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No hi ha res que afecti més les persones que el temps. Per 
això convé que, de tant en tant, examinem com aquest 
temps ens està transformant i com ens està oferint una 

nova mirada sobre nosaltres mateixos i sobre el món. Quelcom 
tan ambiciós és el que fem en les pàgines de Primeres impressions, 
per bé que la confegim amb la modèstia i la senzillesa d’una 
revista realitzada eminentment per alumnes de 1r d’ESO. Elles i 
ells, noies i nois que abandonen la infantesa i s’endinsen en els 
dubtes i els reptes de la preadolescència, ens parlen en primera 
persona, tot compartint –encara que no ho diguin amb aquestes 
paraules– els efectes que el temps opera en les seves vides. 
Convé que els llegim amb atenció, amb afecte i ben alertes, 
perquè la millor manera d’entendre el temps és en companyia. 
Acompanyem-les, acompanyem-los, doncs, i dediquem temps al 
seu temps.

Pere Parramon,
Director de l’Institut Rafael Campalans

Una galàxia molt llunyana, avança el segle XXI, són 
temps moderns. Una família rep un butlletí de 
notes escolars: 

Informe R2-D2: “No/Assoleix els continguts clau (CC4, CC15 
i CC23) de les competències (8-9) de l’àmbit cienti�cotec-
nològic de la dimensió...”.

— Oooooh?! 

— Però, de què va �uixa la criatura?

— De competències bàsiques, tot i que se’n surt bé en 
alguns àmbits especí�cs. 

— Aaaaah!

— Però, passarà curs la criatura?

— Que si promociona? Sí, sí, no pateixin, passen totes trenta. Si cal, reprogramem una adaptació curri-
cular diversi�cada segons la fórmula ≤√π. Que no s’ha llegit els criteris?

— Eeeeeh?!

Traducció a llenguatges arcaics del segle XX: 

“no” “assoleix” “competències” “bàsiques” “clau”:

Li falten aprenentatges útils, mínims i imprescindibles.

Lluís Solé i Perich
Mestre i director de la revista Primeres impressions

Anglès, Institut Rafael Campalans, curs 2017-2018
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A l’institut es pot sobreviure

A primària t’acostumes a dinar a la una, a aixecar-te 
a les vuit, a tenir pocs deures i bon rotllo amb tots 
els professors. A l’institut tot canvia: Dines a dos 
quarts de quatre, t’aixeques a les set, tens molts 
deures i els professors són molt estrictes, uns més 
que altres... A part d’això, a l’institut si està molt bé, 
plegues a les tres, però tens més temps lliure a la 
tarda.
Els patis al principi se’t fan estranys, ja que estàs 
acostumat a fer-ne dos de bastant llargs i ara són 
dos de molt curts. Oblida’t de jugar a pilota o a cór-
rer pel pati perquè o no et deixen o no hi ha lloc.
L’institut és gegant i a vegades t’atabales perquè no 
saps on has d’anar i si arribes tard, et posen retard, 
només veus portes per tot arreu.
Tema ordinadors: Si podeu, no el compreu a l’insti-
tut. No és de gaire bona qualitat i si se’t fa malbé o 
passa qualsevol cosa et diuen que ho has de pagar 
tu, encara que hagis pagat la garantia. 
Normalment, no hi ha mai “wi� ”, per tant, no es pot 
fer res i després ho has d’acabar a casa. El millor és 
que pots jugar al dinosaure que salta cactus, crec 
que és el més divertit de les classes.

Als lavabos sempre hi ha gent, has de fer molta cua.
Quasi tothom estava nerviós el primer dia, jo no, jo 
vaig arribar a l’institut, vaig entrar a classe i vaig es-
coltar el que deia el tutor.
Educació física és l’assignatura que m’agrada més, 
però t’has de dutxar allà obligatòriament en set mi-
nuts i és un rotllo.
Estan molt bé les classes nombroses, em va agradar 
tornar-me a fer amb persones que feia temps que 
no veia, però que recordava i tenia ganes de tor-
nar-m’hi a avenir. A vegades em faig uns embolics... 
Alguns deures s’han de fer a la llibreta, d’altres en 
un full a part, d’altres orals i d’altres a la plataforma, 
això ara encara em costa i m’hi haig d’acostumar.
A l’escola et diuen que se’t farà difícil, que els pri-
mers dies ho passaràs malament, però no, al cap i a 
la �  ens podem acostumar a tot.
El més difícil d’aguantar no són els professors, sinó 
la gana que tens a última hora, arribes a casa a 
quarts de quatre i et menjaries el que fos, el truc és 
portar un bon entrepà per cada pati.
Nois i noies de sisè, bona sort i no patiu, que a l’ins-
titut es pot sobreviure!
PVV  1r A

Primer A d’ESO • 2017-2018
  Tutor: Lluís Grèbol
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No n’hi ha per tant

L’estiu abans d’anar a l’institut tothom t’escalfa el 
cap dient-te com serà, així que el dia abans de co-
mençar estàs nerviosíssima, perquè t’han dit tantes 
coses que ja no saps què t’hi trobaràs.
El primer dia vaig entrar per la porta i vaig veure 
molta gent, des de nens i nenes que començaven 
com jo, �ns a nois i noies. Al cap d’uns minuts, la 
gent va anar cap a les classes i els de primer ens 
vam situar al mig del pati. Tot seguit, vam anar cap 
a la sala d’actes, on ens van explicar com és l’insti-
tut i com funciona. Jo em pensava que a l’institut 
et posaven molts deures, però en realitat no n’hi ha 
per tant. Ara, ja no tens tant temps lliure com a l’es-
cola, però, si t’organitzes bé, ja t’hi acostumes.
Els primers patis no saps on anar, però al �nal ja aca-
bes trobant el teu lloc. Els mestres són simpàtics, és 
qüestió d’adaptar-te a cada u. Els primers dies vas 
una mica perdut, però quan hi portes una setmana 
o dues ja vas pels passadissos amb tranquil·litat.
Així és com he viscut jo la meva arribada a l’institut. 
ACF  1r A

Trobo a faltar no jugar a futbol a l’estona del pati

Tenia el son molt ben agafat quan, de sobte… sen-
to la veu de la mare que em diu: “Arnau, va que és 
hora d’aixecar-te! Vinga, va, espavila’t!” Quina man-
dra em va fer! Després de passar tot l’estiu sense ho-
raris, no podia llevar-me. Em feia il·lusió començar 
l’”Insti”, però l’escola també m’agradava molt i m’ho 
passava molt i molt bé.  Vaig arribar dels primers i 
m’anava trobant amb els meus amics i, també, amb 
companys d’altres pobles amb qui mai havíem 
coincidit a l’escola. Ara, amb alguns d’ells, compar-
tim la mateixa aula. En poca estona es va acumular 
moltíssima gent per poder entrar.  Vaig trobar força 
canvis: l’horari, moltes assignatures durant un matí, 

canvi de professors a cada hora, deures de la plata-
forma... El meu germà m’ha ajudat una mica amb 
el tema de l’ordinador. Al principi tota ajuda va bé.
Al pati vaig trobar a faltar, potser, jugar a futbol 
amb els meus amics. La gent es col·loca per grups i 
parla de les seves coses. És un pati petit per a tants 
alumnes i de seguida es veu ple. No m’imagino una 
pilota per allà al mig tal com ara està organitzat i 
distribuït. Poder jugar a futbol era molt divertit i em 
passava el temps volant. Quina llàstima em fa! Si 
pogués, encara hi jugaria perquè M’ENCANTA I ÉS 
LA MEVA PASSIÓ. 
APF  1r A

Al cap d’unes setmanes ja estava superat

A l’institut passes de ser el més gran del col·legi al 
més petit. És un canvi molt gran perquè hi ha assig-
natures noves com tecnologia, naturals al laborato-
ri... A l’hora del pati estàs amb nens més grans que 
al col·legi. L’horari també canvia i t’has d’aixecar 
més d’hora perquè comences a les 08:15 i acabes 
a les 15:00; per tant, dines més tard del normal. I hi 
ha dos patis, un de 10:15 �ns a les 10:40 i, l’altre, de 
les 12:40 a 13:00.  Les classes duren dues hores se-
guides, després pati, dues hores més, pati altre cop 
i, �nalment, dues hores i cap a casa a dinar. 
Els primers dies se’m feien pesades, les classes, però 
al cap d’unes setmanes ja estava superat. Al prin-
cipi eren un avorriment perquè a cada assignatura 
els professors explicaven quasi el mateix.
El primer dia, a l’hora del pati, vaig conèixer quatre 
nenes molt simpàtiques i ara som molt amigues. 
CPC  1r A

L’escola i l’institut són diferents, però no tant

El primer dia, quan vaig arribar a l’institut, estava 
enmig de gent nova que no coneixia. Vaig anar a 
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mirar amb les meves amigues el llistat de classes i 
em vaig sentir molt trista perquè no aniríem juntes. 
Quan vam entrar vaig veure les professores per pri-
mera vegada i ens van explicar les normes de l’ins-
titut, les de les classes, l’avaluació, el material que 
hem de portar...  El que més m’ha agradat és que 
tenim unes assignatures que són noves: tecnologia, 
socials, naturals, francès i ètica. Naturals i socials són 
com medi, però aquí a l’institut és una mica diferent. 
Els primers dos o tres dies vaig passar molta vergo-
nya, però aviat vaig fer amigues de la meva classe.  
L’escola i l’institut són diferents, però no tant; al col-
legi hem d’estudiar coses fàcils, a l’institut tot és més 
difícil, però si estudiem i ens esforcem també podem 
fer que semblin fàcils.
Les meves assignatures preferides són: música, an-
glès, català i plàstica. 
JK  1r A

El principi d’una nova etapa

Pensava que l’institut seria bastant diferent de l’es-
cola, però és bastant igual, l’únic que canvia és que 
et posen més deures i més exàmens el mateix dia.
El que no m’havia imaginat és que cada grup 
d’amics té el seu racó al pati i des del primer dia ja 
tenim el nostre lloc. El que sí que trobo que és més 
diferent és l’horari. Al principi resulta una mica dur 
perquè tens son i al �nal de la setmana es nota.
Quan el curs comença és divertit, però a mesura 
que va avançant es fa més pesat.
Jo em pensava que tindria molta gana quan arribés 
a casa. Però, en realitat, no, si esmorzes als dos pa-
tis, aguantes bastant bé �ns a l’hora de dinar.
Recomanacions: 
Espavila’t a anar el lavabo perquè hi ha molta cua!
Espavila’t a obrir l’ordinador perquè, si no, et que-
daràs sense internet i no podràs fer res! 
BPR  1r A

El pa de cada dia

El primer dia estava una mica espantat de veure 
tanta gent nova i un institut tan gran, però ara ja ho 
trobo tot normal, és el pa de cada dia.
Amb el que encara vaig una mica perdut és amb 
l’ordinador: ara s’espatlla, ara no t’entra, ara s’ac-
tualitza... i creuem els dits perquè el “wi�” vagi bé. 
Encara sort que en algunes assignatures fem servir 
llibretes. 
A l’hora de l’esbarjo, des del primer dia, tots els 
alumnes de primer, o quasi tots, ens reunim en una 
punta de pati on hi ha taules de ping-pong i allà 
esmorzem i fem petar la xerrada, així ens anem co-
neixent.
Hi ha dues coses a les quals no m’he acostumat 
gaire: els horaris i agafar el bus, però suposo que ja 
m’hi acostumaré. 
En general m’agrada molt el canvi i els amics que 
he fet. 
ESB  1r A

No m’agrada haver d’aixecar-me aviat

El primer dia d’institut estava una mica nerviosa. 
Em vaig aixecar i em vaig preguntar: Seran molt es-
trictes els professors? Em posaran molts de deures? 
M’agradarà anar-hi? Faré nous amics i amigues?
Vaig anar a fora casa a esperar que el meu cosí i 
dues amigues em vinguessin a buscar per anar 
cap a l’institut. Vam ser quasi els primers d’arribar. 
Vàrem esperar que arribessin les meves altres ami-
gues per entrar i, quan van arribar elles, també ho 
van fer els autobusos dels pobles del costat. Des-
prés, el conserge va obrir la porta i tots, com un ra-
mat de xais, vam entrar el mateix moment i per la 
mateixa porta. Quan vam ser a dintre ens van dir 
que havíem d’anar al pati, que allà ens esperaven 
els tutors de cada classe (1r A, en Lluís Grèbol; 1r B, 
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l’Agustí Cullell i 1r C, la Marta Rodríguez) i el director 
(en Pere). Els tutors ens van acompanyar a l’auditori 
on el director ens va explicar com funcionava una 
mica tot. Quan en Pere va acabar l’explicació cada 
classe va anar a la seva aula. De seguida va arribar 
la primera hora de pati i va ser molt curiós perquè 
tot 1r d’ESO estava en un racó. La resta d’hores del 
primer dia de classe em van passar ràpid. Van ser 
hores estranyes o jo em sentia estranya perquè no 
coneixia tothom, però, a mesura que passaven, els 
dies em vaig sentir molt millor.
Al cap d’una setmana ja fèiem servir l’ordinador. Al-
guna vegada no anava gaire bé el “wi�” i hi havia 
gent que es dedicava a jugar al joc del dinosaure.
Estic molt contenta d’anar a l’institut. Aquest pri-
mer any m’està anant molt bé! L’única cosa que no 
m’agrada és haver d’aixecar-me aviat! 
NSO  1r A

L’institut em sembla una mica rotllo

El primer dia ens van fer anar a tots a una sala, allà 
van fer una xerrada d’una hora o més i ens van ex-
plicar coses de l’institut, de les assignatures... Al 
principi els dies es fan bastant llargs, però després 
ja t’hi vas acostumant, tot i que passen lents. Ens 
hem d’aixecar molt aviat, als voltants de les 7.
A mi l’institut em sembla una mica rotllo perquè 
ens posen molts deures i exàmens, a més a més, hi 
ha moltes normes, com per exemple que a la classe 
no podem ni beure aigua.
Però nosaltres tampoc no ens portem gaire bé per-
què sempre estem tirant papers i xerrant... 
IPC  1r A

Quins nervis!

U��!!!!!! Recordo i recordaré sempre aquell primer 
dia d’institut: Era un dimecres 13 setembre de 2017, 

em vaig llevar ben d’hora, molt i molt nerviós, pen-
sava en no arribar tard, en qui trobaria, en quin 
mestre tindria, en retrobar-me amb els amics i ami-
gues de l’escola...
El canvi d’horari em feia patir per si no aguantava 
�ns a les tres per dinar. Tot i tenir dos patis, un de 
25 minuts i l’altre de 20 minuts, no sabia si m’acos-
tumaria a l’horari intensiu �ns a les tres de la tarda.
En resum, l’adaptació m’ha estat fàcil, m’ha agradat 
molt l’institut, les noves assignatures i tots els mes-
tres nous. 
LCF  1r A

Esperava un pati on poder jugar a futbol

El primer dia, quan vaig arribar a l’institut després 
de baixar de l’autocar, cosa nova per a mi, estava 
una mica nerviós. Vaig entrar a dins l’”Insti” i vaig 
veure tot de gent, passadissos plens de portes i ca-
res espantades esperant que algú les cridés. Tot al 
contrari de l’escola on havia anat.
Quan vam entrar a la classe i ens van donar l’horari, 
em va impactar tenir un professor o professora per 
cada assignatura i que les aules tenien noms: Santa 
Bàrbara, aula Ter, aula Puigdefrou, etc.
Una altra cosa que em va sorprendre és la manera 
de treballar i de fer els deures a través de l’ordina-
dor i la Plataforma Eleven, on ens posen els deures i 
els exàmens que tenim, però és divertit. 
I per últim, jo esperava un pati on poder jugar a fut-
bol, però resulta que és al contrari: la gent s’ajunta, 
forma grups i xerra durant tot el pati. I si has d’anar 
al lavabo, ja pots córrer perquè sempre hi ha cua. 
PEP  1r A

Tots els nervis que vaig passar no calien!

Estava molt nerviosa la nit anterior, em vaig des-
pertar i ja eren les set del matí. Anava caminant cap 
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a la parada de l’autobús i ens vam reunir tots els de 
la Cellera. Vam arribar a l’institut i ens van fer entrar 
en una sala i ens van explicar les normes, els hora-
ris, quins tutors tindríem... i vam anar tots junts cap 
a la classe amb el nostre tutor. Després d’estar amb 
ell, vam fer classe normal amb els mestres que ens 
tocaven i tots ens van explicar: els criteris d’avalu-
ació, la seva assignatura, el material... Es va fer una 
mica pesat, però després d’unes dues setmanes ja 
va estar. El dia divuit ens van donar les taquilles, a 
l’hora del pati vam provar si s’obrien amb la contra-
senya que ens havien lliurat, però no va ser així i ens 
van haver d’ajudar uns quants cops. 
Tots els nervis que vaig passar no calien! 
JAP  1r A

Al matí fa fred

Jo ja feia temps que tenia moltes ganes d’anar a 
l’institut, tenia ganes de començar una nova etapa, 
de conèixer gent nova i nous professors...
La nit abans de començar l’institut, jo estava molt 
tranquil·la, només em preocupava haver de des-
pertar-me a les set del matí. I �nalment va arribar el 
dia. Em va costar despertar-me, però ho vaig acon-
seguir, em vaig preparar i vaig anar cap a l’institut. 
Els primers dies es feien una mica pesats, cada pro-
fessor et deia les seves normes i tot el rollo. També 
anava una mica perduda perquè em costava saber 
a quina classe havia d’anar i on estava.
Una de les coses que més m’agrada de l’institut és 
treballar amb ordinador, però a vegades no funcio-
na la “wi�” i fa molta ràbia, perquè no pots fer la fei-
na. Però sort del “joc del dinosaure”, que t’entrenes 
una estona.
Quan ja feia uns dies que havíem començat, va ar-
ribar el moment de tenir les famoses taquilles. Jo, 
sincerament, vaig aconseguir obrir-la per primera 
vegada quan ja feia quasi un mes que la tenia.

Per acabar, he de dir que al matí fa molt fred. A la 
primera setmana ja hem vaig constipar! 
JCM  1r A

El canvi tampoc era tan gran

Quan vaig entrar a l’institut estava nerviós pel can-
vi i per conèixer nous companys. Mentre ens feien 
l’explicació de tot plegat, estava molt atent. 
Les agendes, les van donar una mica tard.
Les taquilles, al principi, ningú les podria obrir, sort 
que ara ja sí. 
Bé, he conegut molts de professors, nens, nenes i 
he fet amics nous. 
El canvi tampoc era tan gran com deien. 
En general, l’institut m’està agradant. 
ACD  1r A

Ja m’hi vaig acostumant una mica més

El primer dia d’institut ens van ensenyar com eren 
les classes. Després vam sortir al pati i jo i unes 
quantes amigues ens vam situar sota una cistella 
de bàsquet. El dia següent ja em vaig acostumar 
una mica més als companys i vaig fer amigues no-
ves. 
NAB  1r A

Un gran canvi!

Vàrem començar el primer dia de classe amb una 
xerrada feta per l’equip directiu i els tres tutors de 
primer. Ens van explicar el funcionament de l’ins-
titut, les normes… Llavors cada grup va anar a la 
seva classe amb el seu tutor, que es va presentar. 
Va arribar el primer pati, que va durar més del que 
em pensava. Vam tornar a la classe dues hores més 
i una altra vegada pati i, �nalment, les dues últimes 
hores del dia. En acabar vaig anar caminant cap a 

 8



casa, com sempre, amb els amics. Quan vaig arri-
bar, vaig dinar. Penseu que aquest dia va suposar 
un gran canvi i que no tot era igual que a l’escola, 
al contrari, havien canviat moltes coses: l’horari; pel 
fet de començar tres quarts d’hora abans i acabar, 
no a la tarda, sinó al migdia; tenir una taquilla per 
no haver de carregar tots els llibres cada dia amunt 
i avall; tants mestres i un tutor; treballar algunes ve-
gades amb l’ordinador...
Heu de pensar que és una nova etapa i una nova 
aventura per començar. 
ÒJG  1r A

L’institut no és el que m’esperava

L’institut no és el que m’esperava. Creia que faria 
amics ràpidament, però veig que, si no ets com al-
guns volen, no t’accepten. Per això, algunes vega-
des em sento una mica sola.
Les hores de pati són molt avorrides i se’m fan eter-
nes. El que més em molesta és que vingui algú i es 
posi enmig de les converses o que llenci menjar a 
la cara dels altres. 
Les classes se’m fan avorrides i llargues. Hi ha as-
signatures que no me’n surto, com ara mates i an-
glès. M’agradaria que m’ho expliquessin més a poc 
a poc i que m’ho repetissin algunes vegades més. 
A l’escola ja ens van dir que a l’institut ens posarien 
molts deures, però no m’esperava que coincidissin 
tants deures i exàmens al mateix dia. A l’hora de fer 
els exercicis de tecnologia a la plataforma és esgo-
tador, perquè n’hi ha que no es poden enviar i tinc 
doble feina perquè els haig de passar al “word” i he 
d’invertir tot el cap de setmana a fer deures, repas-
sar o estudiar. 
La sensació que tinc a les classes és que em sento 
molt observada pels professors, vigilen cada cosa 
que faig. Bé, això és el que penso jo.
He fet amigues molt simpàtiques i em sembla que 

puc con�ar en elles. Espero poder fer-ne moltes 
més. També reconec que ofenc la gent sense ado-
nar-me’n, però jo no crec que ho faci expressament 
i, quan ho faig, ràpidament demano perdó.
CRA  1r A

Anar a l’institut és una cosa molt “xula”

Anar a l’institut és una cosa molt diferent d’anar 
a l’escola, hi ha molta més gent i professors nous. 
L’objectiu d’anar a l’institut és aprendre més coses 
perquè a mesura que anem creixent tinguem més 
facilitat en fer els treballs i trobar feina. 
Tot i que ens sentim més grans, en realitat ara som 
els més petits. Tenim una gran ajuda, els amics, ens 
poden donar un cop de mà amb els deures i amb 
els treballs de classe, i també si tenim qualsevol 
problema. Però no només tenim l’ajuda dels amics, 
sinó també la dels pares, que ens poden ajudar 
amb qualsevol problema que tinguem.
Anar a l’ institut és una cosa molt “xula”. 
NRL  1r A

L’institut mola i no mola 

Quan vaig arribar a l’institut estava molt nerviós i no 
sabia què fer. Ens varen reunir en el pati per després 
anar a una sala. Allà ens van dir a quina classe anirí-
em i, després de conèixer tots els meus companys, 
ja em vaig relaxar. Durant unes setmanes, mentre 
el “wi�” no funcionava, jugàvem al dinosaure i ens 
ho passàvem més bé que mai. A l’hora del pati, ens 
passàvem l’hora xerrant amb els amics. 
La part dolenta és els deures que et posen: cinc o 
deu exercicis per fer i, a la Plataforma Eleven, enca-
ra més feina.
Hi ha professors que m’agraden més que d’altres.
Ànims i endavant. 
ECS  1r A
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Només hi ha dos llibres, els altres són digitals 

Al principi estava molt nerviós, però també en te-
nia moltes ganes, d’anar a l’institut. Els primers dies 
eren molt estranys perquè la classe era diferent, 
sobretot perquè érem molts nens (vam passar de 
ser dinou alumnes per classe a trenta). Estàvem 
acostumats a tenir un professor per quasi totes les 
assignatures i, ara, per cada assignatura en teníem 
un de diferent. 
Em va sorprendre que a l’hora de naturals anéssim 
al laboratori i a la de tecnologia, al taller. 
Només hi ha dos llibres, els altres són digitals, i a 
l’hora d’estudiar costa més llegir-ho de l’ordinador, 
però suposo que ja ens hi acostumarem. 
Els horaris costen d’entendre, però al �nal ho aca-
bes fent. 
L’última hora es fa molt pesada i sembla que sigui 
molt tard. 
També ha estat un gran canvi haver d’anar amb au-
tobús �ns a l’institut cada dia. 
OSR  1r A

S’aprèn a conviure amb els companys

L’institut és bastant diferent de l’escola: posen més 
deures, es treballa amb ordinador, etc. Això del 
“wi�” no es que vagi molt bé, però s’ha de tenir pa-
ciència. El més divertit és jugar al dinosaure quan 
no funciona. 
Per anar al lavabo s’ha d’apro�tar les hores del pati, 
però hi ha tanta gent que pots invertir tota l’estona 
fent cua. A les hores de classe, si no és molt urgent, 
no hi pots anar.
A educació física... P��f! T’has de dutxar obligatò-
riament amb només deu minuts, perquè, si no, et 
deixen sola al pavelló i marxen.
En �, és un lloc diferent on s’aprèn a viure i conviure 
amb els companys i amb els professors. 
MPM  1r A

És molt divertit

Abans anava a l’escola Pompeu Fabra, d’Anglès. 
Ha passat un any i ara estic a l’institut. Estic molt 
contenta perquè he començat una etapa nova i he 
conegut uns quants amics nous. Hi ha molta dife-
rència entre l’escola i l’institut, perquè a primària no 
hi havia tantes assignatures ni tants professors; a 
l’escola érem els més grans, però ara som els més 
petits. 
M’agrada molt l’institut, és molt divertit. 
ABA  1r A
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Em pensava que era una excursió

El primer dia d’institut estava molt nerviosa, no sabia 
què passaria. Vaig anar esperar el bus amb els meus 
amics. Quan vam arribar estava ple de persones més 
grans que nosaltres i ens vam espantar. En entrar a 
dins, ens van portar en una sala i ens van explicar 
com seria tot: els “profes”, les classes, etc. Després 
vam anar a veure tot l’institut i la veritat és que és 
enorme, pensava que em perdria! El nostre tutor ens 
va dirigir a la nostra classe i ens va explicar l’avalua-
ció. A l’hora del pati no sabíem què fer, estàvem blo-
quejats. Hi havia molta gent i no tenia clar amb qui 
anar. Ara ja hi estem molt a gust i ens agrada molt. 
El més «guai» és l’hora del pati, perquè ja coneixem 
molta gent. Durant la primera setmana em pensava 
que no estava a l’institut, sinó que era una excursió. 
Em costava creure que ja estava a secundària. 
MMI  1r B

Una nova etapa

Dies abans que comencés l’institut, tenia nervis, em 
costava dormir i estava molt inquiet, però també 
emocionat i il·lusionat per aquesta nova etapa de 

la meva vida! Per �  arriba el gran dia... Com serà la 
meva classe? Com seran els meus companys? I els 
professors? Coneixeré algú?... Quins NERVIS!!!
El dia que vaig entrar a l’institut per primera vega-
da, tenia por dels més grans, però més tard (exacta-
ment en el segon pati) vaig parlar amb algun d’ells 
i són bastant amables. 
EBC  1r B

Em sentia impacient

El primer dia d’institut estava molt nerviós, tenia ga-
nes de trobar els meus amics davant la porta de l’en-
trada. Quant vaig arribar, hi havia molta gent, mol-
tes cares noves i companys d’escola. La trobada va 
donar molta conversa, però va acabar quan va tocar 
el timbre. Els indicadors, en entrar, em varen guiar 
� ns a la meva classe, la número 5. Vaig passar dins 
l’aula molt content i amb moltes ganes de comen-
çar. Va arribar el tutor, tots vàrem callar, l’Agustí es va 
presentar i vam començar a preparar-ho tot. Estava 
preocupat pel que passaria amb el tema de deures i 
exàmens, ja que m’havien comentat que serien molt 
difícils. Va arribar l’hora del pati i em sentia impaci-
ent, no sabia si coneixeria gent nova o si em queda-
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ria només amb els meus amics. Al �nal vaig parlar 
amb alumnes d’altres pobles i m’ho vaig passar bé. 
QTT  1r B

Una mica estressada

1. El despertador! Em vaig despertar quan encara 
no havia sortit el sol; quina mandra! 
2. Nervis. Quan vaig arribar a l’institut estava nervi-
osa, allà només coneixia els del col·legi, però a mida 
que van passar els dies vaig fer amics.
3. “Wi�”? Moltes vegades no hi havia “Wi�” i juga-
va al dinosaure, això passava cada dos per tres a la 
classe.
4. Material. Durant la primera setmana anava una 
mica estressada perquè havia de comprar el mate-
rial que els professors deien que era necessari. 
AMC  1r B

Bon rotllo

Recordo el primer dia que vaig anar a l’institut. La 
nit abans no vaig poder dormir, estava molt ner-
viosa perquè em pensava que tothom diria: “mira 
aquests petits” i coses com aquestes. Recomano als 
nens i nenes que venen ara que no estiguin nervio-
sos perquè amb una setmana ja t’hi acostumes, tot 
i que la primera és un rotllo perquè tots els mestres 
t’expliquen com volen que corregeixis amb el “boli” 
vermell o amb el verd, com t’avaluaran, etc.  Pensa-
va que passaria gana, però com que fem dos patis 
doncs no en passes i el primer dia ja m’hi vaig acostu-
mar. De deures en posen, però no gaires, només una 
mica més que a l’escola, i no els has de fer d’un dia 
per l’altre, llevat d’alguna cosa molt petita, però nor-
malment no. D’exàmens en fem un o dos al trimestre 
per assignatura, tampoc són tants. Hi ha professors 
que són més estrictes que altres, però t’ajuden si no 
ho saps fer. Al pati, sempre hi ha els mateixos grups 
al mateix lloc, és impressionant, sembla que hi posi 
“lloc pels de primer, lloc pels de segon”... 
A l’escola sempre hi ha nens i nenes separats, però 
quan vas a l’institut tothom s’ajunta i és més diver-
tit. A l’“insti” fas molt bons amics i amigues i sempre 
vas amb tothom i, això, porta molt bon rotllo.
QCC  1r B

Només t’has d’organitzar 

El dia abans de començar l’institut estava molt ne-
guitosa pensant com seria tot allò, preparant tot el 
material i esperant les llistes per saber quins com-
panys tindria i a quina classe aniria.
Per � va arribar el gran dia! Quan vaig ser a les por-

 12



tes de l’institut vam anar al pati amb tots els alumnes 
que començàvem i ens van portar a la sala d’actes, jo 
seguia amb por i nervis! Tothom ens mirava! Allà ens 
van explicar moltes coses sobre l’institut i el seu fun-
cionament. Però si us dic la veritat, després de por-
tar-nos a les classes, donar-nos els horaris, conèixer 
els companys... tampoc n’hi ha per tant! Vull dir que 
a mesura que passen les hores, els dies i les setma-
nes ja t’hi acostumes. Diuen que posen molts deures 
i que els mestres són molt dolents, però és mentida. 
És veritat que tenim feina per fer cada dia, però tam-
poc es per morir-se! Només t’has d’organitzar.
Els mestres t’ajuden en tot el que necessites sobre-
tot els primers dies i si et portes bé, escoltes, treba-
lles i fas els deures cada dia no t’has de preocupar 
de res! Jo ara ja m’hi he acostumat a tot i m’hi trobo 
molt bé! Espero que us agradi i �ns aviat! 
NCF  1r B

M’ho passo molt bé i a la vegada aprenc 

Quan vaig arribar a l’institut estava molt contenta 
i nerviosa a la vegada. Només d’entrar, van venir 
els professors i ens van dir que anéssim a l’auditori. 
Ens van explicar que, per nosaltres, aquella era una 
nova etapa i que volien que la gaudíssim. 
Després de la xerrada ens van dir a quina classe ani-
ria cadascú. M’agrada molt la classe que m’ha tocat 
perquè m’ho passo molt bé i a la vegada aprenc. 
Ha passat un mes des que estic a l’institut i ja m’hi 
he acostumat del tot. Diuen que es fa molt pesat i 
que et �quen molts deures, però a mi no m’ho ha 
semblat, això, m’ha passat molt de pressa aquest 
mes i tampoc he hagut de treballar tant. 
ARSF  1r B

No us preocupeu per res

Els dies abans de començar estava molt nerviosa 
pensant en moltes coses alhora: com serà? Hi hau-
rà molta gent? Quins companys tindré? Els mestres 
seran estrictes? Nens i nenes de sisè, no us preocu-
peu per a res, l’“insti” no és com a les típiques pel-
lícules, en realitat és tot el contrari; bàsicament és 
com un repàs de primària més algunes coses noves. 
Pel que fa als mestres, alguns són més estrictes que 
d’altres. De moment, tot m’està anant molt bé. 
NMP  1r B

Els professos eren diferents, no tan propers i 
amb massa normes 

Uns dies abans ja estava molt nerviosa i només 
tenia ganes que fóssim dimecres i que sonés el 
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despertador. Al matí, quan em vaig aixecar, només 
desitjava anar cap a l’institut. Mentre hi anava cami-
nant amb els meus amics, anava pensant que ja ens 
estàvem fent grans, perquè anar a l’institut ja era 
cosa de grans. L’institut ja el coneixia perquè hi ha-
víem anat amb l’escola. Allà vaig començar a veure 
gent força gran, alguns els coneixia, d’altres no.
La classe no era gaire gran i la majoria de companys 
ja els coneixia. Vaig notar que els professos eren di-
ferents dels de l’escola, no tan propers i amb massa 
normes. 
En general, crec que m’he adaptat bé als canvis!!!
MPX  1r B

Vaig tenir una sensació molt excitant i inespe-
rada 

El primer dia de classe, quan vaig entrar a l’institut, 
vaig tenir una sensació molt excitant i inesperada. 
La primera classe va ser molt divertida i després 
vam anar a una aula on ens van explicar totes les 
normes, que n’hi havia moltes. 
Al pati, tenia por que algú és barallés i acabéssim 
rebent; també em sentia molt observat. Al migdia 
vam fer una classe normal i ens van explicar les ma-
tèries que faríem i el material que necessitàvem.
Els següents dies em costava acostumar-me a l’hora-
ri, però a poc a poc ho vaig aconseguint. La primera 
setmana teníem molts deures i algun examen i això 
m’atabalava, però sabia que a algunes persones els 
hi costava més que a mi. Tinc una taquilla que em 
costa molt d’obrir, sempre estic mitja hora intentant 
fer-ho per deixar-hi les coses que no necessito. 
DBR  1r B

Ara fem sis hores de classe i dos patis 

El primer dia d’institut estava molt nerviosa. Però al 
cap d’uns dies ja se’m va passar. L’institut no és tan 
dolent com hem pensava, tot i que alguns profes-
sors són molt estrictes; d’altres, no tant. Ara fem sis 
hores de classe i dos patis. Al �nal ja t’hi acostumes, 
però costa dinar a les 15:00 quan estàs acostumat 
a fer-ho a les 13:00. La “wi�” no va gaire bé i, quan 
un programa no es carrega, juguem al joc del dino-
saure. En conclusió, l’institut no és tan dolent i fas 
molts amics! 
MFR  1r B

Tots correm al nostre lloc 

Al principi l’institut em semblava una cosa desco-
neguda, però ara ja no tant. M’he acostumat que, 
quan marxa el professor/a, tothom comença a cór-
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rer per parlar amb la classe del costat i, just quan 
veiem venir el següent professor, tots correm al 
nostre lloc. Al pati, hi ha sempre els mateixos grups 
i llocs assignats pels de primer o quart. 
Costa obrir la taquilla i, si t’encantes, et posen un 
retard.  Et despertes i tot és fosc i quedes aviat per 
arribar a l’institut, però ara un es deixa l’esmorzar, 
un altre les ulleres i tu el portàtil, per això acabes 
arribant allà a “i vint”, i et posen retard, i no te n’ado-
nes, però acabes amb una incidència. 
JLRC  1r B

Ens van fer asseure per ordre de llista 

El dia abans que comencés l’institut, ens van donar 
les llistes de classe. Em vaig posar una mica nerviós 
perquè no coneixia ni la meitat dels nens de la meva 
classe. Al matí, quan em vaig aixecar, vaig ben esmor-
zar perquè m’esperava un dia ple de novetats. Vaig 
quedar amb un meu amic per anar a la parada del 
bus. Tot era nou per mi. Quan vaig arribar a l’institut, 
ens van fer anar al pati i, després, al teatre. Allà ens 
van explicar les normes del centre i el seu funciona-
ment tot. Llavors, a la classe ens van fer asseure per 
ordre de llista. Després, va començar la normalitat.
Al cap d’unes setmanes, vam anar a la “Font del Ca-
nyo”; allà vam jugar per conèixer-nos una mica més 
tots els de primer d’ESO i va ser molt divertit.
No patiu, tot anirà bé!!! 
EPG  1r B

Hola!!!

Les meves primeres impressions, per sort, han es-
tat totes bones, l’única que no em va agradar gaire 
va ser que al principi no sabia a quina classe havia 
d’anar, però ara ja m’hi he acostumat.
L’institut és gran i el pati també. 
AH  1r B

Les meves deu suposicions

La meva primera impressió va ser que em perdria a 
institut, perquè era molt gran.
La segona impressió va ser que ens posarien molts 
de deures.
La meva tercera impressió va ser que a l’hora del 
pati els grans es posarien amb nosaltres
La meva quarta impressió va ser que les classes 
serien molt diferents respecte a les de l’escola. 
La meva cinquena impressió va ser que faria molts 
amics nous. 
La meva sisena impressió va ser que em sentiria ob-
servada pels nens grans.
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La seva setena impressió va ser que em costaria 
molt obrir la taquilla.
La vuitena impressió va ser que em costaria molt 
adaptar-me.
La novena impressió va ser que des del primer mo-
ment que vaig entrar em canviaria la vida.
La meva desena impressió va ser que em sentiria 
molt baixa en comparació amb els alumnes grans.
Coses que no han estat així. 
BBB  1r B

M’encanta passejar-me pels passadissos!

El primer dia que vaig arribar a l’institut estava molt 
nerviosa per si no hi encaixava, però al cap de cinc 
minuts ja havia conegut tota la classe.
Els primers dies em vaig perdre per l’institut per-
què era molt gran. Ara m’encanta passejar-me pels 
passadissos! Ja sé que els primers dies se us farà es-
trany o tindreu por, però després us encantarà. 
MED  1r B

Tranquils, no passareu gana

Abans de començar l’institut estava molt neguito-
sa. A l’hora del pati estàvem allà tots apilonats.
El primer dia estava molt nerviosa per les taquilles, 
per si m’anirien bé els estudis, pels amics... Però en 
el que pensava més era en el menjar, perquè a l’es-
cola dinava a la una i, en canvi, a l’institut, a les tres. 
Pensava que passaria gana...
El primer dia, al primer pati, vaig portar un entrepà 
i, al segon, cereals. La veritat és que no vaig passar 
gens de gana. O sigui que, si no en voleu passar, 
porteu un entrepà i estigueu tranquils.
També pensava en els amics, pensava que aniríem 
els de la Cellera per una banda, els d’Anglès per 
l’altra; o sigui, separats per escoles, però no va ser 
així perquè vaig conèixer molta gent i vaig fer nous 
amics. 
JEC  1r B

A l’escola només érem trenta persones. Aquí 
som trenta a cada aula

A mi el primer dia em va costar una miqueta això 
que havíem de fer dues hores, pati, dues hores, pati 
i dues hores més, perquè tenia molta gana, però 
ara ja m’hi he acostumat. Em va impressionar quan 
tothom va sortir al pati, perquè estava acostuma-
da a l’escola, on només érem trenta persones. Aquí 
som trenta a cada aula. 
A l’hora del pati sempre vull anar al lavabo, però 
ja veig que m’haig d’acostumar a anar-hi només a 
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casa perquè sempre està ple i no puc fer les meves 
necessitats. Aquest any ens han posat molts exà-
mens de cop. No pensava que seria així.
Però no passa res, perquè encara que tinguem 
molts deures i exàmens a mi m’ha agradat moltís-
sim l’institut perquè he fet molts més amics dels 
que imaginava i em diverteixo molt. 
SBeF  1r B

Gent nova de Bonmatí, la Cellera de Ter, Osor, 
Vilanna i Vall dels Àngels 

Les meves primeres impressions van ser dolentes 
perquè jo només pensava: “Quina mala sort, no po-
dré jugar a futbol!”. El primer dia tothom ens mirava 
pels vidres dels passadissos perquè tots els de pri-
mer vam haver d’anar a la pista. 
A l’hora del pati encara a vegades penso: “Tan de 
bo poguéssim jugar a futbol”. 
Els primers dies em va costar acostumar-me a l’ho-
rari, aixecar-me més aviat i dinar a les tres. Quan 
vaig arribar no coneixia quasi a ningú, perquè ve-
nia gent nova de Bonmatí, la Cellera de Ter, Osor, 
Vilanna i l’escola Vall dels Àngels, però ara tothom 
coneix tothom. 
Això de treballar amb ordinador em pensava que 
m’aniria malament desprès de treballar sis anys no-
més amb llibretes, però ho trobo menys complicat 
del que esperava. Jo, si no sóc el més petit de l’insti-
tut, és per poc, perquè sóc del 13 de desembre i hi 
ha poca gent que sigui més petita que jo. 
Quasi mai hi ha Internet i quan no n’hi ha juguem al 
joc del dinosaure. Els mestres ara ja sé més o menys 
com són: si �quen molts de deures, si renyen molt, 
si són amables… 
ATP  1r B

Jo em sentia gran...

La primera impressió que vaig tenir va ser d’espant, 
perquè érem tots els de primer al pati i els alumnes 
d’altres cursos ens estaven mirant, i la gent ens ha-
via dit que era l’infern. Tenia por. 
Ens vam asseure en una aula i hi havia gent que no 
coneixia. Quan ens van ensenyar l’institut per sego-
na vegada ja em vaig anar tranquil·litzant perquè, 
més o menys, ja coneixia el tutor. 
Després de la primera classe ja estava més content, 
però quan vam sortir al pati tots ens tornàvem a 
mirar un altre cop. Hi havia gent que venia a xerrar 
amb nosaltres. Jo em sentia gran, però quan mirava 
els de quart tenia la sensació que eren torres. 
De moment, l’institut m’ha agradat molt. 
ÀRE  1r B
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Si em diguessin de tornar a l’escola, sí que hi 
tornaria 

La meva primera impressió de l’”Insti” és bastant 
bona. Encara que, si em diguessin de tornar a l’es-
cola, sí que hi tornaria. Una de les coses dolentes 
de l’”Insti”és que et posen molts deures. L’horari 
tampoc està tan malament, quan t’hi acostumes 
està bé. 
Però el que fa més pal és aixecar-se a les 07:00 per 
anar a l’institut. L’”Insti”comença a les 08:15 i obren 
a les 08:00 i durant 15 minuts pots fer els deures 
que no has fet a casa o anar a fer un volt per l’”Ins-
ti”. A mi els profes que m’agraden són en Lluís Solé 
i l’Olga Ferrer. 
APS  1r C

De moment, primer d’ESO és una mica de re-
pàs de sisè 

Molta gent de la meva classe tenia por de l’institut 
perquè quasi tothom diu que és molt difícil, però, 
de moment, primer d’ESO és una mica de repàs 
de sisè.
El pati em feia molta por per si hi havia baralles o 

els de segon es posaven amb nosaltres, però tot-
hom va al seu aire.
A mi em va molt més bé fer sis hores i dos patis. 
Així pots fer els deures a la tarda i, si tens alguna 
extraescolar,  la pots fer sense cap problema pels 
deures. A l’institut he fet molts amics nous i m’ho 
estic passant molt bé!
Per als nens de sisè: No tingueu por de res, només 
és una nova etapa! Tranquils, no és com us pen-
seu! 
ADC  1r C

Em van atabalar una mica tantes contrasenyes 

Durant les vacances d’estiu pensava molt sovint 
en l’institut, jo tenia moltes ganes de començar 
perquè ja estava fart d’anar cada any a l’escola.
El dia abans de començar, a la nit, no parava de 
despertar-me cada dues hores. Estava molt nervi-
ós, � ns que va arribar el dia de començar l’institut.
La primera setmana va ser una mica avorrida per-
què cada professor t’explicava com funcionaria 
tot plegat.
Em van atabalar una mica tantes contrasenyes i 
usuaris i moltes coses més.
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A mi se’m fa molt curt el pati, però em va millor 
que tinguem tota la tarda lliure per fer els deures, 
per jugar amb els amics...
Al pati he fet molts amics i amigues nous, ens ho 
passem molt bé al pati. 
AOC  1r C

Seria com a les “pel·lis” americanes? 

Normalment els germans grans, els professors... et 
fan pensar que l’institut és molt pitjor del que re-
alment és. Però, en realitat, és divertit això d’anar 
totalment perdut els primers dies.
Sempre havia pensat que seria més com a les “pel-
lis” americanes, però la veritat és que, quan arri-
bes, decep: Els grans passen olímpicament de tu, 
els patis són molt tranquils...
Jo recomano que comenceu a despertar-vos més 
aviat, com faig jo. Amb la feina dels meus pares 
sempre m’he de despertar a les 06:15, per tant, no 
he notat la diferència.
Però no  us  despisteu, tindreu uns tretze profes-
sors diferents, TOTS amb manies diferents. I, si no 
els feu cas, la nota no serà bona. I quasi tots et di-
ran que la presentació de la llibreta serà un 50%; o 
sigui que comenceu a ser polits. 
BMG  1r C

És sorprenent, és gegant 

No n’hi ha per tant... però tot i això és sorprenent, 
és gegant, hi ha tants professors...
No hi ha gaire deures, però n’hi ha més que a l’es-
cola i ja no els has de fer copiant-los en una llibre-
ta. A l’institut és més senzill, ho fas tot per l’ordina-
dor i així no has d’anar tan carregada. A vegades, 
el “wi�” s’espatlla i, mentrestant, juguem a un joc 
d’un dinosaure per l’ordinador.
El que m’ha semblat més difícil és haver d’arribar 

tan aviat a la parada del bus, sempre estic a punt 
de perdre’l. Havent d’anar a dormir aviat, la son no 
m’entra.
Quan hi ha professors que estan malalts, ens ve un 
professor de guàrdia.
Educació Física és molt diferent, a l’institut has de 
córrer durant molta estona. 
BSM  1r C

Tranquils que nosaltres també us vindrem a fer 
companyia!

Tot va començar el 13 de setembre... No volia anar 
a l’institut. M’havien explicat tantes coses! La ma-
joria eren coses dolentes i volia tirar enrere, tenia 
por que els grans es �quessin amb mi o que l’ordi-
nador s’espatllés o que...
Va arribar el moment! Mentre anava caminant 
m’anava fent preguntes com: I que se suposa que 
haig de fer jo quan arribi? Les preguntes se’m van 
solucionar quan vaig arribar.
Va tocar el timbre i tots els alumnes van comen-
çar a entrar, menys els de primer, que no sabíem 
què havíem de fer. Vam entrar al pati per a anar 
a la sala d’actes i totes les �nestres eren plenes 
de nens i nenes mirant-nos. Tenia por que el que 
m’havien dit fos veritat: Que tots els alumnes de 
l’institut ens miressin i es posessin amb nosaltres 
per algun motiu, quin? 
Sapigueu que això és mentida, a l’hora del pati i 
a hores de classe ningú ens mirava ni es posava 
amb nosaltres, ells feien la seva! A l’hora del pati 
els de segon d’ESO ens van venir a fer companyia 
i a tranquil·litzar-nos. Tranquils que nosaltres tam-
bé us vindrem a fer companyia!
Una de les coses que em van sorprendre més és si 
havies d’anar al lavabo: A l’hora del pati apro�teu 
per a anar-hi! Encara que hàgiu de fer molta cua, 
perquè durant la classe, si et cal anar-hi et donen 
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una targeta que has de portar al conserge, el con-
serge t’apunta a una llista que demana a quina 
hora hi has anat i a quina hauràs tornat, a canvi 
de la targeta el conserge et dóna una clau per a 
poder obrir el lavabo... quin embolic!
Però tranquils que l’”Insti” està molt bé, fareu molt 
bons amics, els professors són molt divertits i us 
ho passareu genial! 
CGR  1r C

Les últimes dues hores m’adormo, tinc molta 
son i molta gana

A mi hem van impactar moltes coses: La prime-
ra va ser quan vaig entrar per la porta, em sentia 
molt rara perquè vam passar de ser els més grans 
de l’escola a ser els més petits de l’institut. Però és 
una nova etapa... La primera setmana va ser molt 
avorrida perquè cada mestre que venia es presen-
tava, només ens explicaven avaluacions...
Però la segona setmana ja vam anar per feina, t’hi 
acostumes. A mi, de moment, m’està agradant. 
També em va semblar rar l’esmorzar perquè a l’es-
cola en portàvem només un.
Les últimes dues hores m’adormo, tinc molta son 
i molta gana.
Però, en general, m’agrada l’institut. 
DMRM  1r C

Dos patis i dinar a les tres

Em va costar una mica adormir-me la nit anterior 
perquè estava bastant nerviosa. No val la pena es-
tar nerviosa.
Potser et semblarà estrany això dels dos patis i di-
nar a les tres, però t’hi acabes acostumant.
Em pensava que no faria gaires amics, però n’he 
fet molts. 
ECM  1r C

Un demanava el bolígraf blau, l’altre un bolí-
graf negre, l’altre verd...

El dia abans de l’institut no podia dormir, estava 
una mica nerviós. Tothom deia que era molt difícil, 
però no ho és gaire; tothom em deia que posaven 
incidències per res. El dimecres quan vaig arribar 
a l’institut vaig veure que ens estava mirant molta 
gent, però tranquils, no passa res.
La primera setmana els professors van ser uns 
pesats: un demanava el bolígraf blau, l’altre un 
bolígraf negre, l’altre verd... i així quasi sempre. 
La primera setmana anava molt atabalat, l’horari 
semblava molt estrany, però després m’hi vaig ha-
ver d’acostumar, de mica en mica. 
Els primers dies et semblarà molt estrany menjar 
dos entrepans.
L’edi�ci és molt gran, però ara, si he d’anar a algun 
lloc, hi vaig perfectament.
Ens veiem el curs que ve. Fins aviat. 
GDG  1r C

Cada canvi d’hora és com un petit pati! 

El dia abans jo estava una mica nerviós i espantat 
perquè em varen explicar coses que em van fer 
patir: baralles, robatoris...
Quan feia uns dies que era a l’institut ja em sentia 
com si hi hagués anat tota la vida, i, a més,m’ha 
tocat una classe que quasi els conec a tots.
A l’hora del pati vaig anar directament amb la 
gent del Pompeu Fabra, la meva antiga escola, 
però resulta que els de la meva antiga escola esta-
ven amb tots els nens de les altres escoles i jo vaig 
pensar: Ostres! Vàrem començar a anar tots junts i 
ara ja no és cap problema.
Els primers dies vaig passar molta gana perquè a 
l’escola menjàvem a la una, però ara a l’institut a 
aquesta hora acabem de menjar un altre entre-
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pà, una poma... Després d’uns quants dies de fer 
aquella mateixa rutina ja m’havia acostumat a di-
nar a les tres. El que més trobo a faltar són els di-
nars de la Carme, la cuinera de l’escola.
L’institut no és tan difícil com diuen els professors. 
Ah! Això si que és un gran canvi: els deures, els 
horaris, que passes de veure nens petits a veure 
nois amb barba. El què jo crec que és més divertit 
és cada canvi d’hora, perquè és com un petit pati! 
Em varen dir que al principi era molt divertit, però 
que, quan començaves de veritat, ja no ho és tant. 
A mi m’està agradant. 
GPV  1r C

Els primers dies l’ordinador no el fèiem servir 

El dia 13 de setembre em vaig despertar amb 
molts nervis perquè començava l’”Insti”. En arri-
bar a l’institut vaig trobar les meves amigues i to-
tes juntes vam anar a la sala d’actes on ens van 
explicar les assignatures, quant temps tenim de 
pati, els professors, etc.
Una vegada vam ser tots a classe es va presentar la 
nostra tutora, la Marta Rodríguez; després de pre-
sentar-se ens va fer una visita guiada per tot l’ins-
titut i vam anar al pati. Quan es va acabar l’estona 
de pati, vam fer classe normal. Els primers dies ens 
perdíem per l’institut: Que si anem al laboratori, 
que si anem a música, a plàstica... un embolic.
Se’m feien estranys els dos patis perquè un era mas-
sa aviat i no tenia gana i l’altre tenia molta gana.
Em feia mandra aixecar-me tan aviat i començar 
a les 08:15, però té l’avantatge que acabo i surto 
a les 15:00.
M’agrada molt la classe que m’han posat, riem 
molt i tots són molt simpàtics. Els professors són 
molt agradables. Es van presentar i ens van fer co-
piar com ens avaluarien...
Els primers dies l’ordinador no el fèiem servir �ns 

que ens vam posar la plataforma “Eleven” i ja vam 
poder fer els deures assignats. 
IGdCM  1r C

N’hi havia per triar: natació, piragua, futbol 
sala, voleibol i fotogra�a 

L’institut és força gran. Els primers dies estàs una 
mica perduda, però, a poc a poc, t’hi vas acostu-
mant. 
Els patis són molt curts i els primers dies van ser 
una mica avorrits perquè ens explicaven totes les 
normes i criteris d’avaluació, estava molt nerviosa 
per conèixer tots els professors i professores. 
Vam anar a la sala d’actes i ens van explicar tot el 
funcionament de l’institut i després ens van anar 
cridant un per un per ordre de llista, una llista que 
el dia anterior ja havia vingut a mirar. I em vaig 
emportar una gran sorpresa quan vaig veure que 
tenia el meu cosí a la classe, en Josep.
Al principi pensava que no faria cap amic, però 
no va ser així; el primer dia ja havia fet una amiga 
de la meva classe. Era genial, el primer dia estava 
anant molt bé.
Ara ja hi portem unes quantes setmanes i ja tinc 
molts amics i amigues i d’altres cursos: de primer, 
de segon, de tercer i de quart. Sempre jugo amb 
les de tercer.
Fa uns dies ens van dir les extraescolars i n’hi ha-
via per triar: natació, piragua, futbol sala, voleibol i 
fotogra�a. Jo vaig triar piragüisme, vam comencar 
el divendres 29 de setembre. 
IRF  1r C

Ells, de l’institut, en diuen “El Centre”, què hi 
farem?!

Per mi ha sigut un gran canvi, perquè jo he passat 
de ser el més gran de l’escola, a ser el més patit de 
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l’institut. El primer dia va ser molt avorrit perquè 
t’ho expliquen tot, a cada assignatura el mateix: 
com seran les classes, com funciona l’institut... Ells, 
de l’institut en diuen “El Centre”, què hi farem?!
També el que m’ha  impressionat ha sigut tenir 
tants professors/ores. Costa bastant recordar-te 
de tants noms, però ja t’hi vas acostumant.
Ara per ara, em canso molt a l’institut, però des-
prés penso que, quan arribi a casa, m’esperarà el 
dinar. 
JCC  1r C

Buaaaaa! Quins nervis! 

El dia anterior estava molt nerviosa pel que pas-
saria a l’institut: Si faria molts amics, si els mestres 
serien molt exigents, si et renyarien molt, si et po-
sarien molts deures... La veritat, no us preocupeu 
d’aquestes coses, tot és molt normal.
Quan arribes el primer dia a l’institut tothom et 
mira com si fossis una persona estranya, però no 
et preocupis que,quan el temps va passant, tot es 
va solucionant.
Les assignatures són molt diferents de les de l’es-
cola, però són més divertides... La desconnexió 
“wi�” de l’institut és el pa de cada dia, a vegades 
funciona i a vegades, quasi cada dia, falla.
No patiu, tot anirà molt bé, �ns i tot pot ser que us 
agradi més l’institut que l’escola. 
JCG  1r C

Aixecar-se del llit i veure-ho tot fosc és maco 

Veus com es va fent clar i els colors canviants del 
cel t’animen.
Quan són més de les dotze tens la impressió que 
després d’aquella classe te n’aniràs a casa a dinar, 
però no. A les tres del migdia sempre espero la 
meva cosina, l’Ànnia, i les seves amigues: la Nora, 

l’Ona i l’Edna, que baixen del pis de dalt perquè 
fan 2n d’ESO. Jo m’espero a l’entrada i passen els 
més grans i penso que em diran alguna cosa, però 
això no és veritat, perquè la veritat és que passen 
totalment de mi.
A mi no em va tocar una aula amb cap nena de la 
meva classe. Ja em pensava que aniria sola i sí, he 
quedat jo sola, però millor, perquè així a la classe 
estàs concentrada i vas per feina i, a més a més, ja 
ens veiem a l’hora del pati. 
LRA  1r C

La primera setmana va ser molt estranya per-
què era tot nou.

El dia abans d’anar a l’institut estava molt nerviosa 
i no hi havia manera de poder adormir-me.
L’endemà el matí, quan vaig arribar, hi havia molta 
gent i a la majoria mai els havia vist. Era tot molt 
estrany perquè tothom ens mirava.
La primera setmana va ser molt avorrida perquè 
cada mestre ens explicava el mateix que ja ens ha-
vien explicat a la classe d’abans: Els criteris d’ava-
luació, el material...
Això de dos esmorzars se’m va fer molt estrany i di-
nar a les tres també; però t’hi acostumes de pressa
Al pati tothom va a la seva; jo em pensava que 
seria molt diferent.
Els horaris estan molt bé perquè al matí fas classe 
i tens tota la tarda per fer deures i extraescolars.
LVH  1r C

I si em poso nerviós quan em fan una pregunta 
i la fallo?

Quan encara estava a l’escola ja estava nerviós i 
cada dia pensava: I si m’adormo i perdo l’autobús? 
I si a l’institut no faig bé les coses? I si em poso ner-
viós quan em fan una pregunta i la fallo? Cada dia 
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hi pensava, �ns que va arribar el dia: Vaig arribar 
correctament a l’autobús, però a l’institut estava 
una mica perdut i nerviós encara.
Quan ja hi portava tres dies, vaig notar que estava 
més tranquil. Encara hi havia molta gent que no 
coneixia, però ja havia contactat amb els que co-
neixia: els de Bonmatí, els de futbol i uns quants 
més.
Ara ja hi estic acostumat, conec a tots els de pri-
mer, al pati ja no estic nerviós i a classe ja m’hi sen-
to igual que quan estava al col·legi de Bonmatí.
MBR  1r C

Totes les classes són diferents, cap minut és 
igual 

Em va costar moltíssim adormir-me el dia abans. 
Estava nerviós per molts motius: I si no estava al 
nivell? I si no feia amics? I si...
Doncs no va valdre la pena. L’institut és un lloc 
molt interessant; totes les classes són diferents, 
cap minut és igual. Al pati m’ho passo molt bé, te-
nim molt temps per esbargir-nos. L’inconvenient 
que hi ha, des del meu punt de vista, són les con-
trasenyes i tots els usuaris que tinc a internet. 
També em feia “cosa” estar amb nens de 16 i 17 
anys, però tampoc va valdre la pena amoïnar-s’hi; 
els nois grans de l’institut sempre ajuden els més 
petitons a obrir taquilles, a orientar-te per l’insti-
tut, etc. 
L’institut és una nova etapa, un lloc genial i diver-
tit. No patiu pas, que us ho passareu molt bé!
MFC  1r C

Hi ha molta gent en un solt pati petit!

El primer dia vaig pensar que seria molt difícil ju-
gar quan vaig veure tanta gent gran, tanta gent 
en un solt pati i petit. Al pati pensava que hi hau-

ria moltes molèsties dels de segon d’ESO. Hi ha 
molèsties, però no tantes com m’havia imaginat. I 
tampoc s’hi pot jugar a futbol, increïble!!! 
També em van semblar molt rares les primeres 
classes de català. Molta gent m’havia dit que el 
professor de català és un dimoni, que cada dia 
feia una prova, i jo estava molt nerviós perquè em 
pensava que serien molt difícils, però no va ser 
així, va ser tot el contrari, van ser classes molt di-
vertides.
Al �nal tampoc s’hi està tan malament a l’institut.
MBB  1r C

Segurament el que us costarà més serà aixe-
car-vos tan aviat 

Però al cap d’una setmana o més t’hauràs acos-
tumat tant a aixecar-te aviat que els dies festius 
també t’aixecaràs molt més aviat del normal. El 
dia abans estava molt nerviós, estava preocupat 
per si m’aixecava tard, per si suspenia, per si per-
dria els amics... Doncs no, ha estat molt diferent. 
Tranquil que no perdràs amics; de fet, en tindràs 
molts més dels que tenies. 
Segurament heu sentit dir que els professors són 
una mica antipàtics. Bé, si et portes malament, et 
tindran mania, però si et portes bé et tindran com 
una “mica consentit”. En qüestió d’un parell de set-
manes t’hi acostumes. 
YS  1r C

Vaig pensar que era una repassada de 6è de 
primària

El primer dia d’institut estava bastant nerviosa 
perquè era una nova etapa a començar. Un cop 
vaig ser allà vaig pensar que era una repassada de 
6è de primària. Però, és clar, vaig pensar que cada 
cop i cada curs seria més difícil. També els primers 



dies tenia força por per si hi havia alguna baralla o 
que em renyessin o alguna cosa així...
Bé, de moment, m’està agradant molt i a veure si 
m’agrada sempre. 
IPP  1r C

Hi ha una professora molt avorrida, però hi fan 
caiac, futbol sala i natació

Els primers dies, quan ja sabreu a quina aula heu 
d’anar, us adormireu  els  primers deu minuts de 
classe. Segurament us preguntareu: Què estem 
fent? Mates? I un altre dia us preguntareu: Estem 
fent català? Ho sabreu per les �txes i més �txes 
que et faran fer. I, si són d’ortogra�a, les haureu de 
fer perfectes, si no... Pum!!! A tornar-les a fer!
—Buf!!! Les taquilles no sobren!
Els primers dies que tinguis taquilla, no s’obri-
rà. Però no és culpa de la taquilla, sinó teva. Jo 
vaig estar un temps demanant-li al conserge que 
me l’obrís. Al cap del temps en vaig anar aprenent.
— Els extraescolars són molt divertits!!!
A l’institut es fan uns extraescolars molt divertits 
hi ha caiac, futbol sala i natació. Podeu triar-ne un, 
dos, tres o cap. Jo vaig triar caiac i us ho recomano 
perquè us ho passareu molt bé. Futbol sala i na-
tació no els he provat, però segur que també són 
molt divertits, asclar que es paga però val la pena 
fer-ho. Si el primer any us agrada el que heu fet i 
voleu tornar-ho a fer, l’any que ve també podeu 
tornar-hi.
— Aquets  nois van a l’institut?! Sobretot  no us 
n’estranyeu!!!
A l’institut hi ha nens molt gran, podem dir-ne ho-
mes, sembla que tinguin 30 anys (sense ofendre). 
No us espanteu, perquè no mosseguen pas. Ho 
dic perquè jo vaig quedar bocabadada quan els 
vaig veure. Ho sigui, que podeu estar tranquil·les 
perquè són gent normal i corrent. 
CVG  1r C

El dia 15 de setembre (el primer dia)

— Buuuuu��f...
Les set del matí. No em vull aixecar perquè encara 
estic molt cansada, encara tinc son. Però, quin re-
mei! Vaig a rentar-me la cara per anar a esmorzar. 
Ja m’hi aniré acostumant. 
Però quina son a la classe! El primer dia va ser molt 
avorrit perquè els mestres ens explicaven el ma-
teix tot el dia. A l’hora del pati vaig començar a 
jugar amb altres persones, va passar molt  ràpid. 
Després del pati els mestres van començar una 
altra vegada a parlar tota l’hora sobre el material...
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El dia 16 de setembre, el segon dia, va ser més 
normal, vaig començar a conèixer gent i mestres, 
però necessitava més temps per conèixer el lloc. 
Quan vaig arribar a casa vaig anar directament a 
dinar.
Al cap d’un parell de dies, el dia 17 i 18 de setem-
bre, vaig notar que m’acostumava als nous temps 
i vaig saber que plàstica és molt avorrida, em pen-
sava que seria més divertida, però no, no ho era. 
Educació física tampoc m’agrada gaire perquè em 
canso molt i quasi tota l’hora la passem corren pel 
camp de futbol...
Jo no m’esperava que hi hagués taquilles. I tot-
hom diu que no és difícil obrir-les. Oh i tant que 
costa! Això tampoc m’ho esperava.
FZTH  1r C

Ara us explicaré, nois i noies de 6è, unes quan-
tes coses sobre l’institut.

Les matèries noves que hi ha són: informàtica, la-
boratori de naturals, religió tecnologia i francès. 
Totes les assignatures són aquestes i les de sem-
pre, en total 11. Us pensareu que són moltes, però 
no us espanteu perquè, un cop ja estigueu una 
mica situats a l’institut, ja us hi acostumareu.
Us aconsello que respecteu els mestres i tots els 
alumnes i ells també us respectaran.
Ah!!! I tranquils amb els tutors perquè n’hi ha que 
tenen “manies”. Bé espero que acabeu molt bé 6è i 
que vingueu amb moltes ganes d’estudiar. 
KZC  1r C

La Doppel Ganger o la bessona de la meva co-
sina.

Avui al pati i he vist que la meva cosina (la Bru-
na) estava parlant amb unes nenes. Hi he anat i... 
doncs que veig una nena que era igual que ella: 
amb els ulls verds i tot, rossa i �ns i tot amb el ma-
teix pentinat.
— Bruna, tu i ella us assembleu molt, sembleu 
germanes bessones.
— És veritat! Je, je! - A la Bruna li ha fet gràcia i a les 
nenes del voltant també.
— Uaaaaala! Quasi tenen la mateixa altura. Si es 
vestissin igual, no sabríem qui és qui. I, si fos així, 
podrien intercanviar-se la roba i podrien viure la 
vida de l’altra sense que ningú se n’adonés.

Baralla de menjar al pati.

Mentre estàvem amb això, els nois s’han tornat 
bojos i han començat a tirar pel cap de les ne-
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nes pa i tot el que trobaven al seu pas. Per sort 
no m’han tocat a mi! Després, amb el que els nens 
els havien tirat... les noies contra ataquen! Ara els 
toca a elles! Tot s’ha descontrolat, vola menjar per 
tot arreu! Arriba una professora i calma tot aquell 
rebombori.

El primer dia d’institut feia fred.

Al matí em vaig despertar més aviat. Estava molt 
nerviosa, no sabia el que passaria, em pensava 
que es posarien amb mi... però, què va! Vaig arri-
bar a l’institut amb cotxe, nens i nenes a tot arreu, 
ningú igual. Tothom parlant i petant la xerrada. Un 
comentari em va fer molta gràcia.
— Quin fred que fa no? (accent de nena “pija”)
— Clar que fa fred. No tindries pas tant fred si no 
anessis amb tires! - Al meu voltant totes les nenes 
anaven amb màniga curta o amb pantalons curts.
— Porten pantalons curts i després es posen una 
jaqueta! –pensava jo- És que la circulació només 
els arriba de cintura cap amunt o que?! 

Un dia d’Educació Física com qualsevol altre.

El professor arriba a classe i diu que farem un test 
de “Cooper”. Nosaltres no sabem què és.
— El test de “Cooper” –respon ell- és un test que 
mesura el màxim de voltes a la pista que podeu 
fer durant dotze minuts.
Tots els alumnes estàvem espantats, Totes les vol-
tes possibles durant dotze minuts! Però si la pista 
és com un estadi de futbol gegantí!
Després de preparar-nos per Educació Física, sor-
tim i el professor ens separa en dos grups, amb la 
mala sort que va i ens toca a nosaltres començar el 
test aquest. Bé, ens preparem per sortir i diu
— Atents, llestos, ja!
I ja ens podeu veure corrent com boges, totes 
en manada. En primera posició anava la Fadwa, 
que semblava que tenia un petard al cul. Anava 
tan ràpida com un �ash. No parava. Jo, en canvi, a 
l’última posició, anava corrent com podia. Since-
rament, m’estava morint i cada volta em trobava 
amb la Fadwa, que anava corrent com una boja, 
que m’avançava i ens saludàvem.
—Hola Neret!
— Ei, Fadwa!
I, �iiiiu! Sortia volant, com un guepard. I jo era com 
una tortuga coixa. Corria amb tot el meu esforç, 
posant-hi el coll. Quan vam arribar, tots estàvem 
mig morts, estirats per la gespa del camp de fut-
bol.
— Per � ha acabat aquesta tortura medieval!
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Després va tocar als altres grups. Es van cansar 
com nosaltres. I encara, el professor, com si no en 
tinguéssim prou, ens va fer fer abdominals. Des-
prés de tanta tortura vam anar a dutxar-nos i ens 
vam canviar de roba. Què més podia passar a les 
altres assignatures? 
NCS  1r C

Ai! El “wi�”

Sobretot, nens i nenes de 6é, ara veieu nens de 3 
anys que no parlen i el curs que ve veureu homes.
L’institut és molt divertit, però de dues a tres pre-
para’t per l’hora més llarga de la teva vida. 
Al pati sempre hi ha molta separació per grupets 
i també s’hi juga a bàsquet. No us espanteu, tot-
hom diu que hi ha moltes baralles però no, no 
n’hi ha gaires. La gent va al seu rotllo i els de quart 
d’ESO no et fan ni cas, o sigui, no us espanteu. 
Els professors tenen moltes manies, per això us 
avorrireu quan us les expliquin. El primer dia heu 
de caure molt bé al professorat perquè no us aga� 
mania. Difícil? Gens ni mica. És molt fàcil. Al cap i a 
la �, és la nostra feina d’alumnes. 
Això sí, riiiiing-riiiiing! Despertador a les 7 del matí. 
Consell d’en Francesc. 
Ara ve la bona: el “wi�”. És fotut i us hi haureu d’anar 
acostumant perquè ho fem tot amb ordinador. El 
dinosaure és el nostre entreteniment quan va ma-
lament el “wi�”. 
Espero que comenceu l’institut bé i amb alegria!
FMM  1r C

Mira aquesta que prima! Mira aquell que bai-
xet! Ah!!!

El primer dia d’institut vaig tenir una impressió 
molt lletja. Tenia por i la gent em mirava amb ca-
res rares o potser m’ho imaginava. El primer dia a 
l’”insti” va ser una mica estrany i atabalador, per-
què tots els professors t’expliquen les seves ma-
nies i les normes i les aules...
Però quan passen un parell de setmanes ja t’hi 
acostumes, perquè aviat fas amics nous i les ho-
res de classe passen molt ràpid. Però els mestres 
de l’escola de primària ens feien molta por: ens 
deien que, si xerres massa, t’expulsen de classe i 
que si dius alguna cosa fora de lloc o contestes els 
professors et posen una incidència..., però no, de 
moment no! L’”insti” és molt “guai” i, si hi veniu a 
estudiar, ho passareu molt bé. No escolteu el que 
us diguin els altres!! Però els primers dies sí que 
passes nervis!! Passa-t’ho molt bé! 
FeHG  1r C
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