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Per a mi, en el canvi de cicle ho he notat tot molt fàcil, no he 
tingut massa problemes d’estudis o relació. Les noves 
matèries diria que es veuen molt bé; per exemple, Mesures i 
magnituds és divertit, i Tecnologia, també. Tots els 
professors són molt amables. I en el cas dels portàtils, 
aquesta és una proposta molt interactiva i educativa.
També es veia a venir que vindrien alumnes nous; entre ells 
la Carla Reina, en César, la Jana V. la Llúcia i la Camila, tots 
ells són bona gent.
JEM GAYOLÀ
  

Els de 1r d’eso hem canviat 
de cicle, ja som grans!



Passar a Secundària o fer 1r d’ESO és un canvi molt fort perquè pots fer més coses, tens 
més drets i t’ensenyen més coses que a Primària.
Al pati de Secundària pots jugar a bàsquet i això és una cosa que a Primària no es podia 
fer. I tinc una altra raó per dir que és xulo tot aquest canvi i és que tenim ordinador .
NIL BELTRAN

Hola, em dic Anna i vaig a 1r d’ESO. Quan comences el curs, el canvi que notes més és 
el d’entrar a les vuit i fer tres hores seguides de classe abans del pati. Ara ens exigeixen 
més que a Primària perquè ets més gran i has de tenir més responsabilitat.
ANNA TOMÀS

Aquest any és molt important per a nosaltres perquè hem començat un nou cicle. 
Aquest curs i els que queden hem de ser organitzats, responsables amb les nostres 
coses com la feina, estudiar, etc.
GEORGINA GÓMEZ

Hola, sóc l’Anna Palomar i crec que aquest any els exàmens són més difícils. Però 
també té coses bones el nou curs. M’agrada que ens donin més llibertat a l’hora 
d’escollir, que esmorzem abans, que passem més a la pràctica que a la teoria i que hi 
hagi menys gent al pati.
Una altra cosa bona és que ha arribat molta gent nova com la Camila, en César, la 
Llúcia la Carla. Està bé perquè he fet nous amics i amigues.
ANNA PALOMAR

Sóc la Júlia Requejo i sobre el canvi de cicle us puc dir que hi ha coses en les que he 
trobat molta diferència però hi ha d’altres que no. En el tema de l’estudi, sí que és 
veritat que més exàmens sí que en tenim, però si estudies molt no tens perquè 
preocupar-te. Jo em considero una nena responsable i tota la gent que ho sigui, jo penso 
que l’ESO la portarà bé. A vegades passa que com sempre faig els deures el més abans 
possible, no em recordo que els he fet. Sí que soc una mica despistada. 
Els professors són molt agradables, el que m’ha agradat més és la seva manera 
d’explicar i l’humor que tenen.
JÚLIA REQUEJO

Hola, jo soc l’Ona i tinc 12 anys. Aquest curs he fet un canvi de curs una mica especial, 
perquè també he canviat de cicle. Ara he començat 1r d’ESO. Tothom deia que seria 
molt difícil i...no li he trobat tant. No m’ha costat molt acostumar-me perquè quan ens 
posen els deures, per exemple, els faig ràpidament. Hi ha coses que m’han encantat.
ONA IBERN

La meva experiència en el canvi de cicle de moment és bona, ja que en exàmens, deures 
i treballs no he baixat de notes i no m’ha costat molt habituar-m’hi. Jo crec que aquest 
canvi és bo ja que els professors et deixen més llibertat per fer les coses i et deixen 
prendre més decisions.
És un canvi al que ens podem acostumar si hi posem esforç i ganes per aprendre, ja que 
el que vol millorar i aprendre coses és un mateix. El que és veritat, és que al principi 
estàs nerviós però després veus que no hi havia per tant!
CRISTINA GOMAR
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MI LLEGADA A LA ESCUELA
Bueno, les contaré cómo me sentí el primer dia que entré a la escuela durante el curso pasado. 
Al principio estaba emocionada por conocer personas y cosas nuevas. Después me dió un poco de 
miedo porqué las clases y los compañeros que iba a tenir seguramente que hablarían en otro 
idioma el cual yo desconocía completamente y no les entendería para nada. Y también me daba 
un poco de miedo que mis nuevos compañeros me rechazaran y no quisieran ser mis amigos por 
ser una persona muy diferente a ellos. Pero luego llegó el dia en el que me tocava ir, y los 
profesores fueron muy simpáticos conmigo y aquel dia dieron las clases en castellano, porqué 
ese es el único idioma que yo hablo y entiendo a la perfección. Por otra parte, mis compañeros, 
bueno, se portaron muy bien conmigo y tuve amigas muy rápidamente, hasta hoy que ahora soy 
una más de la clase. Para acabar, debo decir que he cambiado un poco. Ahora soy más reservada 
y callada, ya que no hablo mucho en catalán, però en el fondo yo soy una persona que habla 
mucho. Personalmente, creo que los alumnos deberíamos aprender a escuchar a los maestros y 
hacer las cosas a su tiempo. Gracias por acogerme tan bien y por tomarse un tiempo para leer 
esto. No todo es para siempre.
Alexandra Zaleth Murillo

EL PRIMER DIA
El primer dia d’escola estava molt nerviós perquè no sabia res. No sabia on eren les aules, els 
lavabos...el segon i tercer dia ja anava sabent més coses i parlava amb més gent. Quan portava 
una setmana, ja sabia com es deien gairebé tots els meus companys. Passats alguns mesos, ja 
conec quins són els seus caràcters i ja sé com tractar-los. Amb el temps també he conegut els 
professors de cada assignatura i ara ja em sento un més de la classe.
Jan Boada
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2n d’ESO HOW DARE YOU?
En aquest món sempre hi ha fets que no són bons per a la vida i mai n’estem satisfets. Hem 
de tenir en compte que les “imperfeccions” del planeta les hem creat NOSALTRES. Per molt 
que ens queixem, no arreglem res. Hem de fer i hem d’actuar. El fet de dir que el planeta està 
malament, no arreglarà les coses, i menys encara el pensar que hi haurà algú que ho arregli 
per nosaltres, estem equivocats. Els científics ja han dit “no estem bé, no avancem” i la gent 
només pensa en els diners, la fama, en tenir el millor cotxe...
Sí que és veritat que hi ha persones que actuen, tot i que encara són poques. No n’hi ha prou 
amb les paraules, no és suficient “dir que farem coses”, sinó que cal FER ALGUNA COSA. 
Heu començat tot això els adults i ara ens ho transmeteu a nosaltres? How dare you?
Ainhoa Martínez

LES NOSTRES AFICIONS
Molts de nosaltres tenim la sort de poder fer alguna activitat, especialment algun esport. A 
continuació, us presentem l’esport que practiquem alguns de nosaltres i per què us el 
recomanaríem:

BÀSQUET: Us recomanem aquest esport perquè és col·lectiu i fuig dels individualismes. Ajuda 
molt a promoure el sentit d’equip, i després de jugar-hi molt anys, acabes formant una “pinya” 
amb els teus companys i et sents com en una família. L’equip no són només els cinc jugadors 
o jugadores que hi ha a la pista; també et sents recolzat pels de la banqueta i la gent de la 
grada que t’anima. (Elisenda, Fatou i Adrià).
FUTBOL: El futbol és un esport divertit, és complet i permet jugar-hi molta gent. Cada posició és 
important, des del porter fins el davanter centre, i s’aprèn el valor de l’esforç i la solidaritat. 
A més, les normes no són gens complicades. Les persones que el practiquem tenim dins 
nostre la il·lusió de poder arribar a jugar amb algun equip bo com el Barça. (Aleix, Biel, Marc G., 
Banu, Hamzá i Noah).
BALLET: El ballet és un art on es transmet passió, alegria i sensacions diverses. Ens ajuda a 
sortir de l’àmbit escolar i relaxar-nos de l’estrès diari. En el ballet no només gaudeixes del 
moment, sinó que t’ajuda a formar-te, aprens a treballar en equip i a respectar els teus 
companys i companyes. També va molt bé per vèncer el pànic escènic i pel bon funcionament 
corporal. Per aquests motius, recomanem el ballet. (Júlia, Aina i Maria R.).
HOQUEI: Jo recomanaria l’hoquei perquè és un esport que es fa en equip mixt, on es coordinen 
els moviments i es fan jugades d’estratègia. Ajuda a desfogar-te, ja que fer una bona jugada 
et motiva, marcar un gol et fa sentir millor, i perdre un partit et serveix d’al·licient per seguir 
esforçant-te i et fa veure que sempre hi ha persones més bones que tu. Vull seguir jugant 
perquè quan sigui més gran voldria estar a la lliga on hi ha els equips més bons. (Jordi Paituví).
Jo recomano l’hoquei perquè és un esport d’equip en què has de posar-te d’acord amb els teus 
companys perquè l’equip funcioni. A mi m’ajuda a desconnectar del col·legi (deures, estudi...). 
Quan entro a la pista només penso en passar-m’ho bé i a parar moltes pilotes. Jo soc portera i 
sembla que estigui apartada de l’equip, però no és així, ja que quan paro pilotes em sento part 
important de l’equip. Em va costar començar perquè no hi havia cap nena entrenant al meu 
equip. Des d’aquest any jugo amb un equip femení a més del mixt. M’agradaria arribar a 
jugar amb el millor equip femení del món. (Núria P.).

NATACIÓ: Nosaltres recomanem la natació perquè va molt bé per l’esquena i per tot el cos en 
general. No només ens permet estar en forma, sinó que també serveix per desconnectar de 
l’àmbit escolar. (Laura C., Arnau M. i Maria T.).
PÀDEL: Recomanem aquest esport perquè és divertit, ràpid i tècnic, i serveix per exercitar la 
zona dels braços, espatlles, etc., a més de poder fer nous amics. (Alba, Lucas i Sergi.).
EQUITACIÓ: Jo recomano muntar a cavall, perquè t’ajuda a conèixer i estimar els animals a més 
de tenir-los confiança. (Leyre L.)
KICK BOXING: Jo vaig practicar aquest esport durant un temps. M’agradava i el recomanaria, ja 
que entrenar em feia estar en forma i em sentia més fort, tot i que només era per poder 
defensar-me. (Mohamed Dahou).
HANDBOL: L’handbol és un esport que està molt estès a tots els pobles de Catalunya, sent amb 
el futbol i el bàsquet un dels tres esports més practicats. M’agrada l’handbol perquè és un 
esport que requereix cooperació i estratègies entre els membres de l’equip per assolir 
l’objectiu de la victòria. Així mateix, individualment requereix que cada jugador tingui la 
millor forma física per a poder executar les ordres que li assigni l’entrenador. Recomano la 
pràctica de l’handbol com a hobby a tots els nens i nenes indiferentment de les seves 
capacitats físiques. (Oriol Cardoso).
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general. No només ens permet estar en forma, sinó que també serveix per desconnectar de 
l’àmbit escolar. (Laura C., Arnau M. i Maria T.).
PÀDEL: Recomanem aquest esport perquè és divertit, ràpid i tècnic, i serveix per exercitar la 
zona dels braços, espatlles, etc., a més de poder fer nous amics. (Alba, Lucas i Sergi.).
EQUITACIÓ: Jo recomano muntar a cavall, perquè t’ajuda a conèixer i estimar els animals a més 
de tenir-los confiança. (Leyre L.)
KICK BOXING: Jo vaig practicar aquest esport durant un temps. M’agradava i el recomanaria, ja 
que entrenar em feia estar en forma i em sentia més fort, tot i que només era per poder 
defensar-me. (Mohamed Dahou).
HANDBOL: L’handbol és un esport que està molt estès a tots els pobles de Catalunya, sent amb 
el futbol i el bàsquet un dels tres esports més practicats. M’agrada l’handbol perquè és un 
esport que requereix cooperació i estratègies entre els membres de l’equip per assolir 
l’objectiu de la victòria. Així mateix, individualment requereix que cada jugador tingui la 
millor forma física per a poder executar les ordres que li assigni l’entrenador. Recomano la 
pràctica de l’handbol com a hobby a tots els nens i nenes indiferentment de les seves 
capacitats físiques. (Oriol Cardoso).

Aprofitem l’avinentesa 
per desitjar-vos

UN BON NADAL i
un FELIÇ ANY 2020!


