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No fa gaire estàvem celebrant el Nadal i ja estem a l’estiu. A l’Escola ara li toca 
valorar la feina feta per poder així continuar millorant.

Com a pares, quan mirem els nostres fills/es se’ns fa difícil no pensar a futur, plani-
ficar les seves il·lusions, viure la seva vida, tractar de realitzar els seus desitjos... Veiem 
les seves pretensions i ens esforcem perquè les aconsegueixin.

En portes de les vacances els nostres fills/es es mereixen que fem un parèntesi, que 
deixem de banda el futur i gaudim del present. Aprofitem amb ells tot el que l’estiu 
ens aporta als mediterranis, alegria, ganes de viure al carrer espontàniament, amistats 
i família.

Aquest estiu passarà i veurem els seus canvis físics, de caràcter..., fruit de noves 
activitats i de nous amics. És com si un calidoscopi ens permetés veure la realitat dels 
nostres alumnes , dels nostres fills, barreja de formes i colors que s’estan resituant, 
formant, que sempre sorprenen i a curt termini no podem encertar com quedarà.

Nosaltres com a mestres els estarem esperant al final d’aquest període i veurem 
com el calidoscopi ha funcionat.

Bon estiu!
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Un any més s’acosta l’estiu i el curs s’acaba  
sense adonar-nos!!.

Alguns alumnes han estat a l’escola des de la Llar d’infants i altres s’han incorporat 
més tard per començar una nova etapa a la seva vida.

Als alumnes que continuen a l’escola els desitgem que gaudeixin de les activitats 
escolars i dels seus companys.

Altres com els de 6è s’acomiadaran  de l’escola i 
dels seus companys. Alguns d’ells coincidiran  en el 
mateix institut i d’altres no, però des de l’AMPA els 
desitgem que en la seva nova etapa siguin tan feliços 
com els anys que han passat a la nostra escola.

També volem donar les gràcies a les famílies que 
han col·laborat amb l’AMPA per poder realitzar les 
activitats dels nostres fills/es i poder gaudir-les.

Només ens queda desitjar-vos que tingueu un bon 
estiu i ens veiem al setembre.

BONes vacances!!!



FOTOGRAFIES GRUPS LLAR 
D’INFANTS
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Classe dels Conillets P0

Classe dels Cangurs P2

Classe dels Pollets P1
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LA POR

La por és un fenomen relativament normal i els experts adverteixen que tots 
els infants en pateixen alguna, en major o menor mesura. La por és una reacció 
fisiològica dissenyada per eludir situacions de perill, immediat o potencial. Molts 
nens/es expressen temor davant de situacions quotidianes concretes (anar a dormir, 
quedar-se a les fosques, anar al metge...).En general que el vostre filla/a expressi 
alguna por no us ha de preocupar. 

Els experts consideren que un nadó no expressa por pròpiament fins als sis mesos. 
Poden tenir por als desconeguts i fins i tot sentir ansietat davant l’absència dels pares, 
però en general aquestes reaccions són positives i poden indicar, fins i tot, una certa 
maduresa. Durant l’etapa preescolar, poden entrar en escena estímuls imaginaris i les 
pors poden fer-se més abstractes (fantasmes, monstres, etc.). La por als animals es 
desenvolupa en aquesta etapa, i pot perdurar fins a l’edat adulta.

A continuació us oferim una sèrie de consells per fer front a la por que segur que 
us poden ajudar:

•  És fonamental, primer de tot que 
no els feu sentir malament i ex-
plicar-los que la por és normal 
en certes situacions. Per estranya 
que us sembli la seva por, mai no 
la ridiculitzeu.

• Comuniqueu-vos amb ell/a i ana-
litzeu junts la situació amb naturalitat.

•  A poc a poc, aneu afrontant les 
pors junts. Per exemple, si té por 
dels gossos, no els eviteu sempre que us creueu amb un pel carrer.

• Oferiu-li suport i demostreu-li que no ha de tenir por d’una situació quotidiana. 

•  Proporcioneu-li estratègies perquè, a poc a poc, vagi vencent-la (respirar profun-
dament, pensar en coses agradables, recordar-li què està fora de perill, etc.)

En definitiva, sentir por és un fet normal que hem d’intentar tractar de la manera 
més natural possible en benefici dels nostres petits i petites.

Educadores de la Llar
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Conillets (0-1 Any)

Els més petits de la Llar s’ho pas-
sen d’allò més bé, experimentant 
diferents textures (suau, rugós, ge-
latinós...) i materials del seu entorn.

Com els hi agrada caminar per 
sobre, agafar-ho, tocar-ho i com-
partir una estona amb els seus com-
panys!!!

6



98

Pollets (1-2 Anys)

Cangurs (2-3 Anys)

A la classe dels Pollets ens encanten les sessions 
amb la taula de llum i tots els seus accessoris. Posem 
la classe a les fosques, endollem la taula i cadascú 
agafa el material per observar, experimentar i ma-
nipular. Ens agrada molt veure com la taula canvia 
de color, com posant elements a sobre les formes i 
llums també canvien... també juguem amb lots i amb 
pilotes de llum amb purpurina. Són sessions molt di-
vertides, on gaudim tots plegats i sempre aprenem 
alguna cosa nova.

Amb l’arribada del bon temps, els 
Cangurs treballen l’hort, el reguen, 
remouen la terra... Només falta uns 
rajos de sol per a què totes les nos-
tres fruites i hortalisses creixin. 

Tenim tomàquets, enciam, alber-
gínies, maduixes... 

Desprès podrem fer una bona 
amanida amb totes elles!!!

Què bé ens ho passem cuidant 
l’hort de l’escola!!



98

FOTOGRAFIES GRUPS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL

Classe dels Pingüins P3

Classe de les Balenes P5

Classe dels Dofins P4
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Aquest trimestre ha estat ple 
d’experiències molt divertides.

A continuació us fem un pe-
tit tastet d’algunes d’elles.

La Granja (sortida Torreblanca)

A la granja 
vam conèixer 
un munt d’ani-
mals!!!
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Titelles Sant Jordi

Què bé 

ens ho 
vam  

passar!!
!
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SORTIDA AL TEATRE:  
ELS MÚSICS DE BREMEN

De tornada els 
nostres companys 
de segon ens van 
acompanyar fins a 
l’autocar.

Quins nens i nenes 
més bonics!!!!
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FOTOGRAFIES GRUPS 
CICLE INICIAL

Classe de 1r EP

Classe de 2n EP
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Els nens i nenes del C. Inicial hem treballat com a projecte 
 “Els mitjans de transport”.

Per aprofundir hem realitzat activitats en les diferents matèries. Com 
a treball final cada grup-classe ha elaborat un mural dels diferents mit-
jans de transport i el medi per on circulen cadascun d’ells.

Per portar a terme el mural hem treballat en grups cooperatius. 

Ens hem posat d’acord quina feina realitzava cada component del 
grup i entre tots hem decidit com organitzar-nos: dibuixar, pintar, reta-
llar, enganxar, escriure i fer els diferents elements del paisatge.

Hem fet una altra activitat relacionada amb el projecte que ha consis-
tit en crear mitjans de transport mitjançant el modelatge amb plastilina.

PROJECTE C.INICIAL
ELS MITJANS DE TRANSPORT
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El dia 4 de maig els nens i nenes de C. Inicial vam fer 
una sortida al “Teatre Centre Catòlic” de l’Hospitalet. 
Vam anar a veure el musical “Els músics de Bremen”,  
( teatre musical).

Els personatges del conte (l’ase, la gallina, el gos 
i el gat) estaven representats amb titelles originals 
i divertides.

La valoració de l’espectacle va ser molt positiva, 
ja que va haver una interpretació molt bona per 
part dels actors: representació  del conte, expres-
sió corporal, cant...

També vam trobar positiu el fet de poder realit-
zar després de l’audició un col·loqui entre els ac-
tors i infants.

Els nens i nenes vam gaudir molt!!!

Sortida al teatre
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Com ja sabeu, durant aquest trimestre els nens i 
nenes de Cicle Inicial hem treballat  “ Els mitjans de 
transport” com a projecte. Per tal de complementar 
tot el que  hem treballat i après a classe vam realitzar 
una sortida al Museu Marítim de Barcelona.

Allà vam fer activitats molt divertides i interessants. 
La primera es deia “ A tota Vela!!” amb la qual vam 
aprendre moltes coses relacionades amb els diferents 
mitjans de transport actuals, però especialment, amb 
el transport marítim, el mar i la navegació. Vam apren-
dre moltíssim sobre el vaixell (què és, quina és la seva 
mida, funció...)

A la segona activitat vam recórrer les sales del museu 
i vam observar embarcacions reals i models de vaixells.

Per acabar, vam fer 
una visita lliure a les ex-
posicions del  museu.

Sortida al Museu Marítim

Ens ho vam pas-

sar mooooolt 

bé!!!!
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FOTOGRAFIES GRUPS 
CICLE MITJÀ

Classe de 3r EP

Classe de 4t EP
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Aquests tallers de matemàti-
ques són una proposta educati-
va on l’alumne, de forma coope-
rativa, pràctica i vivencial posarà 
a prova tots els coneixements  
que ha anat assolint i l’ajudaran a 
consolidar els aprenentatges de 
forma divertida i globalitzada.

Els tallers estan classificats en 
dos grans blocs: geometria i me-
sura. Un cop realitzada la part 
més pràctica i manipulativa s’ofe-
reix als diferents grups coopera-
tius una selecció de tasques a 
realitzar. Un cop escollides, i fent 
servir aquest material i llibres de 
consulta, donaran resposta a les 
diferents tasques triades. 

Finalitzarem  amb una posada 
en comú de tot el nostre treball.  

Taller de matemàtiques

19

“El curs finalitza 
però els aprenen-
tatges continuen”

Els alumnes de 3er volem jugar amb les 
matemàtiques; així que agafarem tot allò 
que hem anat aprenent, ho ficarem en una 
coctelera, barrejarem molt i molt el contin-
gut i donarem resposta a unes propostes de 
treball molt interessants.
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Joan Miró i Ferrà  (Barcelona,  20 d’abril de 1893 - 
Palma de  Mallorca, 25 de desembre de 1983) va ser 
un pintor, escultor, gravador i ceramista català, consi-
derat un dels màxims representants del surrealisme. 

Passava els estius a Mont-roig del Camp. Fou allà 
on el paisatge esdevindria un clar estímul a la seva 
pintura i on Miró va prendre la ferma resolució de 
ser pintor .

Els alumnes de 3r i 4t han dedicat la Setmana Cul-
tural a aprofundir en la vida i obra d’aquest pintor i 
han volgut reproduir algunes de les seves pintures. 

Hem seleccionat algunes de les seves obres i hem 
fet un trencaclosques gegant. 

• Poble de Prades

• Ballarina

• Dóna davant el sol

• L’ocell mirant tranquil·lament les ales  
en flames

• El naixement del  dia

Setmana cultural (Miró)

19
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Les coves prehistòriques 
de l’Espluga de Francolí

El 4-5-2018 vam anar a les coves de l’Es-
pluga de Francolí i ens van explicar moltes 
coses de la Prehistòria. Vam anar en auto-
car, el trajecte va ser llarg i en arribar ens 
vam posar a esmorzar (David).

A continuació vam anar a fer la visita a les 
coves. Ens van dir que una arqueòloga ens 
explicaria el que havia trobat (Oriol). Ens va 
acompanyar un noi que es deia Roger. Vam 
entrar i ... estava tot fosc! (Aroa O.) Només 
entrar, ens vam trobar una nina de mida na-
tural que representava una arqueòloga (Sal-
ma). Ens va ensenyar totes les restes d’ossos 
i de coses que havien deixat els avantpas-
sats quan van ser a la cova (Luca). 

Aquesta cova és una de les més grans 
del món, medeix 3 km i mig! A les coves hi  
ha una temperatura de 15 graus tot l’any. 
No vam poder veure-la tota perquè estava 
inundada i s’havia de fer amb vestits sub-
marins (Francisco). Ens queien gotes i cada 
cop que ens anaven endinsant feia més fred 
(Pau). Dintre de la cova, cap a l’interior, es 
troba el riu subterrani (Anahi)

Vam passar per un passadís on hi havia ur-
nes amb fletxes i ossos d’animals: d’ós, de 
peixos... Vam sortir per l’entrada real on es 
va trobar la cova. Em va agradar molt i també 
ens van explicar que quan algú moria, l’en-
terraven a la mateixa cova (Abel). El que més 
em va agradar de la cova va ser l’últim vídeo 
que tractava de la història de la cova (Irene). 

Vam sortir de les coves i ens van deixar 
entrar en una rèplica de les cases que ells 
feien. (Rubén) Quan van acabar la visita a 
les coves amb en Roger, vam fer un taller 
amb la Maria (Hugo). Vam fer una cabana 
entre tots i ens van deixar ficar-nos dins per 
grups (Esteban).

Després van entrar a una cova però més 
petita que l’altra (Cloe). A continuació ens 

van parlar dels tres tipus d’Homo i ens van 
ensenyar algunes pedres fogueres (Emma). 
Vam aprendre els tres tipus de prehistòrics: 
Homo Habilis, Homo Erectus i Homo Sapiens 
(Ona). Vam fer dibuixos d’animals prehistò-
rics en una pedra que pesava molt (Raquel).

En una rajola del terra i amb un líquid 
que olorava fatal perquè estava fet d’ous, 
ferro i aigua, vam haver de fer un dibuix 
com els que feien els prehistòrics quan ca-
çaven un animal (Aroa T). 

Aquesta excursió m’ha agradat molt per-
què vaig aprendre com s’alimentaven, com 
caçaven, com pescaven, etc ... en aquesta 
època (Estela). A mi m’ha agradat molt per-
què vam fer moltes coses; hi havia pantalles 
en 3D i ninots de plàstic; hem vist els ma-
terials que utilitzaven a la Prehistòria i com 
feien servir les armes per caçar, per prote-
gir-se i on feien els rituals. (David Junior). 
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FOTOGRAFIES GRUPS  
CICLE SUPERIOR

Classe de 5è EP

Classe de 6è EP
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Jocs coperatius 

Fa uns dies, els de 5è, vam anar a fer uns 
jocs cooperatius amb altres escoles. Després 
que els professors i monitors es presentessin, i 
nosaltres també, vam iniciar les activitats. 

Caminar amb la pilota al cap, amb la mà, 
entre dues persones, estirar la corda, curses 
de sacs, i el meu joc favorit: el “pitxi”. Més 
tard vam fer un altre que era força divertit i 
que es deia la “bandera”. 

Consistia en aconseguir uns cons d’un altre 
equip i dur-los cap al teu camp. Els nois de 
l’equip contrari intentaven que no els agafes-
sis però sempre els aconseguíem. 

L’última cosa que vam fer va ser aeròbic 
amb una coreografia muntada per les noies i 
nois més grans. Tot plegat va ser molt divertit.

Marta B.

El passat 4 de maig divendres era

i vam anar 5è a una excursió que es deia

Jocs Cooperatius.

Era al Parc Nou i molts jocs hi havia.

Ens havíem de ajuntar amb altres escoles

i plegats els jocs fèiem.

Jo anava amb l’Eric Vila, el Xavi i altres nens.

D’altres escoles venien...

Montserrat, Tecnos i no recordo cap més.

Jocs de córrer i de ballar

que bé ens ho vam passar.

Fins i tot el David ens va fotografiar

quina vergonya!... només de pensar.

Aigua i sucs ens van donar

i una samarreta blava espectacular.

Per acabar temps lliure, jugar

cantar i ballar

i per l’últim ... a l’autocar.

Júlia V.

El passat 4 de maig, els alumnes de Cicle 5è EP van gaudir d’una jornada 
diferent. 

Juntament amb altres alumnes de cinquè de diverses escoles van realitzar 
una jornada de Jocs Cooperatius. Seguint les instruccions de mestres i moni-
tors havien de completar diferents activitats, muntades en forma de circuit.

Us mostrem algunes de les seves vivències en aquests breus textos.
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Visita a la Barcino Romana

El passat dia 11 de maig vam visitar 
Barcino que és l’antiga ciutat romana de 
Barcelona. Vaig anar en metro amb tots els 
meus companys de classe. 

Quan vam arribar un noi ens va dir 
com era l’antiga ciutat amb una aplicació.

Després vam baixar en un ascensor 
que tenia un compte enrere que sembla-
ven com si viatgessis al passat fins que 
vam arribar a l’any 12 aC. 

Quan estàvem sota terra vam veure les 
ruïnes. 

Finalment vam construir entre tots una 
maqueta del que era la ciutat.

Iván B.

Els alumnes de 5è van visitar el Museu de Història de Barcelona on es 
conserven les restes de l’antiga ciutat de Barcino. Una sortida molt interes-
sant que completa part dels temes de Medi d’aquest trimestre. 

Us deixem amb les explicacions fetes per ells.

23

L’11 de maig, divendres, els de 5è 
vam anar al Museu d’Història de Bar-
celona. Vam anar en metro fins a pl. 
Catalunya i després vam caminar una 
mica fins arribar al museu.

Ens esperava el Victor, el nostre 
guia. Primer vam anar a una sala on 
projectaven un vídeo. Es veia com 
era l’antiga ciutat de Barcino, amb 
camps de conreu i un aqüeducte.

Després vaig veure moltes més 
coses però el que més em va agra-
dar van ser una maqueta de una “do-
mus”, la casa dels romans.

En un moment de la visita caminà-
vem sobre uns passadissos de vidre i 
així vèiem sota els nostres peus tots 
els camins originals. 

L’última sala tenia un espai molt 
gran per poder fer una maqueta de 
la ciutat entre tots.

Va ser molt interessant!

Marina G.
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Qui ho diria? Porto nou anys en aquesta escola. El temps 
ha passat molt ràpid.
Mai oblidaré tots els records amb els millors companys i 
professors del món.
Gràcies per tot Azorín. Mai  t’oblidaré.

Ja és l’hora de marxar a l’ESO.
Aquests anys m’ho he passat molt bé i he fet molts amics.
Mai m’oblidaré de l’escola Azorín.

ANA MARIA

Ja aviat arriba l’estiu i ens hem de separar. Tots aquests re-
cords els tindré al meu cor i mai m’oblidaré d’aquesta escola  
tan estimada per mi.
Sempre pensaré en tu, escola Azorín, i en tots els companys i 
professors tan bons que he tingut al llarg d’aquests anys.

Aquest escrit reflexa tots els sentiments que tinc sobre aques-
ta escola tan bonica i que mai oblidaré.
Vaig començar amb un any i no em crec que ara estic a 6è. A 
més, tots aquests anys se m’han passat volant.
Els meus companys i professors m’han ensenyat què és la fe-
licitat, l’amistat, compartir, desitjar i l’amor.
Gràcies a tots i gràcies a tu, escola Azorín

NEREA DAVID

La veritat, no sé per on començar. Tinc tantes coses a 
dir, que necessitaria mínim 100 pàgines per descriure 
l’agraïment que et vull donar.
Gràcies per aguantar les meves tonteries i per recolzar-me 
en tot.
 Ja porto deu anys aquí i em costarà tant canviar d’escola...
En definitiva, sempre et tindré al meu cor, Azorín.

Si un dia qualsevol et trobessis un geni, quin desig li de-
manaries? Jo, si pogués escollir un desig, tindria clar quin 
demanar... Poder estar per sempre a l’escola Azorín!!!
A vosaltres us pot semblar una tonteria però, per a mi, 
aquesta escola és una font de records que mai podré obli-
dar o, almenys, això espero...

NÚRIA B. ARNAU M.

Nou anys he estat en aquesta escola i és com si hi hagués 
estat un segle, però si fos per mi, no marxaria mai.
Han sigut els anys més fantàstics de la meva vida i uns mo-
ments que mai no podré oblidar.
Hem après moltes matèries i teories, però el més important 
és que ens han ensenyat a ser persones de veritat.
Mai t’oblidaré escola Azorín.

Aquesta escola és especial, saps per què? Perquè els pro-
fessors t’ensenyen a ser feliços, positius i a ser bones per-
sones.
Pot sonar molt “cursi” però, la veritat és que sempre tindré 
rondant en el meu cap totes les persones que han estat al 
meu costat, per ajudar-me i donar-me amor.
Gràcies, escola Azorín. Mai t’oblidaré!!!

LUCIA AINHOA

Aquests quatre anys que he passat a l’escola m’han fet veu-
re que es pot compartir sense baralles, que es pot ajudar 
sense demanar res  a canvi.
No vull marxar d’aquesta escola, però és la meva obligació.
Gràcies a tots els professors que m’han fet classes i que 
m’han ajudat amb els meus problemes.

Vaig entrar a l’escola Azorín amb 5 anys i ara en tinc 12. He 
passat part de la meva vida aquí i ara he de dir adéu als pro-
fessors, als monitors, als companys i a tants records bons i 
dolents que he viscut.
Us dono tot el meu cor i les meves gràcies per fer-me tan feliç.

LUCIANO HELENA

Tot i que la meva germana i els meus cosins encara hi seran 
a l’escola, jo ja marxo. Mai oblidaré els mals i bons records 
que he tingut aquí. Sempre recordaré a tots els professors 
que han passat per la meva vida. Sempre tindré un forat al 
meu cor on sereu vosaltres.  Fins aviat, escola!!!                                                                                   

Mai m’oblidaré dels meus “bros” que sempre han estat 
acompanyant-me durant tot aquest temps.
Tampoc dels meus “sempais” (mestre en japonés) que han 
estat ajudant-nos en aquest temps i fent-nos riure molt.
Aniré a un nou nivell, sense vides extres, anomenat ESO.
Adéu i “arigato”, escola Azorín.

ARIADNA ERIC

ELS NOSTRES 
COMIATS

L’hora de marxar ha arribat. els alumnes més 
grans de l’escola se’n van a l’ESO. 

Tot seguit us expressen els seus sentiments i 
allò que els envolta en aquests dies.

Tot el que surt del cor val la pena, no ho creieu?
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Adéu escola Azorín, sempre et recordaré. Tants bons mo-
ments i totes les classes. He après moltíssim.
A més a més, he conegut amics que mai pensava que tin-
dria.
M’ha encantat estar aquí. Us estimo!!!

Qui diria que el temps em passaria tan ràpid, però és que he 
rebut tant d’amor i felicitat dels meus companys i professors 
que mai oblidaré aquesta escola.
Mai t’oblidaré Azorín

OSCAR KRISTEL

Vaig venir a aquesta meravellosa escola a P1, molts dels meus 
amics han estat amb mi tots aquest anys fins a sisè.
He conegut tots els grans professors de l’Azorín, gràcies a ells 
he après moltíssimes coses.
Gràcies Azorín. Mai t’oblidaré.

Vaig arribar aquí fotut pel meu passat,
 però em van acollir i en van fer sentir genial.
Ho dec tot als professors
i  us desitjo viure molt.
No volia ser sentimental,
però és la realitat.

ARNAU A. UNAI

Ara ja he de marxar d’aquesta escola que tants records 
m’ha donat i tanta felicitat. He conegut a molts companys 
i professors, però per a mi 6è ha estat el meu curs preferit.
I la veritat és que no vull anar a un altre lloc, però...
Adéu, escola Azorín

Vaig arribar a l’escola quan tenia 3 anys. He fet molts amics 
i he après moltes coses.
Gràcies professors per ajudar-me.
Mai t’oblidaré i gràcies, escola Azorín.

SOFIA RUBEN

Aquest any ens anirem i molt trista em posaré. Ahir estava 
entrant amb alegria i avui me n’he d’anar amb tristesa. Han 
passat 12 anys i per a mi han passat volant.
Mai t’oblidaré, Azorín

Quan vaig arribar sabia que aquesta seria la meva llar. Vaig 
començar amb 3 anys i acabo amb 11.
Molts professors, moltes il·lusions...
Escola Azorín, sempre et portaré al cor.

NURIA G.  ADRIÀ

Aquesta escola és molt maca: els amics, els professors, les 
excursions, els festivals...tot. Però ara és hora de marxar i 
tot i que potser no ens veurem mai més, us tindré tota la 
vida al cor.
Gràcies per tot el que heu fet per mi

A l’escola Azorín jo vaig arribar amb dos anys, deu anys 
després he de marxar. A Cicle Infantil em vaig trobar amb 
tres professores que em van guiar destí a Primària on, més 
tard, en van guiar fins al final d’aquesta aventura.
Gràcies per tot.

NIL ORIOL

Hi havia una vegada una escola estimada,
on un nen els anys passava.
Però quan a 6è arribava i l’ESO començava
el pobre noi trist es posava.

En aquesta escola hem rigut, plorat, cridat, enfadat...però 
sempre hem estat junts. M’han ensenyat a ser millor perso-
na i valorar-ho tot, a veure el costat positiu de la vida. 
Aquesta escola no  se n’anirà del meu cor perquè aquí 
m’ha passat de tot.
Els professors m’han ajudat molt en tot, però l’escola en 
general m’ha ensenyat a ser una millor persona.

Me’n porto molts bons records de cada etapa de l’escola.
A Cicle Superior hem anat madurant per estar preparats i sa-
ber dir que no en algunes coses.
Adéu escola Azorín, Cicle Superior i mestres que sempre 
m’heu acompanyat.

CHLOÉ ADRIÁN

ALEJANDRO

Aquest nano Alejandro 
s’anomenava. Aquesta esco-
la per ell seria recordada ja 
que a professors i companys 
molt estimava i un poema 
els dedicava.
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Adéu a una altra promoció

UN CONTE PER ANAR A DORMIR

Hi havia una vegada , a l’escola Azorín,

un grup de nois i noies que ho eren tot per  a mi.

Compartíem aventures, apreníem sense fi

i sempre pensava en ells abans d’anar-me’n al llit.

Vivíem tots molt feliços, en un món ideal

ple de moments màgics, de somriures i amistat.

Però un bon dia va venir l’ESO, que era un monstre molt dolent.

Me’ls va arrabassar a tots... Se’n van anar tan contents...

I ara estic aquí tan sola... Sense llibres, sense amics...

En una classe tan buida que no se sent ni un sospir.

Els meus estelets ja volen, ja arriba per fi la nit

i els miro per la finestra abans d’anar-me’n al llit.

Estelets, estelets meus, és un somni això que tinc?

Us veig a tots a la classe. Us torno a tenir amb mi...

Però sona el despertador i me’n torno a l’Azorín,

on m’esperen nous alumnes que ompliran tot aquest buit.

Bona nit.

 

 Laura Constantino
Aquest poema va dedicat a tots 
els nostres alumnes de 6è. Cadas-
cun de vosaltres m’ha inspirat a 
l’hora de crear cada vers.  
Molta sort!!!
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Curs Pseudònim Nom

1r EP - 1r Premi Matilda Nadia Pérez

Vet aquí una vegada una nena i un nen que passejaven pel carrer i quan cami-
naven, al seu voltant passaven coses molt rares, com per exemple, que plovien  
llibres del cel i també semblava que el mar era de xocolata i moltes coses més.

La nena i el nen tenien molta por que els hi fessin mal, perquè hi havia lladres, 
bruixes i també monstres. 

Pensaven que les fades els salvarien les vides, perquè sinó, no sortirien de casa.

Finalment amb la màgia de les seves imaginacions, tot va sortir molt bé a tothom. 

Curs Pseudònim Nom

1r EP - 2n Premi El núvol de la primavera Laia Gil

Vet aquí una vegada una nena que passejava amb el seu gos i en aquell moment 
justament es va quedar paralitzada pensant en el seu pare que estava de viatge a 
Nova York. Ella el trobava molt a faltar. 

Un bon dia, la Ski, que era la noia, va pensar en viatjar ella també a Nova York 
amb el seu gos. Va anar a l’avió. Estava asseguda i va veure unicorns. Ella va agafar 
un d’ells i ja va arribar. Va anar a casa del seu pare i no hi era. Després el va veure 
amb una bruixa bona. 

Finalment, tot el que us he explicat, resulta ser que la nena estava somniant. 

Curs Pseudònim Nom

1r EP - 3r Premi Unicornio Arcoiris Carla Nolla

Vet aquí un vegada que en un poble van ploure gelats i van caure molts i molts!!

Un bon dia hi havia un sol molt, molt gran, fins i tot a la gent se’ls hi desfeien els gelats.

Un nen va tenir sort i no se li va desfer el gelat. 

Finalment us he de dir que això no va passar mai més!!!

1r Alumnes
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Curs Pseudònim Nom

2n EP - 1r Premi Beimax Adrián Hueso

Vet aquí una vegada, un nen que es deia Pau i que vivia a Amèrica. Un bon dia, en Pau va sortir al carrer 
i va sentir una cosa estranya. Va anar cap a l’escola i va veure uns peixos volant i uns ocells nedant. Va córrer 
cap a l’escola i quan va arribar li va dir a la professora que el món estava canviant. 

Va arribar l’hora del pati i va veure que els avis estaven jugant a futbol i els nens anaven amb bastó. 
Va anar a casa i va veure que la seva mare era molt petita, en canvi el seu germà petit era vell. 
Finalment, va veure que estava a la seva habitació i que estava somiant. Va sortir al carrer i tot estava com 

sempre. Ni els ocells nedaven ni els peixos volaven i totes les persones eren normals i corrents i tot va ser normal. 

Curs Pseudònim Nom

2n EP - 2n Premi Katerina Carla Ruedas

Vet aquí una vegada, dos germans que vivien al bosc a una caseta.
Un bon dia, un dels germans que vivien al bosc va tenir una idea: anar de passeig i així ho van fer. Es 

van posar la samarreta a les cames, els pantalons al cos i les sabates a les mans. Van sortir de casa i se’n 
van anar volant. 

Quan van arribar al parc, en Pau va anar al tobogan i va pujar per la rampa; en canvi, la Marta es va 
quedar asseguda al terra al costat d’un banc. 

Quan s’anaven van veure un zoo i van entrar, van veure: una vaca amb ales, un dofí caminant i una zebra 
arrossegant-se, però hi havia un problema, volien un animal i no sabien quin.

La Marta i en Pau van veure una formiga gegant que no tenia casa. Van trigar mitja hora en decidir. La 
Marta deia sí i el Pau deia no.

Finalment, van decidir que sí. Li van comprar sorra de formiga per menjar. 

Curs Pseudònim Nom

2n EP - 3r Premi Pikachu Pol Farràs

Vet aquí un vegada un nen que es deia Marco i vivia amb el seu avi. Sempre al matí anava a jugar amb 
la seva amiga Nerea. 

Un bon dia va veure els dofins del zoo volant, els peixos caminant, les zebres arrossegant-se...
- Mare meva! – va dir  en Marco. També van veure els arbres caminant i les persones quietes. Al dia 

següent van veure un ocell nedant.
- Ja n’hi ha prou! Hem de fer alguna cosa – va dir la Nerea. 
- Què és aquell soroll?- va preguntar en Marco.
De sobte, van aparèixer goril·les petits i cangurs mitjans i els van tancar a una gàbia. Van pensar i pensar, 

fins que van tenir una idea. Van sortir per les clavegueres. 
Finalment van sortir i van veure que tot era normal. 
- Visca!!! – van cridar els dos. 

2n
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Curs Pseudònim Nom

3r EP - 1r Premi Curukiruchi Martina De León

Hi havia una vegada un extraterrestre que vivia en un món a l’inrevés. La dreta i l’esquerra estaven in-
vertides. No era l’únic, també les persones. 

Una vegada l’extraterrestre va rumiar. Existeix un món a l’inrevés, igual que el meu? – es va preguntar 
l’extraterrestre.

Un dia va veure un mirall que feia llums de colors. El va tocar i la seva mà va travessar el mirall. I no s’ho 
podia creure. El que va pensar del seu món a l’inrevés s’havia fet realitat!

L’extraterrestre va rumiar i va pensar: No serà un somni? Després es va pegar i va dir:
- Au! M’he fet mal!
I va exclamar: Ara ho hauré de dir a tothom!
Va tocar el mirall i no podia tornar a casa, però al cap d’un mes, algú va entrar i ell finalment va poder sortir. 

Curs Pseudònim Nom

3r EP - 2n Premi Blaugrana Eric Torralbo

A una ciutat vivia un home que sempre estava somniant en que tot el món era a l’inrevés; és a dir, un 
món es ficava en un oceà, aquest oceà es ficava en un continent, això es ficava en un país, aquest país es 
ficava en una ciutat, allò es ficava en un poble, aquell poble es ficava en un barri, aquest barri estava dins 
d’una casa, aquella casa estava dins d’una habitació, dins de l’habitació hi havia una caixa i aquesta caixa 
era dins d’un home. 

Per molt que ho intentava no podia parar. Al final va pensar que el món era a l’inrevés i va somniar que 
el món era com ara!!!

Curs Pseudònim Nom

3r EP - 3r Premi Estel brillant del cel Oriol Martín

En el planeta Terra, no molt llunyà, les persones estaven preocupades perquè quan havia de ser de dia, 
era de nit i quan havia de ser de nit, era de dia. Ja no utilitzaven gens els rellotges, els reciclaven. 

Van passar uns dies i a un enginyer se li va acudir de construir un satèl·lit que ajudés al Sol i a la Lluna. 
Un altre enginyer va dir:

- Per què no ajudem als dos, al Sol i a la Lluna? Es tornen bojos tota l’estona!
Va arribar el dia en que van inaugurar el satèl·lit que es deia DMN. Gairebé tota la gent hi era a la inau-

guració. Estaven preocupats per si no funcionava, però l’enginyer, sense por, el va posar en marxa i se’n va 
enlairar cap a l’espai. 

Mentrestant tothom cridava: 
- 1, 2, 3, ... el món a l’inrevés!!! I a l’instant, es va fer de dia. 
Això és el que va passar amb el Sol brillant, la Lluna transparent, els astuts enginyers i la Terra contenta 

i feliç de ser com havia de ser. 

3r
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Curs Pseudònim Nom

4t EP - 3r Premi Jay Patata Cloe Parrón

Hola! Em presento. Sóc en Miquel. La meva vida és ... normal, que diguem. Bé, al gra. Us explicaré una 
història que em va passar la darrera setmana: que comenciii...!

Hi havia una vegada un nen que es deia Miquel. Era jo. Em vaig  llevar un dia molt assolellat, vaig  mirar 
per la finestra i tot era blau. Vaig anar cap al passadís, vaig  mirar el calendari i oh! Començava el dia 30 i 
acabava el dia 1. 

Vaig  pensar: Què és això?. Vaig  arribar al menjador i el pare parlava com la mare i la mare com el pare. 
Em vaig quedar al·lucinat. Vaig  anar a la cuina a esmorzar i hi havia sopa i carn. Total, tot molt estrany. 

Vaig anar cap al cole i no vull dir què hi havia pel carrer, perquè era ... buaaa! No ho dic. Quan vaig ar-
ribar a l’escola , vaig seure, vaig obrir el llibre i estaven tots els temes barrejats com farinetes.

La profe Ana em va dir: Avui et toca a tu ser el professor. Miquel, va, passa a la pissarra. Va venir la profe 
Emi, el profe David i vaig posar a l’Eli a copiar, a l’Emi castigada a la classe de quart i al David de peu. 

Vaig sortir de l’escola i vaig veure un gos passejant al seu amo. Déu, quina bogeria!

Vaig arribar a casa molt tard perquè el carrer estava molt estrany. Em van servir el sopar: cereals amb llet i suc. 

Va ser un dia de bojos! Però aquesta història va passar de debò i espero que us hagi agradat. 

Curs Pseudònim Nom

4t EP - 2n Premi Estrella Ona Sancho

Hi havia una vegada un món ple de sentiments. Hi vivia un sentiment únic que es deia Amor. L’Amor era 
un sentiment molt bufó i molt amic del Respecte. Els dos tenien treball com tots els altres. Treballaven dins 
de les persones, però no tothom els necessitava. 

Un dia van haver de separar-se i es van adonar que vivien a l’inrevés, perquè havien d’estar junts. Per 
això, els dos es van partir perquè en aquest món a l’inrevés tot és possible, i cada trosset va anar a una 
persona diferent que els necessitava. 

Van pensar, pensar i pensar i van crear la Felicitat. També va tenir treball. Va tenir molt d’èxit i a tota la 
gent li va agradar. 

4t
Curs Pseudònim Nom

4t EP - 1r Premi Perruño-C4 Saïda Palma

En el meu món a l’inrevés, 
d’esquena camina la gent.
En el meu món a l’inrevés, 
per la nit compra la gent.

Les persones són al zoo 
i els animals, caminant i rient, 
En el meu món a l’inrevés, 
els semàfors són de caramel. 

En el meu món a l’inrevés, 
els arbres són de gel,
el raïm és de carbó
i el kiwi surt al carrer. 

Si jo estigués en un món a l’inrevés, 
canviaria la neurocirurgiana pel bomber, 
les flors sortirien a l’hivern, 
mentre que el fred esperaria l’estiu.
Guardeu, guardeu les tovalloles, 
que arriba l’estiu a la plaça del Kaliu. 

Els cordons anirien descordats
i les camises sense botonar.
En aquesta història a l’inrevés
tots els habitants estan rient,
menys la meva veïna  que crida i plora 
quan està sola.
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Curs Pseudònim Nom

5è EP - 1r Premi Macu Erik Ríos

Ahir va ser 8 de setembre i el govern d’Espanya va decidir que aquell dia fos una festa: “El dia a “l’inrevés”.
M’havia aixecat del llit, amb la roba d’abans d’ahir, i m’he posat el pijama per anar al carrer. Allà vaig 

trobar-me molts lladres que volien anar a la presó i la policia es negava tota l’estona. Vaig veure que una 
casa es cremava, van venir els bombers i... encara la van cremar més! 

Vaig anar al cinema, pagant 10€, vaig seure i la pel·lícula va acabar en un segon. Després el meu veí va 
dir-me que tragués el cap per la finestra perquè volia explicar-me un acudit. Ho vaig fer... i era “començar 
a riure”; (no em va fer gens de gràcia). 

Vaig anar a un llac a dibuixar, perquè m’agrada molt, però no hi havia aigua, només alguns peixos morts. 
Vaig anar a casa d’un amic i  no tenia timbre, havent de picar a la porta. Quan em va obrir vaig quedar al-

lucinat. Caminava amb les seves mans. Vaig entrar i li vaig preguntar que perquè ho feia. Em va respondre 
que participava en un concurs que es titulava “Avui som a l’inrevés”. Havia de gravar alguna cosa així. Per 
això va rebre un correu dient que havia guanyat, però que quan arribés el carter a casa seva havia d’estar 
així. Continuava esperant-lo. 

Mentrestant els bombers seguien cremant coses. Així doncs vaig recórrer molts quilòmetres per arribar 
al govern i demanar que no fessin mai més aquesta festa. Per sort em van escoltar i van decidir anul·lar-la. 
El missatge fins i tot va sortir per la televisió. 

Definitivament vaig anar de nou a casa del meu amic. Li vaig explicar i es posà molt feliç. Podia tornar 
a caminar de manera normal. Per la meva part vaig tornar a casa, a descansar també i vaig dormir de nou

Curs Pseudònim Nom

5è EP - 2n Premi Gelat calent Julia Gil

Hi havia una vegada una història agradable i també inimaginable. Hansel i Gretel van sortir al bosc en 
busca de menjar que després els seus pares cuinarien. Es van perdre. Molt espantats i tristos van començar 
a plorar. 

Una fada els va veure i va pensar: -”Si els porto a dinar els podré enganyar”. I aleshores els va saludar i guiar. 
- “Veniu! Per aquí està la meva casa feta de palla.
- Ostres! Doncs per aquí hi ha un llop... I si està feta de palla...
La fada els va interrompre dient:
- “Ja sé aquesta historieta tan farsant que, quan me la van explicar, quasi un atac de cor em va donar”. 
Els nens van veure la casa per dins i van dir-se xiuxiuejant a l’orella.
- “ A dins la casa tot està fet d’or. Això significa que ha robat!”
De sobte a un caçador van trucar i després al seu costat es va presentar. Al gat de la fada van agafar i 

tot content va marxar. 
Al final van veure que havien de trucar a la policia, que va detenir a la fada i a la presó la van ficar.
Hansel i Gretel amb la casa es van quedar. El llop va aparèixer per la porta tot cantant:
- “Sí! No em deixeu l’or o morts estareu tots dos”. 
Els nens no li van fer cas i tots tres morts van acabar.
I us preguntareu... perquè tres i no dos. Doncs el llop de tant bufar, sense aire es va quedar.

5è
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Curs Pseudònim Nom

5è EP - 3r Premi 24 -  5 -  12 -  1 Alex Berbel

Hi havia una vegada tres llobatons que vivien amb sa mare. Un dia els tres se’n van anar a viure sols. El 
primer va fer una casa de maons que semblava que hagués passat la guerra. El segon va fer un hotel de 
ferro, ciment i maons. Semblava una cabana de tan petit com era. I l’últim va fer un gratacels de fang, que 
va haver de repetir perquè l’aigua l’havia desfet.

Un dia un porquet ben afamat va veure les tres estructures. Va agafar al primer llop i se’l va menjar, 
traient els maons de sota i enderrocant la casa. El segon també va acabar dins la seva panxa. Només li va 
fer falta entrar a l’hotel i, quan l’anessin a atendre... zas!, menjar-se’l.

I del tercer... ja ho veureu.
Estava tan tip que va fer una becaina.
Llavors va començar a ploure i el gratacels de fang se li va caure a sobre de la panxa. Va començar a 

vomitar fins que va sortir de la boca un dels dos llobatons que s’havia menjat. 
I quina casualitat que cap dels dos que eren fora va ajudar-lo a sortir de sota el gratacels. Van tornar 

amb sa mare, quedant-se el tercer dins del porc.
I vet aquí un porc i vet aquí un llop, que aquest conte marxa fent “autostop”. 

Curs Pseudònim Nom

6è EP - 1r Premi Jo i l’escola, els millors 
amics

Núria Bernal

Mai t’has preguntat què passaria si el món fos a l’inrevés? O sigui, que tot el que passés en un dia qual-
sevol, succeís al contrari?

Després de molt pensar-hi, jo sí ho he fet un munt de vegades, recaptant algunes idees  i, més o menys, 
així seria la meva breu versió d’aquest món:

“Quan va succeir el Bang Big es va formar el planeta Arret, i el primer que va crear-se en aquell planeta 
van ser uns petits éssers vius, electrònics i molt “rudimentaris”, com ara l’Iphone 1000 i el Galaxy 5800! 
Aquests diminuts éssers es van anar reproduint  amb el pas dels anys i, en passar un parell de segles, sor-
giren les televisions. Força més tard les escoles, els pous per agafar aigua i  després les fonts.

Després de vuit segles va aparèixer la roba que servia perquè la gent no tingués fred. 
Finalment, quan jo vaig néixer, es va descobrir el foc. 
Ara estan apareixent algunes plantes i flors”.

Què t’ha semblat? Tot plegat molt estrany, no? A mi, la veritat, m’ha resultat una mica de bojos!
Ens sembla esbojarrat perquè és una vida a la que no estem acostumats. Tot i que, ara que hi penso, 

una mica sí que convivim en situacions semblants...
Com seria,  per a tu, el món a l’inrevés?

6è
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Curs Pseudònim Nom

6è EP - 2n Premi Auronplay Arnau Arbós

Hola, jo sóc en Joan i acabo d’arribar a l’ OSE. A la meva classe no hi ha cap company de l’altra escola.
Estic sol al pati en un racó i em venen un grup de nois més grans que jo i em comencen a acorralar, no 

sé què fer... De cop... faig espetegar els dits i ... tot es comença a enroscar! Estic al mateix lloc però passa 
alguna cosa estranya. Els nois que em volien fer mal, sembla que tenen por de mi i marxen a corre-cuita. 

Estic a la classe treballant i em fa una mica de mal el cap. De cop i volta em cau un tros de ferro d’una 
biga al cap i en  lloc de fer-me mal em cura el mal de cap, no ho entenc!

El professor em crida per donar-me una nota d’un examen i trec un deu, però el professor m’esbronca! 
No entenc res.

Ara estic a casa. és de nit. Ma mare em diu:
-Vine a esmorzar!
-Però no es diu sopar? Li dic jo. Ella em crida i em diu que si estic tocat de l’ala! Me’n vaig a dormir per 

la desesperació, i de cop em desperto. Ara ho entenc tot!
Mira que sóc pocasolta. Era tot un somni!!!

Curs Pseudònim Nom

6è EP - 3r Premi Fulla humida o mullada  Kristel Barrera

Un dia  com qualsevol altre, em desperto, em rento les dents i vaig a esmorzar. Tot anava bé fins que 
me n’adono que la meva  mare no s’ha despertat per portar-me a l’escola. Me’n vaig al seu llit i li pregunto:

-Mama...mama! Com és que encara no t’has despertat?
I em respon:
- Tranquil·la Nicole! No passa res si arribes tard a l’escola! 
- M’estranya molt perquè la mare sempre és molt puntual, però el dia continua. Després quan em vaig 

a posar la roba, la tinc tota desordenada! Tot està molt canviat. És el món a l’inrevés! Així que decideixo 
posar molta atenció a tot el que passa al meu voltant.

Els dies passen i passen fins que escolto un dia a la meva habitació a algú demanant auxili. De sobte, 
miro per la finestra i...trobo els meus pares segrestats! Em diuen que salti, em fa por però salto i...estic en 
una altra dimensió!

Així que els trec d’allà i els demano que m’expliquin què ha passat.
M’expliquen que un dia uns éssers els hi van dir que com que jo no valorava les coses que els canviessin 

per uns altres, però els meus pares van dir que no. Aleshores els van segrestar.
Tot això em va fer pensar que s’ha de valorar tot perquè...mai saps quan la teva vida donarà un gir i tot 

canviarà completament.
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Sant Jordi 2018

Pseudònim Nom

Farrock Bulsara -  1r premi Germán Martín

Una pesadilla horrorosa “A las 5 de la tarde” (Fragment)

Eran las 5 de la tarde hora Lorquiana, cuando un trueno ensordecedor me despertó de la siesta que 
bien tenía merecida después de una excursión por la montaña de 6 horas y poco más de 20 Km, y después 
de una comida copiosa.

Eran las 5 en punto de la tarde, cuando desperté con un sudor frío que recorría todo mi cuerpo, y con el 
corazón que palpitaba tan rápido que pensaba que en cualquier momento saldría disparado de mi pecho.

Estaba disfrutando de un puente en una casa de turismo Rural en un pueblecito del Pirineo, cuando 
desperté repentidamente por un ruido que pensé que era el fin del mundo. El cielo era eléctrico, negro 
como el azabache de Platero y la tormenta era terrorífica, de esas que a Stephen King le hubiera encantado 
vivir para ambientar una de sus novelas.

Me encontraba fatal, tenía un dolor de cabeza tremendo, todo por culpa de ese despertar tan violento, 
y además sumado a la peor pesadilla que había sufrido en toda mi vida, y que a continuación os explicaré.

Había soñado que la raza humana se había deshumanizado, que a lo largo de los siglos habían luchado 
entre ellos para dominarse unos a otros e imponer su poder, creencias y leyes a los demás pueblos. En la 
actualidad, la sociedad estaba gobernada por un pequeño grupo que imponía su poder a toda la pobla-
ción del planeta de manera autoritaria y sin escrúpulos. 

Pares , Mares i familiars
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Pseudònim Nom

3 - 2n premi Albert Bernal

Eureka! (Fragment)

Apagues les  llums i viatges a un altre món. Un cop hi ets, arribes a una casa. La porta és oberta, no té 
pany, no té pestell. Hi entres tot i que no és la teva, però, per estrany que sembli, desprèn aquell mateix 
caliu que només la teva llar et fa sentir. D’entre tots els mobles, senzills però agradables, et fitxes en una 
taula que jeu al bell mig del menjador. Allà hi ha un llibre. “Sembla un diccionari. –penses- Encara recordo 
quan jo utilitzava aquests libres grassonets dia sí i dia també”. 

L’agafes, i el seu tacte encén un petit somriure de nostàlgia als teus llavis. Passes el polze per la vora de 
les pàgines, i penses què buscaràs. Com decidir d’entre els milers de paraules que coneixes és molt difícil, 
et fixes en què estàs fent: fullejar. Així doncs, ho busques. Has perdut una mica de pràctica, però te’n surts. 
Busques la f, després la u.. fua... fuet, i directament fulla. 

Sembla massa brusc, com si faltessin paraules. Abans de la I esta la g, i recordes força mots que co-
mencen així. Per exemple, fugir. No ho trobes per enlloc. Ho miris per on ho miris no està. Aleshores en 
busques derivades, per veure si es tracta d’un error. 

Te’n vas a la r. Refrigerar, refrigeri... refulgència. On està refugiat? Però si hauria de ser allà al mig! Potser 
qui va escriure el llibre no va en recordar-se de posar-les, o potser mai havia sentit la necessitat de fugir 
d’enlloc.

Pseudònim Nom

Friends - 3r premi Monica Julià 

(Fragment) 

Avui l’Hermina, compleix 100 anys. Tot una vida viscuda!! Una vida plena d’històries, bones i dolentes, 
que per sort ha pogut explicar als seus fills, nets i besnéts.

Son històries de superació, de valentia, de carències, d’amor, de por, d’alegria, de tristesa... tota una 
barreja de sentiments que un cop viscuts i recordant-ho, te n’adones que són molts anys a l’esquena, i que 
curiosament, han passat ben ràpid.

L’Hermina ha vist com durant 100 anys han canviat moltes i moltes coses.

A vegades, quan està soleta a casa, tanca els ulls i recorda com es vivia abans.

Famílies en les que el marit era qui manava, qui portava els diners a casa. Les dones submises i sempre 
cuidant dels seus. Cuinant, rentant, comprant, ocupant-se de la casa, els fills...inclús dels avis. Nens unifor-
mats i educats que van a l’escola. No hi ha joguines. Ells mateixos les creaven: pilotes fetes amb  mitjons 
plens de sorra, nines retallades de cartró i pintades. També recorda que els avis vivien amb els fills a casa 
i els mantenien.
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