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Títol:

QUINS NERVIS

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Yui i faig 6è de primària, estic molt nerviosa perquè el curs que ve aniré a
l’institut i em fa un mica de por. Tot serà diferent. Tindre exàmens i no sé si em
sortiran bé, nosaltres a l’escola no en fem i això serà molt nou per a mi. Sé que no
podré estar tant amb els meus amics i que hauré de fer-ne de nous. Tinc una
germana petita que començarà l’escola i em fa pena no poder estar amb ella el
seu primer any. Anar-hi em fa respecte perquè al principi no sabré moure’m per
l’entorn, no el conec. Però sé que ho he de superar com molts altres nens i nenes
ho han fet. Tinc clar que m’estic fent gran i que he de madurar.

Pseudònim: GINI
Títol:

DE PETITA A GRAN

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola em dic Xena. Ara que faig 6è començo a veure que m’estic fent gran i que ben aviat
hi haurà molts canvis, d’aquí poc, al setembre aniré a l’institut. Aniré a Celrà, a un
institut que és molt gran i on tot serà nou per a mi. Tinc ganes d’anar-hi però sé que
estaré nerviosa al principi perquè no coneixeré els espais ni les classes ni el pati... També
m’hauré d’acostumar a nous mestres i espero fer nous amics i amigues. Si em faig gran
segur que canviaré una mica, potser amb la roba, l’estil, l’aspecte, potser seré més
ordenada o menys... No ho sé, ja ho veurem... Però el que sé segur és que intentaré ser
la mateixa persona que sóc ara i que tindré presents els meus pares i amics d’escola.
Pseudònim: XENA
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Títol:

MASSA EMOCIONS

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em dic Biel i faig 6è de primària. Estic molt emocionat perquè d’aquí a pocs
mesos aniré a l’institut. Això em suposa un canvi d’espai, passar de l’escola a
l’institut i de poble, de Bordils a Celrà. Per això tinc tantes emocions diferents:
estic content perquè podré fer nous amics i al mateix temps estic trist perquè no
veure els meus amics que es queden a l’escola. Em fa il·lusió saber que em
retrobaré amb els amics que l’any passat feien 6è. Segur que veuré els companys
de l’escola a l’hora del pati i als passadissos perquè ja sé que no ens posaran a
tots a la mateixa classe. Això és el que passarà d’aquí poc i és perquè em faig
gran, toca anar a l’institut i no puc fer-hi res.

Pseudònim:TARRES

Títol:

EVOLUCIONO

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em dic Dani i tinc 12 anys, vaig a l’escola de Bordils. Tinc ganes de fer-me gran
per veure com canvio i per veure com vaig evolucionant. Segur que les meves
emocions també seran diferents, tindré nous gustos i potser també vario el meu
caràcter... Però sobretot em fa il·lusió per poder anar a l’institut tot i que al mateix
temps

tinc por perquè em posaran més deures i tindré menys temps per

descansar i hauré de dedicar-lo als estudis. Se’m farà estrany abandonar el meu
estil d’aprenentatge però m’hi acostumaré, serà com pujar de nivell: el primer
nivell és la guarderia, el segon l’escola, el tercer l’ESO, el quart el batxillerat i el
cinquè i últim nivell serà la universitat i després a treballar.
Quan vagi a l’institut també em trobaré amb el meu germà que fa tercer de l’ESO i

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
em fa il·lusió que tornem a coincidir, com quan venia a l’escola.

Pseudònim: LOKI
Títol:

AVIAT ANIRÉ A L’INSTITUT

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

S´acosta l´hora de anar a l´institut, això significa fer-me gran i per això se´m barregen
les emocions. D´entrada hi haurà un canvi d´horari, començaré ben aviat i plegaré
més tard, aniré amb autobús cada dia, faré nous amics i amigues i tindré professors
nous. Quan m´imagino com seran els exàmens tinc com una mena de punxa a la
panxa que fa molt de mal! Sé que tot canviarà i que ja seré una adolescent de
primer. Estic una mica trista perquè segur que trobaré a faltar l´escola però tothom
diu que a l´institut també m´ho passaré bé. Quan la meva germana m´explica com
és fer-se gran, em venen ganes de ser gran com ella. També tinc una amiga que fa
primer d’ESO i em diu que ella també tenia nervis i que ara ja hi està acostumada.
Tothom em recorda que aviat hi aniré, sort que quan jugo amb la meva gosseta ella
no em fa cap pregunta i així no hi penso i estic tranquil·la.
Pseudònim: MICA

Títol:

Quins Nervis!!!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Mingus, tinc 11 anys i m’adono que em faig gran perquè el curs que ve
vaig a l’institut. Quins nervis, quina emoció! No sé del tot què és això d’anar a
l’institut però el que si sé és que faré molts nous amics i amigues, que m’ho
passaré molt bé i que aprendré moltes coses noves. Tinc sort que el meu germà
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que va a l’institut m’explica coses de tant en tant. Ja conec alguns nens i nenes de
6è d’altres pobles perquè hem fet trobades en les que ens hem pogut conèixer,
així que quan hi vagi els retrobaré. A més, veuré exalumnes de l’escola, els meus
amics que fins ara han anat a la meva classe i alguns que hi continuaran anant...

Pseudònim: GICU

:

Títol

UN NUS A L’ESTÓMAC

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Maleg i faig 6è de primària. M’adono que em faig gran perquè d’aquí poc aniré a
l’institut. Sempre que hi penso se’m fa un nus a l’estómac, em tremolen les cames i no em
surten les paraules. He parlat amb els amics i amigues, alguns senten les mateixes emocions i
n’hi ha d’altres que no hi pensen gaire. Tinc molta por, serà tot nou i desconegut. Sento que
aquest nus a la panxa es fa més i més gran fins arribar a la gola. No hi hauria de pensar tant i
aprofitar més els dies que em queden de vacances. És veritat que serà un canvi fort però
m’hi acostumaré, n’estic segura i tinc el suport dels meus amics que sé que sempre
m’ajudaran.

Pseudònim: RANA

Títol:

EM FAIG GRAN
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Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em faig gran i d’aquí uns mesos passaré per una altra etapa, anar l’institut. Em
sembla que em posaré molt nerviosa els dies abans de començar. Serà un gran
canvi per mi, m’hauré d’acostumar a una classe nova, un pati nou, mestres i
companys nous. Però també estic contenta perquè podré conèixer i fer amigues
i amics d’altres pobles. No sé si em costarà adaptar-me als horaris de l’institut,
aixecar-me més aviat cada dia, dinar a casa més tard i tenir la tarda lliure però
per fer deures i estudiar, espero que sí. També hauré d’agafar l’autobús cada dia
i això serà molt divertit.

Pseudònim: BLACK

Títol:

El canvi d’etapa d’en Joan

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Només de pensar en el canvi d’etapa d’en Joan, és a dir, anar a l’institut em ve al
cap tot el que li espera: més deures, no gaire temps lliure, aixecar-se d’hora,... A
mi no em fa gaire il·lusió però ell sembla que ho porta prou bé. En Joan em diu
que nota que s’està fent gran i que, tot i que li fa pena deixar la seva escola també
li fa molta gràcia anar a l’institut. Però jo em pregunto: “És veritat que li fa tanta
il·lusió com diu?” L’únic avantatge que veig és que tindrà tota la tarda lliure però,
és clar, haurà d’estudiar molt més i tindrà molts deures... Jo, que sé que en el fons
està molt espantat, sempre li dic: “Tothom que ha anat a l’institut n’ha sortit viu...”
En tot cas, li desitjo molt bona sort.

Pseudònim: RIVI
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Títol:

AI NO, L’INSTITUT!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

No tinc ganes de començar l’institut, només de pensar-hi ja em moro! Ja sé que no n’hi
ha per tant però és que a la panxa tinc una barreja d’emocions GEGANT. Per començar,
tinc por perquè no sé com anirà, trauré bones notes?, faré bones amigues? I amb això de
les amigues també estic trista perquè m’hauré de separar de les de la classe i la veritat és
que em fa molta pena. Estic nerviosa perquè no sé la gent que hi haurà, m’avorriré molt a
classe o no? No estaré tranquil·la fins que no vegi com és per dins, no em vull ni imaginar
què passaria si el primer dia d’institut em perdés. Estic preocupada per SI NO TINC TEMPS
PER FER LES COSES QUE MÉS M’AGRADEN, o sigui: mirar la tele, fer manualitats... però és
que em faig gran i ja em toca anar a l’institut, una nova etapa està a punt de començar.

Pseudònim: KUGIMA

Títol:

EM DIC NAÏMA

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola em dic Naïma, tinc 11 anys i visc a l’Àfrica. Quan era petita em discriminaven
pel sol fet de ser negra. Cada dia havia de caminar dos kilòmetres per arribar fins a
l’escola fins a l’escola. A mesura que em feia gran em sentia més desplaçada dels
nens i nenes blancs perquè jo anava a una escola per infants negres. No tenia molts
recursos, però si uns quants diners per comprar el diari setmanal cada dimecres. Fa
poc, llegint-lo, me n’adono que queden places per a l’institut més important d’Àfrica,
el Hawaka. Sota hi havia un telèfon per inscriure’t i així ho vaig fer. Al cap de dos
dies hi havia una prova per poder-hi entrar i m’hi vaig presentar. Quan vaig entrar a
la classe van veure que era negra i s’apartaven de mi, m’ignoraven... Jo em vaig fer
la forta i vaig decidir que no em rendiria i que mai jutjaria una persona pel color de la
seva pell!!!
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Pseudònim: KAYLA

Títol:

CANVI A L’INSTITUT

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Un nen que feia sisè i ja s’estava fent gran va sentir por d’anar a l’institut perquè
no sabia què l’esperava allà, li feia vergonya suspendre un examen, no volia estar
atabalat amb els deures i també pensava que li costaria fer nous amics. Finalment
va arribar el dia d’anar a l’institut i algunes de de les coses que s’havia imaginat
que passarien van ser veritat. No li van agradar gens i va decidir que quan fes 2n,
3r i 4t E.S.O intentaria ajudar els més petits que ell perquè no els passés el
mateix. I així ho va fer, se’n va recordar i es dedicava a acollir els nouvinguts a
l’institut. Es va sentir satisfet de tot el que havia aconseguit i els que van rebre la
seva ajuda també ho van continuar.

Pseudònim: PUIGMAL
Títol:

EL CURS QUE VE

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
M’estic fent gran i l’any que ve ja faré primer d’ESO, o sigui que canviaré l’escola per
l’institut. Serà una nova etapa de la meva vida. Estic molt il·lusionat i content però
també intrigat, nerviós i impacient per anar-hi. Coneixeré a gent nova i faré nous
amics. Sé que hauré de treballar molt més, que tindré moltes assignatures i mestres
diferents cada hora i que hauré de fer molts deures. Tinc algunes referències de
l’institut perquè la meva germana fa tercer d’ESO i m’ha explicat per sobre aquelles
coses que són importants i diferents de les que conec. Crec que tot serà una novetat
al principi però segur que al cap de poc ja m’hi acostumaré.
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Pseudònim: Anònim

Títol:

El canvi més gran de la meva vida

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

El canvi més gran de la meva vida és a punt de tocar. Tot aquest any he pensat
que per fi aniré a l’institut i que coneixeré a més gent, faré més amics. Es nota
que em faig gran. Sento moltes emocions, estic feliç, nerviós... Com serà? Gran,
petit...? Ja sé que hi haurà més feina que a l’escola però, a qui no li agrada
canviar d’etapa totalment? A mi sí, m’encantarà! Si fos per mi hi aniria el més
aviat possible!!! Estic obsessionat!!! 1r d’ESO!!! Només pensar això em poso
content i em venen visions com si fos la típica sèrie americana on l’acció passa a
un institut. Tant de bo hi anés demà mateix!!!

Pseudònim: ERRA

Títol:

TOCA UN CANVI

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

En Jaume és un nen que el curs que ve farà el primer gran canvi de la seva vida, anar a
l’institut. Potser no s’adaptarà ràpid perquè li posaran molts deures, tindrà menys temps
lliure i haurà de dedicar més temps a estudiar. A més, es separarà dels seus amics de
l’escola però també suposa que en farà de nous. Tothom li fa sempre les mateixes
preguntes, que si està nerviós, que si està content, que si no li fa pena deixar l’escola... I
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en Jaume, que està força cansat d’haver-ho d’explicar, s’ha après una contesta que els
repeteix; els diu que està més il·lusionat que nerviós i que ja sap que li toca perquè es fa
gran.

Pseudònim: OMBRA

L’INSTITUT

Títol:

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Aquest setembre anirem a l’institut. Em poso nerviós només de pensar que estic
dintre l’institut, un lloc desconegut per a mi. Tinc una sensació molt rara, com si
tingués papallones a la panxa, però alhora sóc feliç perquè vol dir que em faig
gran. Crec que sóc prou responsable i que m’anirà bé. Amics meus que ja hi són
em donen consells i em diuen que és molt important aprofitar més el temps, fer el
deure cada dia i no esperar a l’últim moment.
Espero que a la meva classe hi hagi amics meus de l’escola i em pregunto si em
serà difícil fer-ne de nous. I si no en faig? Val més que m’ho tregui del cap. El futur
ja vindrà tot sol, ara he de gaudir del present que és el que tinc al davant.

Pseudònim: DUC
Títol:

JA ÉS HORA DE CANVIAR

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Com que em faig gran ja és hora de canviar l’escola per l’institut. No estic nerviosa
perquè ja sé més o menys com és -la meva germana gran ja hi ha anat i m’explica
moltes coses-. Puc dir que estic contenta per començar una nova etapa, serà

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
diferent, una experiència nova. Anar a l’institut em fa sentir gran, tot i que sóc la més
petita de la classe –vaig néixer el 31 de desembre- i allà potser també ho seré.
Encara que canviï d’escola segur que faré nous amics, aprendré coses noves i tindre
noves oportunitats com anar a Euskadi, fer treballs amb companys d’altres pobles...
Però sé que un dia o un altre trobaré a faltar l’escola de la meva infantesa, els meus
vells companys, els meus mestres que tant m’han ensenyat i aquells amics que han
fet coses per a mi!

Pseudònim: Núvol blanc

Títol:

QUINA POR!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em dic Max, tinc onze anys i faig 6è de primària a l’escola de Bordils. Tinc dos
germans, un que fa 2n de primària i l’altre que fa un cicle formatiu. Vull anar a
l’institut igual que hi va anar el meu germà gran, això vol dir que m’estic fent gran,
com ell. Allà podré fer nous amics. Estic molt il·lusionat per conèixer l’edifici de
l’institut, m’han dit que és molt gran. Tinc nervis perquè tindré molts mestres i no
en conec cap. Tinc moltes ganes d’anar-hi però també tinc molta por perquè no ho
conec i tot serà diferent de l’escola. M’han dit que tindré menys temps per jugar i
que m’hauré d’espavilar per fer el deure, en posen cada dia i a mi no m’agrada
gaire fer-lo però m’hi hauré d’esforçar.

Pseudònim: MAX

