CONCURS DE MICRORELATS
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Escriu el teu microrelat:

Títol: L’INSTITUT PER A MI
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Em faig gran, però això no vol dir que sigui adulta, però sí que tindré més
responsabilitats com ser més ordenada, escoltar més a classe…
Quan diuen la paraula institut em venen al cap emocions molt diferents com:
por, alegria, inseguretat, seguretat; depèn de la situació. També em ve al
cap que a la classe no serem els de sempre, serem molts més i això dona
més possibilitats de tenir més amics.
L’institut també és una oportunitat de crear noves sensacions, records,
sentiments… En general, l’institut és un lloc per viure una gran experiència i
sens dubte serà una etapa de canvis i emocions que determinarà el camí de
la meva vida.

Pseudònim: AIDAN

Títol:Em faig gran
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Em faig gran. Estic fent 6è de primària, un curs bastant fàcil comparat amb el
que m’espera aquest any al setembre: començar l’institut nou de Sarrià de
Ter.
Sé que serà un pas bastant difícil d’aconseguir, però de totes maneres
espero poder aconseguir el meu somni: arribar a estudiar a la Universitat i
ser metge. Ja sé que per ser-ho, he de passar uns deu anys estudiant per
després poder aprovar l’examen final amb una nota altíssima, ja que en
demanen una molt bona nota. Jo espero i desitjo que me’n pugui en sortir.
El canvi de companys a l’institut, sé que afectarà una mica els meus
sentiments i emocions, però és un repte i em dic que serà un obstacle per
superar a la vida, no creieu?
No dec ser l’única persona que en algun moment se separarà per sempre
dels seus amics.
Pseudònim: ARAIAN
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Escriu el teu microrelat:

Títol: EM FAIG GRAN!
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Aquest any, em toca acomiadar-me de l’escola. Em faig gran!
Estic una mica nerviosa ja que l’institut en el que em toca anar encara no
està construït i això fa, que no li pugui preguntar a ningú si li va bé i si li
agrada. Aquesta, és una de les raons per les quals fa que tingui aquesta
intriga, aquests nervis, aquesta emoció…
Ens han ensenyat els plànols i sembla que serà molt gran i espaiós. També
totes les matèries que hi farem així com que ens ho passarem bé alhora que
aprendrem.
Per l’altra banda, també tinc ganes d’anar a l’institut ja que vull conèixer a
noves persones i passar-nos-ho d'allò més bé.
Espero que siguin uns quatre anys plens d’alegria i d’emocions!
Pseudònim: ALIM

Títol: POC A POC
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Poc a poc em faig gran. I són moltes les emocions que m’envaeixen.
Recordo el dia que vaig entrar a l’escola ben petita, esperant a fer sisè perquè
volia experimentar el fet de ser els més grans de l’escola. Ara que he arribat a
l’últim curs penso en l’institut perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, però per l’altra
part estic nerviosa pel fet de conèixer a nous companys i companyes. D’altra
banda trobaré a faltar l’escola, sobretot als amics que he crescut amb ells i als
professors que m’han ensenyat moltes coses.
Per acabar, dir que amb els meus companys de curs tenim molta confiança i ens
divertim junts. Amb la mínima mirada ja ens entenem el que volem dir i també
ens estimem molt. A partir del curs vinent però, cadascú farà el seu propi camí.

Pseudònim: ARUAL
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Escriu el teu microrelat:

UN GRAN CANVI
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Hola, avui m’agradaria explicar una història normal o alguna cosa similar, cosa
que és bastant difícil per a mi.
El que vull dir-vos és que tothom sent alguna vegada a la vida diferents
emocions, com el fet d’estar a punt d’anar a l’insti o l’institut com diu la gent
gran. Bé, parlant de gran, grans… i tot això... Ja em faig gran!
Em toca viure noves emocions i la primera que se’m ve al cap són els nervis a
fer un gran canvi, de passar de l’escola a l’institut. Aquest canvi no serà fàcil ni
tampoc serà fàcil superar tots els obstacles que se’m posin pel camí, però no hi
ha res més fascinant que intentar-ho. Els nervis només són una petita part, ja
que també sento alegria, emoció, entusiasme… En fi això és tot el que sento i
vosaltres, què sentiríeu o què vau sentir?

Pseudònim: ASLE

DEIXO L'ESCOLA
A mi els anys m’han passat molt ràpidament perquè ja faig 6è. Fa 11 any estava a
l’Escola Bressol a P1, sembla que ara estigués a 4t però no, estic a 6è a punt d'anar a
l'Institut de Sarrià. I és que em faig gran.
A més a més, estrenem institut i sempre serem els grans, i això m’agrada.
Ja tinc ganes d’anar-hi, i el fet de veure com és i conèixer nous nens i nenes em provoca
una sèrie d’emocions diferents.
Estic content de començar aquesta nova etapa però també estic una mica trist per deixar
l’escola.
Encara que s’ha d’estudiar i treballar força, m’agrada molt la meva escola perquè si ens
costa alguna cosa ens ajuden, fem coses molt divertides per aprendre i ens ho passem
molt bé.
La trobaré a faltar.

Pseudònim: GASS
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Escriu el teu microrelat:

Em faig gran
Microrelat: (Em faig gran, Emocions, Institut)
Em faig gran. Quan feia P5 sempre estava content perquè no tenia deures a l’escola i la
majoria de classes eren bastant fàcils ja que no tenia cap responsabilitat.
A primer, ja ens van començar a posar una mica de deures.
Després a segon la classe era més seriosa, els professors ens feien treballar més.
A tercer em va agradar molt que ens donessin les notes de cada assignatura i que féssim
exposicions.
Quan feia quart començava a estar impacient ja que només em quedaven tres anys per
anar a l’institut.
A cinquè, el meu germà se’n va anar a la ESO i em vaig sentir una mica trist perquè jo
anava sol l’escola.
I ara, a sisè, m’ havia imaginat que aniria amb ell però la meva mare em va comentar que
aniria al nou institut de Sarrià. Vaig pensar que era una broma, però no.
Ara em venen moltes emocions diferents (alegria, incertesa, tristor...) pel fet de marxar de
l’escola, però haig de dir que tinc moltes ganes d'anar a l’institut!

Pseudònim: La llum negra
Títol: A L’ INSTITUT JO VULL ANAR PERQUÈ EM FAIG MÉS GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Jo vull anar a l’ institut perquè la meva germana m’explica coses molt divertides com que hi ha una
aula de ciències que fan coses molt divertides i jo li pregunto i a l’escola no hi ha això ? I em respon
no, no estan aquestes coses i jo vull anar però tinc els meus dubtes. voldria que els anys a l’ institut
siguin els millors igual que a l’ escola la meva escola trista es posarà quan sàpiga que jo d’ aquí
vull marxar. Jo no sé què fer si pujar cap amunt o baixar cap a baix. L’any que ve serà genial tots el
meus amics estudiant. Vull conèixer a gent nova, amics nous, no vull deixar als meus amics que
aniran a un altre institut, tampoc vull deixar a la meva professora als meus amics de 5è 4t... Vull
quedar-me a l’escola i vull marxar a l’ institut diferents emocions em corren per el cos, la tristesa de
deixar l’ escola i l’ emoció d’anar al nou institut i nervis per el que pot passar.
Millor no pensar-hi molt, deixar fluir i deixar que arribi el dia per poder veure què passa i què en
penso...
Pseudònim: THE GIRL POWER
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Escriu el teu microrelat:
Títol: Em faig gran
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola hem dic Anthony i estic molt emocionat d’anar a l’ institut, perquè a mi sempre
m’ha agradat conèixer a gent nova, aprendre cada dia més i així poder anar
avançant i superant-me. Aquest és el final d’una etapa i el principi d’una altra, em faig
gran i d’aquí poc ja seré adolescent.
De l’ institut em fa por no caure bé a algú, que parlin malament i no tenir amics,
trobaré a faltar a alguns nens/es que aniran a un altre institut.
En aquesta escola m’han acollit molt bé, no porto des de P3 però aquí he trobat
amics, a cada professor li agraeixo de que m’han ensenyat molts valors i consells
que mai oblidaré.
Ara m’he d’esforçar molt més perquè l’ institut és un nivell més alt he d’estudiar més
i treure millors notes i aixó em motivarà a seguir i continuar el camí llarg que encara
em queda.
Pseudònim: Polar

Títol: LA GRAN AVENTURA D’ANAR CREIXENT, EL REPTE!!!
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Unes pessigolles a la panxa, i una angoixa agredolça regnen als meus pensaments. Uns
records d’allò que ja ha passat i una emoció pel que vindrà, m’inspiren d’una alegria interna.
Pel meu davant passen totes les imatges d’allò que m’ha marcat fins ara; tots els petitsgrans passos en davant que he fet d’ensa que he estat nata; des que vaig començar l’escola
bressol, o el gran pas a pimària, passant per suposat per l’arribada a l’escola infantil.
Tots aquests moments màgics gravats com tatuatges al meu cor, voleien com papallones
baten les ales per emprendre el vol. Cares noves, personalitats novelles, fantasmes nous
que potser d’aquí a un temps es faran cabuda dins el meu nou cor. Un cor que anirà
canviant a mesura que es fa gran, i hi encabeix més gent i més gent.
I és que a la fi la vida és un repte, que de vegades passa molt lent, massa i tot, i a vegades
molt ràpid, fins que un dia s’acaba. Per això hem de viure cada petit –gran pas com una
nova petitona aventura de tot el llarguíssim camí que ens queda per fer.
Pseudònim: Mirall
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Títol: Em faig gran !!
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em faig gran!
Em dic Ángel i tinc 11 anys.
A mi em suposa nervis anar-me’n de l’escola perquè he viscut moments molt alegres.
Estrenar un nou institut suposa molts nervis perquè estarem sols.
Amb tots el mestres m’ho he passat molt bé, ja que m’animaven cada vegada que
veien que alguna cosa no em sortia o quan feia alguna cosa malament.
Em farà una mica de pena anar-me’n de l’escola en la que he estat 9 anys de la meva
vida on he passat moments alegres amb els companys i amics, deixo una etapa molt
bonica de la meva vida.

Pseudònim: TETE

Títol: Cada any més gran
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Ja fa 9 anys que estic en aquesta escola i d’aquests anys he après, cantat, ballat, jugat, gaudit i
sobretot m’ho he passat molt bé amb els nens i nenes que he conegut.
Ara ja vaig a l’institut amb nens nous, mestres nous, amics nous i any nou.
Tinc ja ganes d’anar a l’institut perquè jo l’estrenaré juntament amb els meus companys. La meva
mare i el meu pare m’han ajudat aquests anys amb els deures, estudiar per els exàmens,etc...
Estic molt agraÏt als meus pares i als mestres per haver-me ajudat a aprendre tot el que ara sé.
Segurament , com tots els alumnes els hi hauran agradat uns mestres i els altres no. Però tots ells han
fet l’esforç d’ajudar-me a aprendre.
Moltes gràcies a tots!
Pseudònim: Dj Ger 007
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Títol: Un gran pas
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Des de que vaig començar 6è a l’escola Montserrat vaig estar pensant en el curs vinent (
l’ institut ) i pensava en el futur que faria de gran, de què treballaria, en l’institut que
aniria i les sortides que tindria de treball i tot el que fa referència al meu futur. Amb la
meva família en parlem molt, tinc dos germans més grans i ells ja han passat per aquest
pas cap a l’institut.
No és que estigui gaire nerviós però segurament quan es vagi apropant la data d’inici de
les classes a l’institut, els nervis ja estaran més a flor de pell. És inevitable no sentir
aquelles pessigolles a l’estómac al pensar en les novetats que viuré i al pensar què em
depara el futur. Ara sí que veig que em faig gran!

Pseudònim: an0nimus

Títol: ELS NOUS ANYS
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Avui, any 2019, mai pensaria que arribaria aquest moment des de la llar d’infants
fins avui a sisè. Quan era petit, recordo que no m’agradava anar al llar d´infants,
com quasi tots ens passava que ploràvem. Quan vaig arribar a l´escola de Sarrià
de Ter se’m feia estrany, noves coses, nous companys nous tutors etc. Quan ja
vaig arribar al cicle inicial van tornar les coses noves, com el nou tutor, els
exàmens i el pati gran perquè a partir de primer ja estàvem en un altre pati.
Després de tants anys ja érem al cicle superior érem els grans de l’escola. Les
coses ja eren mes difícils com els exàmens i el deures etc. Ens va tocar la
professora que des de petit ens feia música, l’Esther que ja es el segon any que
ens fa classe com a tutora. A l´any següent ja érem a sisè. D’aquí poc temps
s’acaba el curs i ja toca anar a l´institut que faran a Sarrià. Tinc ganes d’anar per
fer coses noves i seguir aprenent més coses. La meva il·lusió és ser policia i faré
que això sigui possible. Sempre s’han de perseguir els somnis i no oblidar-los.
Pseudònim: VIRUSITO
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Títol: UNA MICA MÉS GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Quan era petita, no m’imaginava a mi, en aquell gran edifici, que els meus familiars en
deien institut.
A mesura que em feia gran i veia els alumnes marxant de l’escola per fer un pas més al
davant, em sentia més emocionada i nerviosa, perquè sabia que algun dia seria jo una
d’quelles persones que marxaven.
Bé, aquell moment està molt i molt a prop.
En teoria la majoria de nosaltres estudiaria a l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, però ara que
faran aquest nou institut la gent ha canviat d’opinió.
Des de que sabia que faltava poc per anar a l’institut, sempre pensava com seria si
l’institut al que aniria estaria tant a prop. Bé,el que pensava s’ha fet realitat.
Aquest nou projecte servirà per conèixer més nens i nenes d’altres escoles, a l’institut
Narcís Xifra també coneixeríem gent nova però la majoria és gent coneguda.
L’escola m’encanta, però si em fessin escollir entre quedar-me a l’escola o fer un pas al
davant per anar a l’institut escolliria la segona opció. Abans em feia una mica de por
perquè hi havia molta diferència entre nosaltres que acabàvem d’arribar, i els més grans,
però ara ja no tinc por perquè sé que al nou institut serem els més grans o ens portarem
molt poc amb ells. Estic molt emocionada!!
Fins aviat.
Pseudònim: sweet girl
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Escriu el teu microrelat:

Títol: Una

nova etapa

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

D’aquí a cinc mesos aniré a l’institut, no sé com ha passat tan ràpid.
Encara m‘enrecordo quan jugava amb els meus amics al pati petit a P3,
P4, P5. Després va venir primària i van començar els deures i els
exàmens, i va començar la serietat.
Espero que a l’institut pugui aprendre moltes coses que encara no he
après. També tinc ganes de fer nous amics de nens de la meva edat de
els nens d’altres escoles que també vindran, conèixer tots els professors
cara a cara. El director té pinta de ser mol bona persona i molt amable.
Un seguit d’emocions vaig experimentant cada vegada que penso que
començaré una nova etapa. Il·lusió i ganes per una banda, dubtes i
nervis per una altra.
Espero acabar bé aquest curs i començar a l’institut encara amb més
ganes. Sé que ho faré perquè sempre m’ha agradat fer les coses bé,
primer per mi i després per fer contents als meus pares i mestres.
Pseudònim: Black shark

Títol:EM FAIG GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em faig gran i es comença a notar, les meves emocions comencen a ser una mica més
fortes, sobretot quan m’enfado perquè contesto més ràpidament ... Però la resta m’agrada el
que vaig experimentant.
També s’ha de dir que tinc moltes ganes de conèixer noves emocions a la meva nova etapa
a l’institut i conèixer nous amics, amigues, professors i professores. També tinc ganes de
veure i saber com serà l’institut que aniré l’any vinent. Tinc curiositat per si farem projectes,
com seran les assignatures, si en faré de noves...
Nosaltres ara ja coneixem una mica el professorat i així el primer dia d’institut no haurem
d’aprendre tots els noms, perquè estic segura que moltes coses tindrem al cap els primers
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Escriu el teu microrelat:
dies de classe.
Ja cal que aquest estiu carregui bé les piles per començar amb molta energia i amb moltes
ganes.

Pseudònim: Lorca
Títol: El nou institut
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Lluc, tinc 11 anys i tinc ganes d’anar al nou institut.
Fa molts anys que vaig a l’escola de Sarrià de Ter i començo una nova etapa a la meva
vida. Tinc ganes de tenir nous amics i aprendre coses noves.
Estic una mica trist perquè no vull deixar alguns amics d’altres cursos més petits ja que he
estat a l’escola des de P3 fins a 6é.
Jo vull fer-me gran per viure a casa meva i tenir fills i a la vegada no perquè vull quedar-me a
l’escola i estar amb els meus amics.
Pseudònim: Tfue

Títol: EM FAIG GRAN

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em fa molta pena marxar de l’escola per què porto des de P3 a 6è i oblidar
alguns dels meus amics pro durant aquest anys aquesta escola ma donat
molta experiència. Aquest anys m`ho he passat molt bé amb els meus amics...
Em fa una mica de nervis anar-me’n de l’escola, anar a l’institut es una etapa
molt gran per a mi.
L’escola Montserrat m’han tractat molt bé i m’han ensenyat moltes coses.
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Escriu el teu microrelat:
M’agradaria que en el nou institut em tractessin igual que a l’escola.
L’escola Montserrat m’ha suposat molta alegria en els 9 anys que he estat
aquí.
Les mestres que he tingut m’han ajudat molt.
L’institut de Sarrià m’agradaria m’ensenyin igual que en aquesta escola.
Pseudònim: TORTILLA

Títol: PERSEGUEIX ELS TEUS SOMNIS
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Pol, tinc onze anys, quasi dotze i ja estic a un petit pas de passar a una nova
etapa de la meva vida. Per mi passar a l’institut és tot un repte, ja que sempre he
sigut una mica escanyolit. Per sort tinc un germà i uns pares que m’ajuden a seguir
endavant i a triar el millor camí. Jo crec que s’hi m’esforço i la meva actitud és bona
com fins ara, ho podré aconseguir.
Des de ben petit he tingut clar el que volia ser de gran. No és un camí gens fàcil,
però si m’esforço sé que ho aconseguiré.
El meu objectiu per l’any vinent és aprendre molt i fer nous amics i amigues. Durant
totes les etapes de la meva vida he après dos coses molt importants: una, és que he
de tenir confiança em mi mateix i l’altra és que mai m’he de rendir. Per l’any vinent
voldria aprendre un idioma nou, com francès o alemany, per poder anar a estudiar a
un país nou on crec que podria millorar l’idioma i a més aprendre la seva història i
cultura.
Sé que el camí no serà fàcil però amb esforç i motivació ho aconseguiré i sempre
perseguiré els meus somnis,
Pseudònim:MARSHMELLO
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Títol: Em faig gran i quasi no m’anadono.

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Em dic Martí i tinc 11 anys a punt de fer 12, estic emocionat per la nova etapa a l’
institut, sé que és un camí molt difícil de recórrer i intentaré assolir-lo per començar
un nova etapa. Abans que passi això s’ha d’acabar l’escola, gaudir de les vacances
d’estiu i arribarà el dia de començar al nou institut de Sarrià.
Els mestres de la meva escola i la meva família m’han comentat que si tens bona
actitud i dedicació pots arribar al que tu volguis aconseguir. Això per a mi és un repte
molt interessant i tinc moltes ganes d’aprendre coses noves i que segur que em
serviran per molt i pel llarg de la meva vida. Des de petit he tingut clar què vull ser
però ara estic concentrat en l’escola per acabar el curs amb bons resultats i passar a
l’ institut amb facilitat. També no se m’oblida que haig d’estar centrat amb les proves
de competències bàsiques per acabar de finalitzar el curs de 6è i entrar per les
portes de l’ institut amb cara somrient pensant que em van anar molt bé . Tinc ganes
però a l’hora estic una mica nerviós perquè sé que no serà un camí fàcil. Sembla que
ahir vaig nèixer però ara em miro i ja estic a punt d’entrar a l’ institu, és ben cert allò
que diuen que el temps passa volant.
M’han explicat el plans de l’ institut i ja he conegut el director i la coordinadora
pedagògica, ens han vingut ha fer una xerrada a l’escola i pel que vaig escoltar, de
moment l’ institut pinta bé i com que sé que serem sempre els grans em trec una
mica la por de sobre. De moment m’han explicat que l’ institut serà davant de casa
meva llavors estic content, també ens han explicat els horaris i on farem educació
física, teatre...
Tot un munt de noves sensacions i emocions m’esperen... us ho explicaré el curs
vinent!
Pseudònim: Viniçius jr
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Títol:

EM FAIG GRAN!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola em dic Paula tinc 11 anys. Vaig a l’escola des de que tenia
3 anys. Em fa pena deixar l’escola perquè em sento com a
casa. Des de petita he vist als grans marxar de l’escola i
sempre m’ha fet il•lusió fer el que ells feien, però ara que ho soc
no vull marxar. Però també em fa il•lusió anar a el nou institut
per conèixer a mes noves amigues. Tambe em fa pena marxar
perquè aquí estem en la natura i allà estarem en mig de poble.
Pseudònim: Súperestrella

Títol: Després de 9 anys
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Em dic Roger i tinc 11 anys. Després de 9 anys m’en vaig de l’escola i acabo una etapa
important de la meva vida... he passat de ser infant a ja preadolescent, i tot ha passat amb
un obrir i tancar d’ulls.
Ara estic acabant sisè i després de l’estiu ja estaré a primer de la ESO.
Estic nerviós per conèixer a nous companys. Em pregunto, si els professors/es seran bons,
si els companys/es seran simpàtics i amables. M’entra una mica de nervis quan escolto:
- Compte que l’any vinent ja vas a 1er de la ESO!!!
Aquesta frase la puc interpretar bé:
- Ja em faig gran!!! - i així és com penso sobre el meu futur immediat.
A Sarrià de Ter mai hi ha hagut un institut i ara que a mi em toca anar en fan un de nou, no
hauré d’anar fins el Pont Major, podré anar caminant. I és millor perquè així no hauré
d’agafar l’autobús. Un idioma que vull aprendre és l’alemany. I per últim espero que tot sigui
perfecte, genial i que la meva estança a l’institut sigui bona i divertida. Segur que serà així!!
Pseudònim: Black tiger

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
Títol: EM FAIG GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Ja em faig gran! Hola em dic Sara i tinc onze anys.
No m’ho havia imaginat mai però ja quasi em trobo a les portes del nou institut de Sarrià de
Ter. Anar a un institut nou, o sigui que el meu grup i jo l’estrenarem, em provoca nervis,
alegria, i moltes ganes d’anar-hi i aprendre coses noves.
A mi sempre m’ha agradat experimentar coses noves i sobretot aquest projecte que es durà a
terme em fa sentir molta adrenalina.
La veritat és que l’escola m’encanta i crec que l’institut també m’agradarà. De fet tots els
meus coneguts que van a l’institut diuen que no voldrien tornar a l’escola, perquè ja estan bé
allà. A mi anar a un institut on hi ha gent més gran que jo em fa por, però ara que faran un
institut nou, em sento més tranquil·la perquè sé que jo sempre seré de les grans.
A part d’anar allà per estudiar i aprendre molt (que d’això es tracte) també aniré allà per fer
amics i conèixer gent nova, perquè a part d’anar la meva escola a l’institut nou també hi
aniran; Sant Julià (Castellum), Medinyà (Escola l’Aixart), i Cervià de Ter i algun altre poble del
voltant. Així que hi haurà molta gent per conèixer i moltes coses noves per descobrir. Em faig
gran i aquí tinc la prova, tanco una etapa i obro una altra molt esperada.

Pseudònim: La xocolatera

Títol:

EM FAIG GRAN!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

L’any que ve ja aniré a l’institut, és un pas important per la meva vida. Estic
una mica nerviós per els canvis: quin professor em tocarà?, quins companys
tindré?.
A l’escola he tingut moltes vivències, unes bones i unes altres dolentes. He
rigut amb els meus companys i companyes he plorat m’he enfadat, hem jugat.
Deixar ara l’escola és un pas bastant dur per mi ja que deixo tots els records
allà.
Pseudònim: Guepardo

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:

Títol:

Em faig gran!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Sóc la Carla i tinc 11 anys i estic emocionada d’anar a l’ institut de
Sarrià de Ter. Jo espero conèixer gent nova per fer més amics i
amigues. De vegades penso com seran els professors i professores de
l’ institut de Sarrià. L’ institut per sort estarà a prop de la meva casa i
així no hauré d’anar amb autobús. Quina pena abandonar l’escola on
he estat però també estic emocionada per anar a l’institut.
Pseudònim: CPN

Títol: EM FAIG GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola sóc la Laia i tinc 11 anys, tinc ganes d’anar al nou institut de Sarrià .
Em posa nerviosa ja que coneixeré altres persones, però també em fa pena
deixar l’escola ja que porto nou anys aquí i els profes i nens i nenes s’han
portat bé amb mi. També em fa pena que hi ha amigues que van a altres
instituts. Em fa pena deixar una etapa en la que porto tota la vida, pero
m’agrada començar-ne una de nova amb els companys del cole.
També em fa por de que no em posin a la mateixa classe que les meves amigues. El
que no m’agrada de l’insti és que tindrem molts mes deures i exàmens que a
l’escola.
Pseudònim: ________________________________________

CONCURS DE MICRORELATS
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Escriu el teu microrelat:
Títol:

EM FAIG GRAN!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola, em dic Laura i tinc 11 anys. Aquest és el meu últim any a l’escola, i tinc uns
sentiments molt confusos. Per un costat estic contenta ja que som els més grans de
l’escola, però per l’altre costat estic nerviosa per deixar aquesta escola.
Des de sempre he estat envoltada de natura ja que la meva escola està situada en
una muntanya, per això serà el primer cop que no estaré estudiant envoltada
d’arbres , però espero que això no sigui un problema.
Des de molt petita he vist com els grans de l’escola feien la festa de final de curs, i
ara que sóc jo la que haig de marxar, entenc perquè tots ploraven, ja que és un
moment de comiat i de molta emoció.
Crec que l’avantatge de l’institut nou de Sarrià, serà que serà molt còmode ja que
visc al costat, que és una sort molt gran. És un gran canvi ja que és un altre nivell, hi
ha més gent per conèixer, nous professors, i això em fa estar contenta i a l’hora molt
nerviosa.
També crec que és bo canviar d’aires, i això demostra que em faig gran!
Pseudònim: LSC

Títol:EM

FAIG GRAN

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola em dic Lucia i tinc 11 anys, estic una mica nerviosa per començar una nova etapa en
la meva vida.
També estic il·lusionada per començar l’institut perquè és una cosa nova.
Porto des de P3 a l’escola Montserrat, i em faria una mica de pena deixar l’escola amb
tots els meus records, i també perquè no veure tant a les meves amigues.
L’institut serà molt diferent de l’escola perquè no estaré amb els meus companys de
sempre, espero que m’agradi l’institut.
Pseudònim: COFE

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
Títol: Em faig GRAN!

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola, em dic Norah, i per l’edat que tinc , em diuen que estic en una edat pre-adolescent , tot i que tot
just començo a entendre el que significa.
De sobte, me n’adono que la gent em diu, si QUE T’HAS FET GRAN!
Suposo que com que ara començaré a l’institut, ja deixo enrere l’etapa de nena. I el que passa és que
sembla que et volen fer veure les coses més ràpid del que tu mateixa pots veure.
Potser alguns nenes i nenes o adolescents anem una mica més a poc a poc que d’altres, no tots estem
fets dels mateix motlle. Però en fi, crec que hem de viure molts nous reptes, i ja en tinc ganes de fer-ho
juntament amb algunes de les meves amigues que com diríem, són de tota la vida.
Finalment ha arribat el moment que els meus pares em deien, d’aquí pocs mesos començaré una nova
etapa en la qual coneixeré noves amigues i amics , també professors que m’acompanyaran durant els
següents anys.
Pseudònim: NLM

Títol: EM FAIG GRAN
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola, em dic Miguel Angel i tinc 11 anys. Estic a un pas de l’institut, és una nova etapa per
tots els nens i nenes de l’escola Montserrat de sisè.
L’institut estarà al davant de casa meva i per això tinc molta sort, serà petit però quan hi hagi
més gent se farà més gran.
Jo estic molt content i tinc moltes ganes de començar l’institut perquè és una cosa nova. A
més dels deures i exàmens, l’institut tindrà moltes coses noves, com per exemple un parking
de bicicletes, el laboratori, també hi haurà una assignatura nova que es diu tecnologia, i també
per reforçar l’anglès farem educació física en anglès. Hi ha una mena de extraescolar que es
diu optatives que es fa a l’institut com per exemple alemany, francès, musica etc.
En definitiva, crec que serà molt divertit i estic molt emocionat i amb moltes ganes de
començar!
Pseudònim: Harry Potter

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
Títol: Em faig gran
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)

Hola, em dic Pau, tinc 11 anys i ara us explicaré una cosa:
En aquesta escola he passat els millors dies de la meva vida, m’he sentit molt a gust amb
els meus companys i els professors que he tingut, sobretot amb els professors que a poc a
poc m’han anat ajudant a adaptar-me a noves experiències.
Ara, només de pensar que hauré de marxar a l´institut em poso bastant trist, perquè porto
nou anys en aquesta escola i serà difícil dir-li adéu.
Per una altra part segurament començaré l’institut amb bon peu, perquè el professors m’han
ensenyat molt bé, no nomes de matemàtiques, català, castellà ,medi etc...sinó també de
valors.
Espero passar-ho tan bé com a l’escola.
Pseudònim: Greg

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:
Títol: Des

de sempre i per sempre

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola a tothom!
Sóc la farola de davant de la seva habitació, la d’una nena que he vist créixer.
Segurament pensareu: Què fa una farola parlant d’una nena que anirà a l’institut?
Doncs és que me l’estimo molt, perquè des que era petita la veig darrera la finestra de la seva habitació.
Al matí encara que estigui apagada la continuo veient. Veig com es vesteix i com es prepara per anar a
l’escola, i a la nit, quan estic encesa, il·lumino la seva habitació i veig com dorm.
Estic veient que es fa gran.
Em sap greu pensar que anirà a l’institut perquè, potser quan plogui, ja no tocarà les gotes que cauen pel meu
metall negre, o potser ja no s’agafarà a mi i començarà a cantar i rodar, però ja sé que té moltes emocions
dins seu i que li fa il·lusió anar-hi, i això em fa molt contenta.
Vull que sigui molt feliç i estic segura que tot li anirà genial!

Pseudònim: Lluna plena

CONCURS DE MICRORELATS
" EM FAIG GRAN 2019"
Escriu el teu microrelat:

Títol: El coixí
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola, soc el coixí d’un nen que està a punt d’acabar la primària. El conec des que tenia tres anys.
El conec bé i estic notant que és més responsable i que es fa gran perquè ja no té els atacs de
rabieta i no em llença pels aires. Ara em fa servir amb tacte, recolza el cap per dormir i m’abraça
quan està trist. El veig preocupat ara que ha de decidir a quin institut anar, està molt nerviós,
quantes emocions!
Els seu pare vol que vagi a un institut però és on estudien les seves germanes que sempre
l’emprenyen. A l’altre és on aniran tots els seus amics, ell prefereix anar amb els seus amics.
Pseudònim: Rayo Mc Queen

CONCURS DE MICRORELATS
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Escriu el teu microrelat:

Títol: EL NOU INSTITUT

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola soc el gos del protagonista d’aquesta història. Aquest any l’he vist créixer molt, per molt que
sempre el vegi molt alt. Cada cap de setmana que el veig és més responsable. Ell té moltes ganes d’
aprovar les competències bàsiques i anar al seu institut i fer nous amics perquè no vol estar
sempre a l’escola.
A poc a poc s’està fent més gran i, per sort, encara juga amb mi o almenys ho intenta perquè no li
faig gaire cas. Mai em treu a passejar per això no li faig cas.
Ell es pensava que aniria a l’institut de Celrà, però al final anirà a un institut nou que és a Sarrià de
Ter. Jo, si fos ell, estaria molt il·lusionat per estrenar un nou institut juntament amb molts altres
nens i nenes.
Pseudònim: XAUNI MORALES

TíTOL:SABATES

Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Ens presentem, som les sabates d’aquell nen mogut i divertit i que li encanten les mates. Encara que només ens fa servir
quan surt de casa l’estimem molt.
Normalment ens fa servir quan va a col·legi, quan va a algun lloc i sobretot per jugar a futbol, que és la seva afició.
De tant en tant em fa patir: quan juga a futbol, en comptes de xutar la pilota xuta el terra, quan arrossega els peus, ens
gastem, a més a més els seus peus de tant en tant fa una pudor que...
Quant sento que anirà a l’institut noto unes emocions: alegria perquè ja es fa gran però també tristesa perquè es creixerà i
no em podrà calçar.
Pensàvem que aniria a Celrà però anirà a Sarrià de Ter. Espero que faci noves amistats.

Pseudònim: Irameler
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Escriu el teu microrelat:

Títol: Cada dia
Microrelat: (Em faig gran, emocions, Institut)
Hola, som la Rata Benita i en Sito els peluixos d’una nena que ens té des que va néixer. Una nena que ja es fa
gran.
Els últims dies ens ha explicat que està contenta. Sempre, quan se’n va a dormir, dedica cinc minuts a
explicar-nos què li passa pel cap i ara està feliç i nerviosa perquè el curs que ve començarà a l’institut. En té
moltes ganes, però quan va assabentar-se que farien un nou Institut a Sàrria i que ella i els seus companys
l’estrenarien es va tranquil·litzar una mica, ja que no hi hauria tanta gent.
Ella va creixent, com diuen els seus pares, per què no es pot quedar petita?
Nosaltres cada dia que passa la veiem créixer, d’altura no gaire, però sí com a persona .
La vam veure néixer, culejar ( ja que no sabia gatejar), caminar per primer cop, dir les seves primeres
paraules, fer els seus primers deures (que eren trobar deu follets en un dibuix), estudiar pel seu primer
examen (l’examen dels gossos) i la veurem començar l’institut, cosa que ens emociona molt. Desitgem que li
vagi molt bé.

Pseudònim: Sol solet
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