense poder jugar
a calculadora em desespero. No veig clar això de l’institut però el meu pare em diu que ja sóc un
nen gran i me’n sortiré.
Pseudònim: 1+1=3

Títol: EL

NOU AMIC

El meu nom és Bill, visc a New Orleans (EUA). Fa dies que no dormo gaire bé i us diré perquè:
avui he començat l’institut i com que no coneixia a ningú em feia por anar-hi perquè la majoria
dels meus amics van a Houston i els altres a Oklahoma City. A l’hora del pati estava tot tranquil i
de sobte sento ahh! Era en Paul, un nen de la meva classe aficionat al Basket que s’havia fet mal
jugant i ningú l’ajudava. Hi he anat corrents, li he preguntat què li passava, s’havia torçat el
turmell. He començat a cridar un mestre però ningú em sentia, he reaccionat, me l’he posat a
l’esquena i he anat a buscar un professor. El director ha trucat a casa seva i l’han portat al metge.
A la tarda l’he anat a veure, m’ho ha agraït i m’ha dit: tens un nou amic. Llavors he pensat: Em
faig gran, perquè em sento responsable i orgullós de mi mateix.
Pseudònim: LO NET DE LA PALLA

Títol: TEXT

MICRORELAT

Hi havia una vegada en Nando que vivia a la ciutat de Mèxic . S’havia de mudar a Catalunya i no
volia perdre els amics, però finalment hi va anar. Un cop ja eren a Catalunya es sentia diferent als
altres nens, i va pensar però a l’hora em faig gran. Després ja va anar fent amics a l’institut i li va dir
a la seva mare “vagis on vagis sempre trobaràs amics”, però al fons pensava “trobo a faltar en
Marcos i en Javi”. Però van fer un tracte amb la seva mare i el seu pare: si treia bones notes anirien
a Mèxic tot un estiu amb els amics i la família. Finalment en Nando va treure bones notes i van
complir el tracte. Van anar a Mèxic tot un estiu amb la família i amics de l’escola d’abans, i com va
trobar a faltar els nous amics de Catalunya!
Pseudònim: ES NIN BORDILENC

Títol: EM

PREPARO PER

Hola, em dic Maria Lluïsa i tinc 11 anys. Estem al mes d’abril, només falten 3 mesos d’escola per
anar a l’institut. Ara que em faig gran i vaig a 6è començo a pensar que potser l’institut no és tan
difícil com diuen, però jo sé que si no m’esforço no anirà gens bé.
Ha arribat el gran dia, avui comença l’institut, estic coneixent nous amics. És molt divertit!
Pseudònim: MARIA LUISA

Títol: EL

GRAN CANVI

Hola sóc la Rachel i vaig a sisè, la meva millor nota és un 4 i no sé què fer. Em faig gran, l’any que
ve aniré a l’institut i vaig molt atraçada. Els meus pares em diuen que estudiï però no els faig cas.
Avui he tingut un somni i he vist que haig d’estudiar més. Arribem a final de curs, estic molt
nerviosa, espero treure bones notes... La professora ens dona l’informe, he tret un 8! Estic molt
contenta, per fi he aprovat. Segur que els meus pares s’alegraran molt.
Pseudònim: RACHEL

Títol: UNA

PETITA VIDA

Hola sóc la Gisela i tinc 13 anys, aquests dies em noto molt diferent. Jo crec que em faig gran. Avui
és el meu segon dia d’institut i ja he fet moltes amigues, el meu tutor és bastant simpàtic. Però la de
matemàtiques em fa por, quan parla crida! En fi, aquest és el petit resum de la meva vida.
Pseudònim: GISELA

Títol: CANVI

RADICAL

Hola em dic Lluís, ara que em faig gran i la meva història comença...Vaig estar a punt de repetir
curs i l’única persona de confiança era la meva família. Vaig arribar a l’institut i tot anava més bé, la
meva pitjor nota era un 6. Ara que tinc 32 anys tinc una molt bona carrera.
Pseudònim: UANRA

Títol: VAIG

CREIXENT

Demà començo l’institut, la veritat és que em faig gran. El curs passat quan feia 6è no em va anar
molt bé, a veure si aquest any em va millor. M’acabo d’aixecar, són les 06.00h i l’institut comença a
les 08.10h... Acaba d’acabar l’institut i m’ha anat molt bé!
Pseudònim: AHTREB

Títol: NOVA

ETAPA

Sóc la Marta Ramirez Rodriguez i tinc 12 anys. Em faig gran i començo una nova etapa. Tinc una
mica de por per començar l’institut, però alhora tinc moltes ganes, segur que faré moltes amigues,
aprendré molt i espero estar ben acompanyada.
-Ha arribat el dia, estic molt nerviosa, però jo puc.
-Ja he entrat a la meva classe, els meus companys/es semblen molt macos, em va tot molt bé.
Pseudònim: AHTREB

Títol: LA

JÚLIA MARXA

El dijous passat la meva amiga Júlia va marxar! Sempre havíem volgut estar en el mateix grup a
l’institut i cada dia ens dèiem em faig gran, perquè ens volíem fer grans i anar juntes a l’institut. Un
dia la Júlia i una altra amiga nostra, la Mariona, m’esperaven a la porta de l’escola, i em van
explicar que la Júlia marxava. Primer em pensava que era una broma però al final vaig veure que
ho deien seriosament. Totes tres ens vam posar molt tristes, però aquella decisió era familiar i no hi
podíem fer res. Ara que és lluny, a Romania li desitjo molta sort i que tot li vagi bé.
Pseudònim: FLAMENC

Títol: TENS

GANES D’ANAR AL INSTITUT?

En Joan té 12 anys, fa 6è i juga a handbol. Un dia mentre era a casa seva amb la seva família van
començar a parlar de l’institut. Tots volien saber si tenia ganes d’anar a l’institut, però ell va dir-los
que no, que no li feia gaire il·lusió. Molt seriós va dir: - Ja sé que em faig gran però m’estimaria més
quedar-me a l’escola , a ’institut hauré de fer molts de deures i a mi no m’agrada gens fer deures.
El dia següent va anar a jugar a handbol amb els amics. L’handbol se li donava molt bé, i gràcies a
ell guanyaven tots els partits. Al vespre, van anar a sopar, i després d’haver sopat van anar a
dormir tots junts a casa seva. A en Joan li agradava molt l’escola i jugar amb els seus amics, però
en el fons també tenia ganes d’anar a l’institut per conèixer nous amics.
Pseudònim: HANBOL

Títol: UNA

VOLTA

Era un dimecres, la Fatu es va despertar a dos quarts de vuit del matí i s’havia d’espavilar,
l’autobús venia a les vuit menys cinc per anar a l’institut. Va anar cap a la parada del bus però ja
havia marxat i va decidir posar-se a caminar. Mentre caminava va veure davant d’una botiga una
màquina que ensenyava el futur. Va posar-hi una moneda i li va sortir un paperet on hi posava: “Et
fas gran” i va continuar caminant. Va passar pel costat d’una fàbrica de llaminadures i va entrar-ho.
Va estar una estona ajudant a carregar unes caixes i li van donar una propina. Va recular, va anar
cap a l’estació de tren de Bordils i va agafar el tren per anar a l’institut de Celrà i, per sort, només es
va perdre la primera classe.
Pseudònim: COCODRAIL

Títol: EL

PITJOR ESTIU DE LA MEVA VIDA

Em dic Mar, tinc 11 anys. Avui és l’últim dia d’escola, molt aviat hauré d’anar a l’institut. Arribo a
casa i la meva mare em diu que aquest estiu no podré anar al casal perquè he tret males notes i
que em portarà a una escola d’estiu que comença la setmana que ve, no vol que suspengui a
l’institut. Quin desastre, aquest serà el pitjor estiu de la meva vida. Em fa molta enveja imaginar-me
el meu germà Lluc banyant-se a la piscina i jo aquí repassant les taules de multiplicar.
I ja arriba el dia d’anar a l'escola d’estiu per fer classes de recuperació. Estic molt nerviosa i tinc
molta vergonya. Hem fet dos exàmens de mates i he aprovat!!! Ningú em mirava malament, em
sento rara , com si estigués en una etapa diferent. En aquest moment m’adono que em faig gran
Pseudònim: MARIETA

Títol: UN

SENTIMENT NOU

En Jordi te quatre germans que ja van a l’institut ell encara està a sisè però abans d’anar e
l’institut, té temes més importants a l’escola, a l’últim curs ha descobert un sentiment nou. Està
enamorat, d’una noia però no s’atreveix a dir-li. Es fa gran i se li barregen els sentiments. Han
passat els dies i per fi en Jordi sa decidí a dir-li estava nerviós tens no sap que dir-li ni com dir-li. Es
l’últim dia de curs, el temps se li acava. quan es l’hora li va dir estic enamorat de tu, i li va dir rapit a
la cara sense dubtar, no sàvia com reaccionaria ni que li diria però la resposta va ser. . . Si
t’estimo.
Pseudònim: NO HA GUANYAT NINGÚ

Títol: LA

PURA REALITAT

Aquesta història és d’un nen que es diu Gorge i l’any que ve anirà a L’institut. Ell hi vol anar
sigui com sigui, però no sap què pot passar. Potser farà nous amics o potser trobarà xicota
però ell està molt convençut de que anirà bé i té ganes de caure bé a tothom. Ha passat
una any avui és l’hora de la veritat en Gorge es desperta i crida EM FAIG GRAN!!! Va molt
decidit a l’institut, però al cap d’una estona es desperta i tot era un somni. Encara té cinc
anys.
Pseudònim: DEREK

Títol: ELS

GNOMS

Hola, em dic Arcó. Tinc 13 anys i sóc un gnom. Tinc dos germans petits i una germana gran. Un
gnom és una espècie de follet, però els gnoms tenen el nas rodó, els nois de color taronja i les
noies blau fosc. Una altra diferència és que cada gnom té un poder.
L’altre dia, vaig veure dos humans que estaven passejant pel bosc. Els vaig sentir parlar. Deien que
l’any que ve anirien a l’institut i estaven molt espantats. Quan vaig tornar al poblat, li vaig dir al meu
pardal, en Pardelet, amb el meu poder de parlar amb els animals, que seguís als dos humans. Un
dia, en Pardalet va tornar i em va dir que estaven en una escola i em va donar un mapa per anar-hi.
Hi vam anar volant , jo sobre la seva esquena. Durant el viatge, ens vam trobar a un altre gnom, en
Trufó, que feia pocions màgiques. Resulta, que tenia la casa al costat de l’escola dels humans i el
vam anar a visitar.
Un cop allà, li vam demanar una poció per no tenir por a anar a l’institut. Vam anar a buscar a
aquells dos humans i en els seus gots els hi vam posar unes gotes de poció però els humans no
s’ho van beure. Al cap de molts intents, per fi ho van aconseguir, gràcies a la idea d’en Pardalet.
Vam posar una gota a la gerra d’aigua del dinar i s’ho van beure. Al cap d’uns mesos, vam tornar a
visitar als nens i estaven entrant a l’institut molt contents.
Pseudònim: FOC

Títol: L’ADEU

D’UN ESTOIG

Hola sóc l’estoig d’en Lluc i no m’agrada gaire tenir aquest amo, perquè sempre em guixa i
m’escriu coses a sobre, però per altra banda estic trist perquè l’any que ve anirà a l’institut, es farà
gran i em deixarà a l’armari tirat com si fos una brossa.
Però estic content per tots els moments que hem passat junts, com per exemple, aquell dia que
vam anar a fer els deures al jardí i jo de sobte vaig caure a la piscina però en Lluc em va treure
ràpidament i em va anar a eixugar, quan vaig estar sec em va fer un petó i em va escriure un cor.
En Lluc sempre em posa al final de tot de la motxilla, a mi és el que m’agrada més, perquè les
carpetes i l’agenda em fan pessigolles.
Ell a dins meu hi posa un llapis, una goma trencada, un regle, un pendrive, sis bolis de diferents
colors , un tipex, un subratllador i molts colors de fusta.
A en Lluc moltes vegades el veig jugant a la Play 4 mentres jo estic a la motxilla, també li agrada
molt fer deures al drive i enviar-li correus a la mestra quan no sap alguna cosa de deures.
Aquest sóc jo, l’estoig d'en Lluc.
Pseudònim: HOMBRA

Títol: MICRORELAT
Avui quan m’he aixecat, he esmorzat i per la finestra he vist que feia molt bon dia i he pensat d’anar
a caminar. He anat caminant pels camins i els prats he trobat gent caminant, mentres, anava
pensant que em faig gran.
Entre prats i boscos he vist una muntanya al davant, quan els arbres no la tapaven cada cop es feia
més gran. I pensava, no sé si es que jo m’apropo o si és que la muntanya es fa gran.
De cop mentres anava caminant, he sentit un crit. M’he girat i de cop he caigut del llit, era la meva
germana que em cridava perquè m’aixequés per anar a l’institut.
Mentres anava amb l’autobús veia gent caminant pels camins, els prats i els boscos, de sobte entre
els arbres he vist la muntanya.
Desprès quan he arribat a l’institut, m’he adonat del que creia que era un somni, no era un somni
sinó una realitat.
Pseudònim: LOVE

Títol: LA

GOSSA EXTRATERRESTRA

Cada vegada que surto de l’escola penso com seria l’institut.
Fa uns dies, quan estava amb la meva gossa sentia com si em vulgués dir alguna cosa. Al cap
d’una estona me’n vaig anar a dormir.
A les 04:00 de la matinada la meva gossa va pujar al llit i de cop em vaig despertar.
El més estrany va ser que estava començant a cridar, em vaig espantar molt.
La meva gossa em va dir que l’institut era molt difícil i que era un canvi molt gran passar de l’escola
a l’institut Estava molt espantat però la vaig continuar escoltant, em deia que ja m’estava fent gran i
que hauria d’estar preparat com va fer la meva germana.
El dia abans de començar l’institut a la nit em va despertar a la mateixa hora que l’altra vegada i em
va dir que tingués sort i que ja em preguntaria com havia anat el primer dia.
Pseudònim: MARSHMELLO

Títol: LES

SABETES D’EN PAU

Hola, som les sabates d’en Pau i avui us explicaré la seva vida. En Pau quan era petit era molt
trapella i s’enfadava molt fàcilment, també la gent que no li queia bé a vegades la picava. En Pau
s’ha canviat molts cops de casa, com per exemple a Flaça, a SantJulià, etc..., estic cansat de tant
caminar! Però al final ha acabat a Sant Jordi Desvalls i va a 6è. En Pau té moltes ganes d’anar a
l’institut I poc a poc es fa més gran.
Pseudònim: DESTROS

Títol: LA

MOTXILLA

Hola soc la motxilla de la Maria, i ara em deixarà sola al fons de l’armari i se’n comprarà una altre
per anar a l’institut. Saps el temps que estat jo amb ella? Doncs des de que feia primer de primària
, és a dir, sis anys. He aguantat aquells dies plujosos, els entrepans que es deixa quan casualment
hi ha un aniversari i el celebren amb galetes, un retolador que ha deixat obert que em fa una taca
que només es pot treure amb la rentadora... Es fa gran i pensarà que soc molt vella que no
serveixo per res i ,es clar, si em comparem amb una motxilla nova començarà molt bé l’institut.
Segurament quan em deixi a l’armari se n’oblidarà de mi i ja no recordarà tots aquells moments
que he viscut amb ella. Pot ser no em faci servir mai més o em doni a qualsevol altre persona o
fins i tot pensa en guanyar-se uns diners i em ven a una altra persona . Però a la vegada estaré
feliç que s’ho passi bé amb la seva motxilla nova i els seus amics.
Pseudònim: MIKEY

Títol: L’OPINIO

D’EN COCO

Hola em dic Coco i soc el gos de la Maria. Us volia explicar que cada matí cap a les 8 veig uns
nens i nenes grans, que segons la gent estant a l’edat del “pavo”. Aquesta espècie de gent sembla
que enraonen sols però m’han explicat que es diu trucar, cosa que no acabo d’entendre. Jo
d’aquests nois i noies conec la Marina, és la que em va trobar abandonat, la mestressa de les
meves amigues, la Momo i la Cloe. També em fa de cangur quan la família se’n va de vacances.
Casi cada dia acompanyo a la Maria i els seus amics a l’escola, després em tornen amb cotxe cap
a casa.
Però m’he assabentat que l’any que bé la Maria anirà a l’institut i tot això s’acabarà i em fa molta
pena per què crec que en Pere és molt mandrós per passejar-me, cosa que mai fa. Em fa molt de
pal, per què m’hauré d’aixecar més aviat per anar a passeig amb la Maria i això és el que em fa
més mandra, tot i això m’aixecaré amb moltes ganes com cada dia per anar a passeig.
Mentre la Maria estigui treballant jo jugaré amb els meus amics, els dos gats de la Maria. A les tres
esperaré a la Maria amb molta il·lusió per dinar amb ella.
Ai, la Maria que se’m fa gran i comença a l’edat del pavo!!
Pseudònim: PRIMAVERA

Títol: NO

VULL QUE ES FACI GRAN

Amb la Laia hem estat des de petits sempre junts i no vull que se’n vagi a
l’institut.
Amb ella he dormit cada nit des de que ella era ben petita.
Hem compartit moltes coses. Jo veig que em faig vell i em voldria canviar per un altre. Amb ella he somiat
fins arribar a un oceà o a una illa deserta. També he plorat amb ella. Sovint plorava quan es feia mal o
s’enfadava amb algú i encara que no la contestés l’entenia molt i molt bé. També he rigut molt amb ella,
quan m’explicava que anava el cinema.
La Laia ara fa sisè i cada vegada es fa més gran. Quan s’acosta més l’hora de abandonar l’escola, somia
molt amb l’institut. Somia que ja té mòbil i això li agrada. També somia que té nous amics, uns que li cauen
més bé i d’altres no tant, però es fa amb tothom. Tinc por que no li agradi, però com sé que ella es bastant
decidida sé que farà bons amics. Jo sempre seré un bon amic per ella encara que es vagi fent gran sempre
em tindrà.
Qui sóc? El coixí
Pseudònim: SOMIA

Títol: MICRORELAT
- Hola soc l’amic imaginari de l’ Alifa em dic Cocodrilo i durant tota la seva infància he estat amb ell .
Soc un cocodril imaginari. Ara us explicaré la meva última historieta amb l’ Alifa, de fet us l’explicarà ell, un
moment que el crido.
-Hola soc l’ Alifa, en Cocodrilo ja us ha dit qui soc, ara us ho explicaré tot . Un dia estava jugant amb els
meus amics amb els playmobils i va venir el meu germà i ens va dir:
-Que infantils que sou, encara jugueu amb ninos i playmobils . Això és de nens petits, ai mare meva.
L’endemà encara estava pensant amb el que em va dir en Lamin i vaig tirar tots els meus ninos tots els
meus dibuixos i tots els play mòbils.
Després vaig agafar 200 euros de la cartera del meu pare i vaig comprar-me un telèfon bo i vaig tirar el vell
nokia de la meva àvia per la finestra , el meu germà també em va dir que perquè sempre parlava sol i jo li
vaig dir que parlava amb un amic .L’ endemà començaven les vacances de setmana santa i ens n’anàvem
a Austràlia a veure el meu oncle, en Jaume que li havia tocat la loteria i ens havia convidat a casa seva
uns quants dies. Quan vàrem arribar jo em vaig posar a parlar pel mòbil amb els meus amics i vaig pensar
em faig gran i aniré a l‘institut d’aquí a tres mesos. En aquell instant vaig pensar ja casi no li faig cas a
en cocodrilo , ni jugo amb els peluixos, només amb els play mòbils de tant en tan, en cocodrilo estava a
casa . Vaig demanar diners al meu oncle Jaume i vaig anar a l’ aeroport amb taxi, vaig agafar un avió destí
Girona.Quan vaig arribar vaig anar a casa meva, el camió de les escombraries ja estava a punt d’ anar-se’n
amb els meus ninos playmobils i dibuixos. Penseu que vaig perseguir el camió per tot el poble. Al final vaig
pensar no necessito els meus ninos ja soc gran i no necessito els meus ninos.
Per molt que creixi sempre seré la mateixa persona i en Cocodrilo sempre estarà amb mi.
Qui sóc? El coixí
Pseudònim: STRELLA

Títol: MICRORELAT
Fa temps, una nena que es deia Mihaela, va anar a dormir a casa del avis. Cada vespre, quan hi
anava, els avis i ella s’explicaven petites històries. Sempre començava l’àvia amb uns contes ben
esbojarrats. Finalment era el torn de la Mihaela, i va dir el que primer se li va acudir: Quan seré una
mica més gran, voldré anar obligatòriament a l’institut. Llavors l’àvia va saltar tot de cop i va
preguntar: I per què això? Ella li va respondre - Perquè estic segura que faré molt amics i amigues.
Llavors, l’avi li va dir que encara era petita per pensar una cosa com aquesta i que potser canviaria
d’opinió en el futur. En aquell moment la nena es va enfadar molt amb l’avi, es va aixecar i va
marxar a la seva habitació. Tot de cop va sentir la veu de l’àvia que li preguntava què li passava i
ella li va contestar: - Em faig gran!!!
Pseudònim: AGENTE 007

Títol: EL

GRAN OFICI MISTERIOS

El primer dia d´institut, quins nervis !!!! La Julià té 13 anys i comença a l’institut avui. També hi
van els seus dos germans , l’Aitor i en Pau. Ella és molt coneguda i li estranyava . Tothom diu que
els seus pares són molt famosos perquè fan video jocs , però ella els diu que els seus pares són
només carnissers i que segurament la confonen. Quan arriba a casa ho explica als pares i ells es
posen molt nerviosos perquè no saben què contestar. Després d’un llarg silenci li diuen la veritat,
que no són carnissers i que sí que fan video jocs. La Júlia queda bocabadada i els pregunta
perquè li han dit una mentida. Li diuen que no volien que estigués tot el dia enganxada als video
jocs, no volien una filla addicta, per això no li havien dit. La Júlia no es va enfadar i va reaccionar
sense cridar. Al contrari, ho va entendre i es va dir a ella mateixa: Doncs sí, em faig gran!
Pseudònim: PEIX

Títol: COR

DE FERRO

Fa molt, molt, molt de temps, en una ciutat abandonada pels humans i habitada només per robots,
hi trobem el nostre protagonista. En Rovellat o, com a ell li agrada que li diguin, en Rovel era un
pobre robot sense sentiments, l’únic que tenia al cap era anar a treballar a la fàbrica de ferro de la
ciutat on les normes eren molt extremes. Un dia sentia una enorme tristesa i va decidir fugir. Va
començar a córrer tan ràpid com va poder fins que va arribar a un institut abandonat. Sentia una
sensació rara, la por. Va explorar una mica l’institut i allà i va trobar una forma humana... la Laia!,
Ella el va veure de seguida, s’hi va apropar i va fer un salt d’alegria perquè era ella qui l’havia
construït. Van anar passant els dies i es van fer amics, setmanes i es van anar enamorant, els anys
i es van casar. Però un dia la Laia, que s’adonava que es feia gran, es va morir. En Rovellat va
decidir anar a buscar humans per portar-los allà, en el món on convivien humans i robots, allà es
podrien enamorar i tenir històries d’amor com la seva.
Pseudònim: CANGUR SALTADOR

Títol: COR

DE FERRO

Fa molt, molt, molt de temps, en una ciutat abandonada pels humans i habitada només per robots,
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Pseudònim: CANGUR SALTADOR

