Títol: EM FAIG GRAN
Hola em dic Felipe Zeus Box, el temps passa molt ràpid i jo em faig gran.
Em fa pena deixar l’ escola que hi he estat 9 anys estudiant amb els meus millors
amics, amigues i professors. M’ha encantat l’ escola i els professors m’han ensenyat
moltes coses que no sabia. Em fa por l’ institut però em fa més il·lusió aprendre molt
mes i quan sigui gran serè un bon veterinari. Espero que me’n surti i faré moltíssims
amic, amigues .Coneixeré nous professors. L’ escola m’ha agradat molt però ara es
hora de anar institut.
Pseudònim: FELIPE ZEUS BOX

Títol: CAMÍ CAP A L’INSTITUT
El curs s’està acabant i jo, estic notant que Em Faig Gran. Em fa il·lusió que el curs
s’acabi, però em fa una mica de por anar a l’institut. Perquè? Doncs perquè a l’escola
s’hi està molt bé. També, estic trist perquè a la classe, ja no tindré als meus amics de
sempre, només alguns. Però jo crec que allà en faré de nous. També, trobaré a faltar
a tots els mestres, als altres alumnes de l’escola i en general a tota l’escola! Els
mestres allà, no deuen ser com aquí, ens posaran molts deures i no ens ajudaran
tant. L’única cosa que he de fer, es esforçar-me a treure bones notes i estudiar molt.
Pseudònim: Bilbo Saquet

Títol: EM FAIG GRAN.
Quina il·lusió em fa fer-me gran. Tindre més amics i amigues, que m’ajudin i em facin
costat, encara que els amics que tinc ja ho facin. També em fa pena deixar l’escola,
perquè tot canviarà. A l’institut hi ha més gent. No fa por anar a l’institut perquè
intento pensar en positiu. Allà ja coneixo alguns amics que m’expliquen una mica
com funciona. A la classe no podrem parlar perquè hi haurà més alumnes, haure
d’intentar escoltar i aixecar el dit quan vulgui preguntar alguna cosa. Espero treballar
molt i treure bones notes.
Pseudònim: Rateta
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Títol: EM FAIG GRAN
Em faig gran, no sé si em fa il·lusió, però por segur que no. Em fa pena deixar
l’escola ja que hi he estat 9 anys treballant amb els meus millors amics, amigues i
mestres. A P-3, P-4 i P-5 la Montse que em cuidava molt bé.
A primer i segon la Fina que m’ensenyava moltes coses que jo no sabia. A tercer i
quart la Lídia que m’ajudava molt amb les dificultats, i a cinquè i sisè en Joan que a
mi m’encanta.
M’agradaria tornar a viure aquells moments tan divertits amb els meus companys i
companyes. Em fa il·lusió anar a l’institut però a la vegada també em fa por perquè
no conec a ningú
Però faré tot el que pugui per treure excel·lents.
Pseudònim: Paula Company Cardoner

Títol: EM FAIG GRAN
Ja m’estic fen gran, quan em faig gran tinc la il·lusió de volar però ... Tinc una mica
de por de deixar l’escola i per un altre part una mica de timidesa perquè aniré a
l’institut i no coneixeré a casi ningú. La majoria dels meus amics i amigues aniran a
l’institut d’ Celrà. Un dia vaig anar a l’escola i van vindre uns senyors amb motos i
ens van agafar a tots els de sisè , ens van portar en un edifici i ens van tancar. L’
única manera de sortir era per un reixeta que sol h i entrava un nen petit de 4 anys.
Ens van tornar a agafar i ens van portar el despatx ens van agafar les dades amb
una maquina molt rara i van dir que ja està fet. Després ens van deixar en un patí
que hi havia molts nens i a fora del patí hi havia uns pares que estaven esperant els
seus fills, al final vaig em vaig desperta i vaig veure que tot era uns somni.
Pseudònim: Marc Poseidom

Títol: EM FAIG GRAN
El temps passa i això vol dir que em faig gran. Actualment vaig a l’escola tinc molts
amics i amigues, els mestres que tinc m’estimen molt i m’ajuden molt. Hi he estat tant
de temps que hem fa pena deixa-la. El meu tutor es diu Joan. El mestre d’educació
física que es diu Pep. Els mestres que m’agraden més són en Lluís, el mestre
d’educació especial; la Dolors, la mestre de plàstica i la Montse, la mestre de Medi.
Tinc molta il·lusió i al mateix temps una mica de por per anar a l’institut.
Pseudònim: Gandalf
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Titol: EM FAIG GRAN
Hola em dic Camile, ja em faig gran, i aniré a l’institut de Celrà amb els meus amics i
amigues. No em fa por anar a l’institut però no me fa molta il·lusió, em fa pena anarme’n de l’escola perquè per mi l’escola és la meva segona casa. Espero que a
l’institut m’ho passi molt bé i faci nous amics i amigues. Guardaré bonics records de
la meva escola on hi he passat tota la meva infància.
Pseudònim: Camile Muntada Muñoz

Títol: LA IL·LUSIÓ DE L’ESCOLA I LA POR D’ANAR A L’INSITUT
Des de fa 9 anys que vaig a l’escola les Moreres, allà hi tinc tots els meus amicsi
amigues de la meva classe i d’altres classes i d’altres costums. Ara em faig gran però
intento fer lo possible per seguir envant. Quan vaig entrar per primer cop a l’escola
vaig entrar amb por però també amb molta il·lusió. Ara en canvi estic molt espentada
per deixar-ho tot enrere i anar a un altre lloc que no coneixo. Els professors i
professores de l’escola m’han ensenyat moltes coses, per això ara estic a 6è.
Pseudònim: Selena Gomez

Títol: L’ULTIM DIA D’ESCOLA
L’últim dia d’escola a les deu i sis minuts es va veure que un tren passava per la via
no era un dels trens que passava normalment, era més modern, de cop es va parar,
uns homes vestits estranys que semblaven soldats van baixar, jo ho veia tot des de
la classe perquè havia anat a buscar la jaqueta. Van agafar als meus amics i
amigues de sisè, em vaig amagar perquè em feien por però al veure que ficaven a la
meva classe al tren i van tancar la porta jo vaig començar a corre i a tirar pedres em
vaig pujar al tren entre vago i vago, em vaig esperar que frenes una mica quan
arribéssim al costat de l’institut i vaig obrir la porta on portaven a tota la meva classe i
vam córrer cap a l’institut, ens vam amagar i vam trucar a la policia. La policia va
agafar als homes del tren i en aquell moment vaig pensar: em faig gran. I tinc mol a
prop aquets canvi i em fa molta il·lusió.
Pseudònim: Mr Interrogant
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Títol: EM FAIG GRAN
Em faig gran, em toca anar a l’institut a fer nous amic i amigues, a enfrontar-me a
nous problemes i aprendre a solucionar-los tota sola, adaptar-me als nous sistemes
d’ensenyament i les diferencies dels mestres.
Quina il·lusió però a la vegada por de no poder tenir el mateix rendiment que a
l’escola i també de no adaptar-m’hi del tot bé.
Des de l’escola que deixo me’n porto grans records i moments molt feliços que
guardaré per sempre.
Pseudònim: Sra. Algú

Títol: EM FAIG GRAN
Passa el temps molt ràpid, em faig gran i tinc moltes ganes de començar l’institut.
Per altra part em fa pena deixar l’escola i sobretot els meus amics i amigues.
Anar a L’institut també em fa por, més que por respecta perquè no sé ben bé com
funciona. La il·lusió és que em faig gran i tinc davant meu un mon nou per descobrir.
Pseudònim: Joana Vila Puig

Títol: EM FAIG GRAN
Microrelat: Em faig gran, deixo el passat, l’escola i alguns amics i amigues. Nou anys
a l’ escola les moreres !. tinc uns grans records!. He guanyat diplomes i mes
diplomes gràcies els que m ‘ han entrenat per córrer i per jugar a futbol i més. Aquets
últims anys he cadat primer a tots els crosos que he fet. Els mestres m ‘han ensenyat
moltes coses i ara tinc il·lusió a la vegada por per anar a l’institut.
Pseudònim: Soulja boy
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Títol: EM FAIG GRAN
Quina il·lusio em faig gran i ja passaré de l’escola a l’institut. Trobare a faltar l’escola
i els amics i amigues. No em fa por anar a l’institut. Em fa por deixar l’escola parque
ja estic acostumada. Tindré més amics i amigues que em fagin costat. Jo no aniré a
l’institut de Celrà però em faria molta il·lsió anar-hi
Pseudònim: Juana Vilapuig

Títol: EM FAIG GRAN
Ja em faig gran i l’any que ve aniré l’institut de Celrà. No em fa por anar a l’institut, si
no em fa il·lusió. Em fa una mica de pena deixar l’escola, però coneixeré molts amics
i amigues nous. M’agrada també perquè la meva mare hi treballa i m’explica que
l’institut és molt diferent que l’escola, però que no passa res que ja hi estaré bé. Els
meus cosins m’expliquen moltes coses i diuen que m’hauré d’adaptar al nou sistema
d’ensenyament i als professors.
Marxar de l’escola de Flaçà, on hi he estat nou anys, no m’agrada perquè he viscut
moments molts divertits i hem fet un munt d’activitats i sortides que les recordaré
sempre.
Pseudònim: Louis William Tomlison

Títol: DE FOSC A CLAR
Em faig gran i de qui poc haig d’anar a l’institut, no es que em fagi por, si no es que
es un pas molt gran, de veure nou o deu nens a la classe d’un poble, veuren trenta o
fins i tot més. També em fa il.lusió per coneixer mes persones, tenir mes amics i
amigues, pero tampoc vull deixar de banda les persones que desde P-3 o més grans
ens coneixem, potser aixo es el que fa una mica de por o... No ho sé, pero el que se
es que em faig gran!
Pseudònim: Bombetafosca
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Títol: EM FAIG GRAN
Em fa molta il.lusió , però també por anar a l'institut .
Em faig gran i haurè de marxar de la meva escola , i anar al ESO.
Espero que allà faci nous amics i amigues .
També espero que els mestres i els meus nous companys siguin molt amables .
Però també trobaré molt a faltar la meva escola i els amics que tinc aquí .
Pseudònim: el futbolero de Cervià

Títol: L’ANY QUE VE
L’any que be em faig gran i crec que m’ho passaré molt be i això em fa il·lusió. Tot i
que segons lo que em diuen que es mes divertit jugar al pati de l’escola Medinyà que
no pas el de l’institut.
Em fa por que els amics i amigues de sempre ja no siguem amics però crec que
continuarem seguint amics amb els nens de Medinyà que aniran a la meva classe.
Pseudònim: Junior

Títol: EM FAIG GRAN
Hola sóc en Marc i d’aquí poc vaig a l’institut.
Tinc il·lusió només per comprar el material, però tinc por de anar a l’intitut i deixar
l’escola. M’agradaria quedarme a l’escola, perquè ja tinc a tots els meus amics i
amigues.
Sé que a l’institut no hem faran res, però puc fer mals amics i seguir el seu pas, que
m’expulsin de l’institut, suspendre i no pasar de curs,etc.
-BUA!!! EM FAIG GRAN, ADÉU
Pseudònim:Estrella
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Títol: EM FAIG GRAN
Em faig gran, perque haig de dir adeu a l'escola.tambe haig de dir adeu als amics i
amigues de cinque.em fa il.lusio comprar material pero em fa por a l'intitut i no saberme adaptar o que s'en riguin de mi perque de veritat es que soc una mica timida i em
costara molt dir adeu a l'escola. ensanem fen grans:adeu!
Pseudònim: fankista

Títol: EM FAIG GRAN
L’any que ve, passaré de l’escola a l’institut de Celrà. Al principi de començar sisè,
em feia molta il·lusió perquè em retrobaria amb altres amics i amigues que conec de
que abans venia a l’escola. Però a mesura de que es va acostant el moment de
passar a l’ESO, tinc por perquè no coneixeré a ningú a part dels de la meva classe,
perquè ens ficaran molts de deures i treballs i els professors o professores segur que
al principi em faran por. Suposo que serè perquè em faig gran; tinc por i no em vull
imaginar del que passarà.
Pseudònim: El tenista de Medinyà

Títol: EM FAIG GRAN
Se que l' any que ve vaig a l' institut, que deixarè l' escola , els meus amics i
amigues de 5è....
des de fa 3 o 4 anys l' ultim nen que tenia a la classe em va deixar, s' en va anar a un
altre col.legi, i l' any passat jugava amb els que ara fan 1r d' esso i aquest any jugot
amb els de 5è i em preguen que no m' envagi del cole que continui amb ells però jo
ja no vull quedar-me més , vull fer amics de la meva edat , xerrar amb ells.....
Em fa moltíssima il.lusió anar a l' institut , no tinc gens de por ,tot el contrari tinc
ganes de veure com es l' institut, de veure els profes, veure si posen tants de deures
com els profes expliquen.....
Cada cop em faig gran i a partir del curs que ve se que m' hi haurè d' esforçar.
Pseudònim: hola k ase
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Títol: EM FAIG GRAN
Ai, quina vergonya!!! On sóc? Sóc a l’institut?
Això vol dir que em faig gran, però… Oh no! m’he oblidat de vestir-me.
El primer dia, i encara vaig en pijama.
Tanta il·lusió que em feia, el primer dia, i ara el que tinc és por que els meus amics i
amigues es riguin de mi.
Mai m’havia passat això, bé… si... un dia, però era carnaval i tothom anava amb
pijama a l’escola.
Ring….Ring!!!! Buuuff!
Estava somiant, encara sort.
Avui és el primer dia de l’institut. Espero que no m’oblidi de posar-me la roba.
Pseudònim: mongeta lila

Títol: COM VEIG L’ INSTITUT
Aquests últims dies he estat pensant en l’ institut. El veig com un nen que
normalment porta ulleres però que un dia, va i se les treu. Abans, quan era petita,
pensava que seria com una escola però per nens molt més grans. Ara que m’ ho
miro més bé el veig com dividit. Per una banda és una cosa nova, i com que jo sóc
molt curiosa, m’ agradaria experimentar. Però per l’ altra, em fa una mica de por;
nous amics i amigues, professors que no coneixo, noves classes...
Tot i això, em faig gran, i aquest és el meu destí.
Espero amb il·lusió el primer dia d’ institut, a veure si les meves suposicions són
certes. Per esmorzar m’ empatxaré de valor i faré un pas nou cap endavant en la
meva vida.
Pseudònim: Cactus lila

Títol: EM FAIG GRAN
Se que em faig gran i que tard o d’hora hauré d’anar a l’ institut ,tot i que hem fa molta
il·lusió tinc por de deixar l’escola on he estat tots aquest anys i d’oblidar tots els amics
i amigues que he fet.
Però la meva mare i el meu pare sempre em diuen que no tingui por, que d’amics no
hem preocupi que ja en faré molts mes i anar a l’ institut es com tornar a començar
P3 a l’escola però amb uns quants anys mes.
PSEUDÒNIM: Em faig gran
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Títol: RECORDS
Aquella olor de ceres va fer recordar a la Marina els vells temps d’escola. Va pensar
en els amics i amigues que havia tingut, i en els millors moments que havien passat.
Va fer memòria i al cap li van aparèixer moltes imatges de quan jugaven junts al pati,
com s’explicaven totes les peripècies del dia anterior, la por que els feia fer-se grans i
anar a l’institut!!!
Ara, al cap de molts anys la Marina ha retrobat una vella amiga i s’ha adonat que les
dos han canviat molt i que ja no s’avenen com abans, i es pregunta per què el temps
pot arribar a canviar tant a les persones. O és que quan eren petites ja eren així i no
se n’adonaven? És això fer-se gran?
Pseudònim: Jana Ferrer

Títol: FER-SE GRAN ÉS COMPLICAT I DIVERTIT.
L'Àngela està preocupada, nota que es fa gran i que li agradaria no créixer i no fer
anys així es podria quedar amb els dotze que té ara. Sap que haurà de deixar
l'escola i perdrà molts amics i amigues però també sap que l'any vinent a l'institut en
farà de nous.
Té por a fer-se gran, començarà una nova etapa de la seva vida, anirà a un lloc
completament nou, gran i diferent de l’escola. Tot i que la mare sempre li diu que ha
de tenir il·lusió per fer-se gran i que ha d’aprendre cada cop més per quan sigui més
gran pugui guanyar diners però tot i així a l'Àngela li agradaria parar el temps. Els
seus germans li diuen que l'institut no és el que es pensa i que li agradarà molt.
Ella sempre pensa,: Perquè la gent s'ha de fer gran? Jo em faig gran.
Pseudònim: Eiza Casas

Títol: NO SE QUE PENSAR
Em faig gran, uf!. M´agradaria quedarme a l`escola amb els meus amics i amigues,
pero també vull saber com es l´institut: les aules, els profesors, etc. Em fam il.lusio les
dues coses, tot i que anar a l´institut em fa una mica de por. Allà les coses seràn més
difícils i m´hauré d´aixecar més aviat i no estic acostumat. Tinc molta curiositat però
també tinc por. No se que pensar.
PSEUDÒNIM: Rejotje
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Títol: MICRORELAT
Sóc el diari personal de la Zina, a ella li agrada molt escriure i té molta imaginació, així
que un dia s’imaginava com seria el seu primer dia a l’institut i m’ho va explicar.
Em va dir que es feia gran i que tenia por però que a la vegada li feia molta il·lusió
anar a l’institut, que deixava els amics i les amigues de l’escola i que li feia molta
pena...
Bé, ara al que anàvem, la Zina diu que el seu primer dia serà així:
Em despertaré aniré a mirar la tele i tindré gana no quedaran croissants i com sempre
hauré d’anar a comprar-ne i me’ls menjaré i després aniré a vestir-me, no sabré què
posar-me així que deixaré l’armari fet una coca, al final trobaré el conjunt adequat i tot
seguit , ben nerviosa marxaré cap a l’institut.
Desitgeu-me sort!!
Pseudònim: Polsera vermella

Títol: ADÉU ESCOLA, HOLA INSTITUT
Em faig gran, el curs que ve ja aniré l’institut. Tinc por d’estar sola un cop allà tot i que
sé que faré nous amics i amigues. Em fa il·lusió conèixer altra gent en lloc d’estar
sempre amb els amics que he fet a l’escola. Se que també estaré amb ells. Crec que
tindré tems de fer els deures sense haver-lo que fer a l’últim moment o sense deixar
de fer les activitats extra-escolars que m’agraden o hi dedico més temps. És molt
probable que em passi algunes tardes a Celrà, Medinyà, St. Jordi... Tinc ganes d’anar
a veure l’institut el dia 6 de maig i fer altres activitats que la Zona Jove organitzi.
Pseudònim: Potus Sec

Títol: EM FAIG GRAN
Cada vegada em faig més gran i em fa il·lusió anar a l’institut amb els
nous amics i amigues,penso que m’anirà molt bé.
Cada vegada em fa més por treure males notes però si m’esforço
aprovaré. Tinc ganes d’aprendre noves assignatures . Em fa pena deixar
l’escola, el galliner, els turons, l’hort...
A l’institut hi tinc molts amics que coneixo de quan era petit i d’altres que
viuen a Celrà.
Crec que m’ho passaré molt bé a l’institut.
Pseudònim: CCCC
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Títol: UN PAS ENDAVANT
Eren una colla de tres amics que tots junts s’ho passaven molt bé. Estaven a l’últim
curs de l’escola, es feien grans, al setembre ja anirien a l’institut. Els hi feia il·lusió
anar-hi per poder fer nous amics i amigues, però també els hi feia cosa, com una
mena de por, pel fet dels exàmens. Resulta però que els hi va tocar anar a classes
diferents, llavors la seva amistat es va anar reduint. Cada nen va fer nous amics i es
van oblidar dels bons moments que havien passat, però l’Oriol no oblidava el que
havien viscut.
Els nous amics li queien molt bé però no li feien tant de cas, no s’ho passava tant bé
com abans i es sentia una mica sol. Una tarda, va decidir anar a preguntar als amics
de l’escola si volien fer alguna cosa, resulta que ells també recordaven quan estaven
junts, però pensaven que fer-se gran volia dir deixar els companys d’escola.
Tots tres van acabar tornant sent ben amics!
Pseudònim: Mariona

Títol: POR I GANES
La Jana té por d’anar a l’institut, no vol deixar els amics, les amigues i la colla. Ja sap
que moltes persones diuen que si no volen no perdrà les amistats de l’escola però
ella pensa que és difícil.
Per altra banda li fa il·lusió per què es farà gran i coneixerà gent. Li fa pena deixar
l’escola perquè a l’haver-hi estat tan de temps deixa records inoblidables com: quan
va conèixer a la Núria, el dia que va aprendre a llegir, quan la Isabel va marxar, els
Sant Jordi, les festes de final de curs, els diferents teatres, les colònies, els
projectes...
La Jana haurà d’esperar per veure com li va l’institut.
Pseudònim: Jana

11

Títol: EN ACABAR SISÈ...
La Gina, una nena que fa sisè, s’està fent gran, cada dia li falta menys per anar a
l’institut i no en té ganes, anar-hi li fa molta por, perquè serà un gran canvi ja que a la
seva escola, no fan exàmens i aprenen d’una manera diferent. Però també li fa
il·lusió per conèixer gent nova.
Li fa molta pena deixar l’escola que és on ha conegut els amics i amigues especials,
que han passat moltes estones junts i s’han ajudat sempre que ha fet falta, ara bé,
algun cop s’han discutit però sempre ho han arreglat! Ara no vol anar a l’institut però
creu que quan hi sigui hi estarà bé, si més no això espera!
La Gina no té cap ganes que s’acabi sisè i fer un gran pas a la seva vida anant a
l’institut.
Pseudònim: Clàudia

Títol: UN GRAN CANVI
En Miquel feia 6è a l’escola de Bordils on també vivia, un petit poblet pels voltants de
Girona. Quedava un mes per què la seva vida fes un canvi important, havia d’anar a
l’institut. Però tenia un problema, el seu pares havien d’anar a treballar a un poble
molt lluny, pels voltants de Tarragona, i ell segurament hauria d’anar a l’institut d’allà.
Tenia por d’anar a l’altre institut i perdre tots els amics que tenia aquí i no tornar-los a
veure. Estava molt confús i preocupat. Els seus amics i amigues intentaven animar-lo
però l’estat d’en Miquel no millorava. Ell al principi li feia molta il·lusió anar a l’institut
però quan va saber aquesta notícia, totes aquelles ganes es van esfumar. Al final en
Miquel va anar a l’institut de Perafort, allà va fer moltes amistats i cada estiu anava a
Bordils a saludar als seus amics.
Això volia dir una cosa, en Miquel s’havia fet gran!!!
Pseudònim: Slidrob 18

12

Títol: UN SOMNI ESPECIAL
Últimament penso molt que em faig gran i aviat hauré de deixar l’escola i anar a
l’institut. Pot ser que per això un dia vaig sentir la meva mare que em despertava per
anar a l’institut i jo no m’ho creia, estava impacient i amb molta il·lusió.
Quan vaig arribar-hi estava envoltat per gent desconeguda i per mestres
desconeguts. Tothom em mirava malament i per dintre meu em vaig dir que si
pogués m’agradaria tornar a l’escola i que allò no eren amics i amigues, però una
persona em va ajudar i vaig deixar de veure aquelles cares que feien tanta por.
Vaig pensar que no calia tornar a l’escola i que era un dia fantàstic, però després
quan sortia em va tocar una pilota el cap i em vaig despertar i vaig dir em veu fluixa:
Quin somni!!!
Pseudònim: Tomi

Títol: UN CAMÍ SENSE RETORN
Hi ha una colla d’amics i amigues que van a l’escola i només els hi falta un mes i mig
perquè arribi l’estiu, i el setembre cap a l’institut.
Quan estem a l’escola sentim que cada cop ens anem fent més grans, però quan
arriba el dia d’acomiadar-nos volem ser petits.
Sovint pensen i comenten sobre el pas del temps, que cada minut són seixanta
segons, el temps passa molt ràpid, més del que ens pensem. Vivim moltes etapes a
la vida, quan acabem una en comencem una altra, amb la companyia dels amics i
amigues que sempre estan al nostre costat.
Sentim i vivim molts sentiments i emocions en cada moment que passem de la
nostra vida: por, il·lusió, tristesa, alegria, companyia, sol·litud, enveja, confiança,
desig, vergonya, timidesa, i molts més.
Pseudònim: Filomena
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Títol: PRIMER DIA D'INSTITUT
Hi havia una vegada un nen, i El dia que ve havia de anar institut i ell es pensava
que hi havia persones que el tractava mal bé i tenia por. Ell no tenia amics a 6è però
al institut tenia molt amics i amigues i una noia que li agradava i tenia il·lusió perquè
els podia veure cada dia.
Ell ja arribar a la escola ell esta pensant-Ja em faig gran perdo ja sóc gran soc el
institut.
Per el primer dia d'institut tot havia anat bé i s'havia fet amics nous.
Pseudònim: -

Títol: LES PORS S’HAN D’AFRONTAR
Microrelat: (Em faig gran, Il·lusió, Por, Institut, Escola, Amics i Amigues)
Sí, sí la Kim tenia por de deixar l’escola i anar a l’institut. Pot ser de deixar amistats
enrere o de no encaixar prou bé, de tots els deures que pot ser li posarien o pot ser
de tots els exàmens, només de pensar-ho li venia una migranya terrible que no sabia
com treure-se-la de sobre, el cas era; la Kim no podia pensar en el futur.
La seva cosina gran, que ja anava a l’institut, l’intentava consolar de totes maneres,
dient-li que faria amistats noves, que coneixeria a molta gent, que aprendria molt,...
però la Kim era una mica tossuda i no volia admetre, que... una mica d’il·lusió, si que
li feia. Així que es va enfrontar a la seva por, i quan li va tocar anar-se’n va fer el cor
fort, i va tirar endavant.
Pseudònim: Olivia Howard

Títol: DE L’ESCOLA A L’INSTITUT
Aquesta nit he tingut un somni d’allò més estrany. Estava apunt de pujar a l’autobús i
de sobte em deixa tirat al mig del pàrquing, em giro per anar amb la mare i no hi és.
Quan arribo a l’institut tothom ja ha entrat, a dins de classe la professora m’ha dit que
arribava tard i he hagut de sortir de classe.
M’he despertat del malson i eren les 3:00 del matí. No m’he pogut tornar a dormir.
Avui començo a l’institut i això de fer-me gran no m’agrada gaire.
A l’hora d’agafar l’autobús tot ha anat perfecte, he dit adéu a la mare i he pujat. A
l’arribar tenia por, pensava que el somni es faria realitat. Però al cap d’una estona he
vist que no era tant diferent a la meva escola, hi eren els meus amics i amigues i els
professors eren amables. Espero amb il·lusió passar de curs.
Pseudònim: Samahane
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Títol: NO VULL ARRIVARA A L’INTITUT.
La Janna fa 6è, l’any que ve anirà a l’institut de Celrà i té molta por perquè creu que
traurà males notes i també pensa que perdrà a totes les seves amigues.
Per altra banda li fa il·lusió d’anar-hi perquè s’està fent gran i té el seu germà allà
.Tindrà més amigues però no abandonarà pas a les de tota la seva vida, les que té a
l’escola.
Un dia es va posar a plorar a l’escola perque només quedava un trimestre i també
perquè aniria a viure a Celrà i no podria quedar amb les seves amigues.
La Janna a l’institut tindrà molts deures i exàmens, es proposa treballar molt per
aprovar i aprendre moltes coses..
Anar a l’institut serà un gran canvi.
Pseudònim: Mariamu

Títol: MÉS D’UN CANVI
En Martí és un nen que l’any que ve començarà l’institut i li fa molta il·lusió. El
problema és que no podrà anar al mateix institut que els seus amics i amigues,
perquè anirà a viure a Tarragona. Té molta por perquè no coneixerà a ningú i a més
haurà de deixar l’escola que tan li agrada.
Els amics d’en Martí per consolar-lo li diuen que podran parlar per correu i li van fer
una postal que posava “Ens fem grans” i ell, hi va escriure “Em faig gran”, i allò el va
alegrar una mica però es va posar trist.
A final de curs , a l’escola li faran una gran festa de comiat i així en Martí quan
recordi els seus amics es posarà content.
Pseudònim: Arbre
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Títol: EM FAIG GRAN
La Sara era una nena que feia 6è i l’any que ve ja hauria d’anar a l’institut. “Em faig
gran”, pensava, “i després de l’institut a la universitat”. El que més por li feia era
separar-se dels seus amics i amigues.
Es va acabar el curs, va passar l’estiu i va arribar el gran dia!
Quan els mestres van llegir els noms dels alumnes de cada classe, la Sara es va
espantar molt: l’havien posat a una classe diferent a la de la Silvía, la seva millor
amiga.
Al cap d’unes setmanes però, a la Sara li feia molta il·lusió anar a l’institut: tot i els
deures interminables i que l’havien separat de les seves millors amigues. Ara tenia la
seva colla i s’ho passava molt bé amb ells!!!
Pseudònim: Clàudia Rowling

Títol: LLENÇAT!
Dos amigues que l’any vinent han de començar a l’institut, tenen molta por i per això
la Judit, una de les nenes ,els hi pregunta als seus pares si pot fer les classes a
casa per no haver d’anar a l’institut. Els pares hi estan d’acord però l’adverteixen
que d’aquesta manera potser no farà amics i no aprendrà tantes coses com aprenen
allà.
L’endemà
la
Laia,
la
seva
millor
amiga
li
diu:
-Has de venir a l’institut és molt divertit i aprens moltes més coses de les que saps,
La Judit s’anima i decideix que com es fa gran ha d’anar a l’institut, per què si té por
sempre en tindrà de totes les altres coses.
El primer dia de classe és la primera d’arribar a la parada del bus. Un cop allà veu
que no ha de tenir por i que quan s’hi acostumi serà molt diferent de l’escola però ha
de buscar les coses positives i d’aquesta manera s’ho passarà molt més bé.
Pseudònim: LLOP
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Títol: L'INSTITUT QUE DIVERTIT
L’endemà l’Irina començava l’institut. Estava tant nerviosa que fins i tot va somniar
com seria el seu primer dia l‘institut.
La parada de l’autobús era davant de l’escola, ella era a la parada esperant que
arribés el bus, aquest la portaria en una nova etapa de la seva vida, l’institut. Notava
que de mica en mica s’anava fent gran. Cada pas que feia s’allunyava dels amics i
amigues de l’antiga l’escola. Pensava: Quina por anar a l’institut!!!
Es va despertar. Va entrar per la porta de l’institut molt espantada. En canvia en va
sortir amb molta il·lusió de tornar l’endemà.
Pseudònim: Catalana

Títol: L’ERIC I L’ INSTITUT
Un nen que es diu Eric i que l’any que ve ha de començar a l’institut no hi vol anar
perquè té molta por i per això va intentar suspendre tots els exàmens, per poder
repetir curs, i així va ser. Els seus amics i amigues li deien que no li fes por l’institut,
que no es podria quedar a l’escola per sempre, però ell no volia marxar. Al final va
suspendre i va deixar de veure als seus amics. En va fer de nous a cinquè, quart,
tercer, segon i primer i tots li deien que anés a l’institut, perquè ja havia repetit cinc
cursos.
Al final, com que ja estava fart de repetir i repetir va decidir anar-hi, pensava -ja m’he
fet gran. El primer dia li va anar molt bé, ja que el van posar a la classe B. Li va fer
molta il·lusió anar a l’institut.
Havia perdut tots aquells anys i ara està tan content de veure els amics i amigues
que havia vist a l’escola que ja no li feia por res fins que va haver d’anar a batxillerat.
Un altre canvi!
Pseudònim: Edu
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Títol: MICRORELAT
Fa poc que m’he canviat de casa, la meva nova mestressa és la Mireia, fa pocs dies
que s’està preparant per anar a l’institut, s’ha comprat de tot: una motxilla, un estoig,
molts bolígrafs, una goma, un llapis, un regla, 4 llibretes i una calculadora.
Ahir vaig sentir a la Mireia que deia a la seva mare: -Em faig gran, tinc por i a l’hora
il·lusió, he de deixar l’escola i al mateix temps també alguns companys, però sé que
allà també faré molts amics i amigues, i a més sé que aquests companys d’escola
sempre els tindré.
Crec que li anirà molt bé perquè veig que en té ganes. Jo l’acompanyaré cada dia
dins el seu estoig. Per si no em coneixeu sóc un bolígraf que ho escolta tot!
Pseudònim: Bàsquet

Títol: NOVA EXPERIÈNCIA
Em faig gran i tinc que deixar l'escola per anar a l'institut, em fa molta il·lusió per
conèixer a nova gent i començar un nou repte, perquè anar a l'institut és una nova
experiència que serà inoblidable, i espero que agradable. També desitjo entendre´m
amb els professors i no ser tant tímida per parlar i poder disfrutar de l'institut i dels
nous canvis que es realitzaran. Per altra part em fa una mica de por per deixar els
meus amics i amigues que he tingut tots aquests anys i les experiències que he
passat amb ells, espero que m'adapti fàcilment.
Pseudònim: Flor de Primavera
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Títol: EM FAIG GRAN
Eulàlia una nena de 10 anys es preguntava: Que passa quan et fas gran, després
d'acabar 6é ?
Tenia una cosina la Marta que ja anava a l'institut. Llavors quan la va veure,li va
preguntar:
-Marta que passa quan acabes la primària ?
-Quan acabes la primària deixes de anar a l'escola. Vas a l'institut i trobes a gent
nova i fas nous amics...Mira quan jo tenia la teva edat pensava : No vull anar a
l'institut, quin rollo, quin avorriment i quina vergonya fer nous amics ! Però això
nomes o deia per por de anar-hi i de fer nous amics i amigues, no volia deixar
l'escola enrere i aquells bons records. Però gràcies a les activitats de la zona jove i el
projecte “Em faig gran”, vaig descobrir que no era pas tant avorrit, per què també hi
han avantatges i diversions. I llavors vaig tenir una nova il·lusió.
Pseudònim:La flautista d'Hamelín
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