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“L’important no és fer el que un vol, sinó voler sempre el que 
un fa a cada moment”.
Aquest moment és un moment important. Aquest moment és 
un moment de comunicació; de compartir i d’il·lusió.
Il·lusió pels treballs dels nostres alumnes, els vostres fills/es, 
des dels més petits fins als més grans. Il·lusió per la publicació, 
no pel seu valor literari, que sens dubte el té, sí pel seu valor 
emocional, d’esforç i de compromís compartit tant pels alum-
nes, com pels mestres i professor/es.
Un curs més, i ja van trenta-vuit, pretenem i aconseguint de la 
nostra comunitat educativa, la participació a la festa GRAN de 
L’Oreig, la Diada de Sant Jordi, on aquesta publicació és un 
exponent tradicional. Un exponent col·leccionable al llarg dels 
cursos i un fidel model de la nostra evolució com escola,  inte-
grada en les necessitats del col·lectiu que la forma. 
Per acabar, simplement gaudir de la lectura, de l’ observació de 
les imatges i del nostre compromís.

UN MOLT BON SANT JORDI 2014 !!
Joan Gamero 

Director Pedagògic
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El llapis màgic 
i la Júlia

Hi havia una vegada la Júlia que no sabia escriure.
Un dia la seva cosina li va donar un llapis màgic i li va dir que 
l’ajudaria molt.
I va anar a l’escola molt contenta i feliç.
Va anar a la classe i va començar a escriure molt bé i la van felici-
tar, però de cop va parar de funcionar.
La professora li va dir què li passava i la Júlia li va dir que no sabia 
escriure. Llavors li va ensenyar i va aprendre molt ràpid.
I conte contat ja s’ha acabat.

Hi havia una vegada un poblet molt petit on hi vivien un nen i una 
nena que estaven a casa dels seus avis.
Era el dia de Pasqua i els seus avis havien amagat ous per tot el 
jardí.
Ells anaven amb un cistell. Després van començar a buscar ous. El 
nen va trobar-ne tres i la nena cinc. Però cap dels dos havia trobat 
el més gran que era màgic perquè si el trobes pots demanar tres 
desitjos.
Els dos nens van anar a jugar al jardí i la nena va tro-
bar l’ou màgic.
L’ou va dir: - Nens us faré realitat tres desitjos. Podeu 
demanar el que vulgueu. 
El primer desig va ser viatjar a París.
El segon va ser anar a Port Aventura un dia amb la 
seva família.
I el tercer va ser tenir pau.

“L’ou màgic”

Mariona Faig Vall-llosera  2n de Primària

andrea dickey Blanco  1r de Primària



Hace muchos años en un mundo de fantasía había una hoja que cuando 
tenía un problema le salía un color.
Un día la hoja llegó a tenir cinco colores: azul, rosa, amarillo, blanco y 
rojo. Si llegaba a tener el color negro se moriría.
Pasaron ocho años y la hoja estaba a punto de tener el negro, pero 
había un líquido mágico que cuando necesitabas ayuda, él te ayudaba. 
Había un problema: estaba en la otra punta del mundo.
La hoja se tiró al mar y dejó que las olas la arrastraran...Pasaron cien 
años y la hoja llegó a la otra punta del mundo y el líquido mágico la 
dejó sin colores, normal y corriente.

La hoja de colores

Marc serrano díaz   3r de Primària

Fa molt de temps, a Nova York, un poble molt 
gran i bonic, hi vivia en Joan, un nen que era 
molt simpàtic i sempre ajudava a la gent quan 
necessitaven ajuda. En Joan vivia en una casa 
molt gran i amb un jardí, també molt gran.
Un dia en Joan, estava caminant tranquil·lament 
i va veure un robot molt gran amb només un 
braç. En Joan es va espantar i va trucar a la poli-
cia. Ningú sabia què era i tothom es va espantar. 
La policia es va apropar al robot i van veure una 
nota que deia:
“Aquesta nota l’hem enviat des del món dels 
robots. Nosaltres som uns robots i us demano 
que vingueu al món dels robots.”
En Joan va anar al món dels robots i es va que-
dar allà, allà era molt important. En Joan va viure 
feliç allà, al món dels robots.

EL ROBOT
DE NOVA YORK

carles Martín Barceló  4t de Primària



Había dos niños llamados Víctor y Ramón que deseaban cambiar el 
mundo. Querían crear un mundo muy diferente al suyo. Querían ser 
ricos y que todo se reutilizara. Siempre hablaban de ese mundo que 
querían, sobre cómo sería, que cosas tendría, dónde estaría todo, 
quién sería el rey…
Una mañana Víctor se levantó sin saber que estaba en su mundo y de 
repente sonó el timbre y fue a abrir. ¡Era Ramón que venía muy exci-
tado! Ramón le dijo a Víctor que saliera a la calle y… ¡Víctor se quedó 
“flipando”! Era su mundo deseado. ¡Había edificios, y “chuches”, su 
casa era de chocolate y la de Ramón de fresas!
Víctor y Ramón no fueron al colegio porque no existía en su mundo y 
cómo las casas eran de “chuches”, no necesitaban gastarse sus millo-
nes de euros para las “chuches” si las tenían delante y a mogollón. 
Fue pasando el día y aún no había ni rastro de que en ese mundo se 
hiciera de noche. ¡Era de lo más cómodo!
Cuando ya estaban cansados y querían ir a casa se oyó un ruido de 
despertador gigante, Víctor y Ramón comentaron que no había des-
pertadores en su mundo. Víctor se despertó sobresaltado y se dio 
cuenta que todo había sido un sueño y se comentó a si mismo que 
algún día volvería a soñar con su mundo. 

Dos mundos 
diferentes

Pol Bellido Manich  5è de Primària



Hola, em dic Pau i tinc 10 anys. No sé exactament per què, però la meva 
mare sempre diu que sóc especial.
De fet és veritat perquè faig coses especials i no sóc com l’altra gent. 
Això a vegades m’alegra perquè vol dir que tinc molta personalitat, però 
a vegades m’entristeix una mica.
L’altre dia vam estar comentant a classe el què ens agradaria ser de 
grans. A mi em feia molta por dir-ho perquè em pensava que es riurien 
de mi. De cop i volta vaig veure la Marta que es va aixecar i va dir:   - Jo 
de gran seré perruquera.
Després vaig veure en Quim, que es va aixecar i va dir: - Jo de gran seré 
científic. 
Després, jo vaig tenir el valor de posar les dues mans sobre la taula, 
aixecar-me i dir: - Em dic Pau, tinc síndrome de Down i de gran seré 
bomber.

HOLA, EM DIC PAU

  arnau caMPs i claraMunt  6è de Primària
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El meu avi és aquella persona capaç de dibuixar-te un somriure d’orella a orella després d’aquell dia tan 
esgotador; aquella persona capaç de fer realitat un somni  amb només un petó, un petó que t’inspira 
i, t’omple de força i esperança per tirar endavant. Amb les seves abraçades arribes a un país,  un país 
desèrtic on pots cridar i lliurar tota la teva ràbia, un lloc on pots plorar, hores i hores.
Tothom coneix el càncer, però no tothom l´ha viscut, no tothom està preparat per recórrer un camí sense 
fi, un camí sense sortida. Infinit. Un camí on , en qualsevol moment podem caure , ensopegar, derrumbar-
nos i no tenir forces per tornar a aixecar-nos.
Quan li van diagnosticar aquesta malaltia em vaig espantar, l´únic que volia fer era tancar-me en una 
capsa negre i fosca sense llum ni esperança . Volia parar el temps, recuperar totes aquelles hores que 
havia passat sense ell, volia aturar el rellotge per evitar que la malaltia anés avançant.
Va ser la meva família que em va donar la mà i em va dir “lluitarem, lluitarem junts i guanyarem “.  Aquell 
va ser el dia en el que em vaig sentir segura, vaig comprendre que no estava sola que aquest món es 
una caixa de sorpreses que, quan menys t´ ho esperes salta i t´espantes però saps que hi ha algú que et 
protegeix i que mai ho deixarà de fer.
El meu avi m´ha vist néixer, gatejar , créixer i caminar i el fet de pensar que un dia no estarà al meu 
costat em trenca el cor. Quan penso en ell, recordo aquell dia en el que vàrem anar a comprar la mona 
de pasqua , aquell dia tant important, en el que vaig pujar al cotxe, amb una il·lusió que m´omplia de 
sentiment. Anàvem a grans obradors, plens de mones. Ell em deia “ escull la que més t´agradi” li donava 
voltes i voltes, sempre intentava escollir la mona que reflectís el meu veritable jo, i llavors, el meu avi, 
anava fins el final del passadís i deia “ què tal aquesta?” , era la mona perfecte. Em posava molt contenta, 
l´abraçava i , mentre caminava cap el cotxe , amb la mona a la mà, no podia esperar a que arribés aquell 
dia tant especial en que ens reuníem tota la família. Menjàvem i rèiem sense parar.
He d´acceptar que per molt que m´hi capfiqui , això ara ha canviat i per aquesta raó, no hem de caure, 
sinó seguir caminant i amb més forces.
Gràcies al meu avi he après a tirar endavant, a mirar el món des d’un altre punt de vista. I vull que sàpiga 
que mai estarà sol, sempre em tindrà al seu costat tant per les coses bones com per les dolentes. També 
vull donar gràcies a la meva àvia que ha patit tant contra aquest sentiment fosc i sense fi. L´esperança es 
la única clau de la vida i per això sé que tant el meu avi com la meva àvia, mai deixaran de lluitar.
Aquells passejos per la platja mai els oblidaré, les nostres siluetes reflectides  al mar davant d´aquella 
posta de sol que ens il·luminava i ens unia. Et prometo que cada vegada que trepitgi aquella sorra, que 
tants records m’ha portat , pensaré en tu, en les teves abraçades i petons.
T’estimo avi.

 

“EL MEU AVI”

aina Vila Pons 1r Curs d´ E.S.O.   
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Cadascú té la seva passió i jo he trobat la meva.

Quan ballo tinc un pessigolleig a la panxa, el cor em batega molt de pressa, sento una felicitat extrema, 
simplement em fa sentir que és la meva passió. 

És un sentiment molt difícil d’explicar, molta gent pensarà que és una tonteria però per mi és increïble, 
l’emoció que tens quan has estat practicant un ball  i un pas nou et surt, és indescriptible.

Des de fa temps practico el ball com a activitat extra escolar . Aprenem a ballar  i fem festivals.

Quan la professora et posa a primera fila per fer la coreografia, quan et diu que has millorat o simplement 
quan et fa un somriure d’aquells que et fan sentir orgullosa del que fas, sento com m’agrada balla i com  
cada dia m’he d’esforçar mes i amb mes ganes per a fer-ho millor. 

“Si no t’esforces al màxim, com sabràs on és el teu límit?”

Se’m fa difícil descriure el que arribo a viure en aquell moment, però cadascú ho viu i li dóna el seu 
significat amb la seva passió, així que segur que m’entendreu.

Fa poc temps, vaig anar a un càsting per formar part d’un grup i competir. Després d’estar bastantes 
hores allà tancats, estava convençuda que el meu somni no s’havia complert, que no m’havien agafat.

Quan van començar a dir els noms de la llista, les meves pulsacions és van accelerar i al sentir el meu 
nom, l’alegria va ser màxima. Quan vaig arribar a casa vaig començar a saltar i cridar, va ser un moment 
inesborrable de la meva memòria.

“Les oportunitats no són producte de la casualitat, més bé són el  resultat del treball.”

Cadascú hauria de tenir una passió que el fes il·lusionar-se, i si hi ha algú que encara no l’ha trobat, doncs 
li diré que és allò que t’encanta fer i que des de sempre t’ha encantat, allò que saps perfectament que no 
et cansaràs de fer i que t’esforces per arribar al màxim possible... 

“Si no somies, mai trobaràs el que hi ha més enllà dels teus somnis.”

Jo he trobat el meu somni , espero que tu trobis el teu.

LA MEVA PASSIÓ

ariana núñez Viñas 2n. Curs  d´ E.S.O.
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S’acabava l’agost de 2011, era el dia 28, el seu aniversari, no ho sabia però els seus pares li havien comprat el disc d’un 
dels seus grups de música preferits, els Linkin Park, amb el nou single que havien tret feia dues setmanes, “Powerless” o 
“Poderós”, traduït al català.
12 de setembre de 2011, l’Àlex és a punt de pujar al cotxe perquè la seva mare el porti a l’institut per començar l’ESO.  
Està nerviós, però amb ganes de començar, serà un curs especial.
22 de juny, el primer curs escolar a l’ESO s’ha acabat.  Passa net, amb alguns aprovats justos, però net.  Ha estat un curs 
difícil, en el que ha perdut amics, en el que els ha guanyat, en el que s’ha esforçat al màxim.  Ha tingut problemes amb 
els companys, s’ha sentit frustrat, marginat i traït.  Però ara ja han arribat les vacances d’estiu, l’Àlex es mor de ganes de 
començar-les i passar-s’ho genial.
11 de setembre de 2012, casa de vacances de La Fosca.  L’Àlex està preocupat, nerviós, intranquil.  Demà torna a 
començar l’escola i no vol tenir un curs com el passat, aquest curs vol somriure i aprofitar el temps.
12 de setembre de 2012, fa aproximadament una hora que han començat les classes, tothom a l’aula se sent incòmode i 
desanimat només de pensar en tot el que queda de curs.  Els vénen ganes de sortir a tots corrents.
9 de febrer de 2013, festa d’aniversari de la seva millor amiga.  L’Àlex se n’adona de què està enamorat de la seva millor 
amiga, l’Andrea.  L’estima per com ella el tracta, per com s’ho passa quan són junts, perquè quan està amb ella es creu 
capaç de tot.  Però no es decideix a fer el pas, no, encara no.
21 de juny, s’han acabat els exàmens trimestrals, ja no hi ha preocupacions, fora un altre any escolar i amb ell s’han acabat 
els problemes, les mates, les naturals, els deures...  Només queda la festa de final de curs i aleshores ja comencen les 
vacances d’estiu.
22 de juny, amb els companys, de tornada cap a casa, parlen de com els ha anat el curs.  A l‘Àlex no li ha anat bé, les ha 
aprovat totes, però ha tingut problemes amb el Jordi, el seu antic millor amic i molta gent de la classe no suporta que a 
ell li agradi la música rock i que sempre digui el que pensa, encara que la situació no sigui la més adequada.
28 d’agost, platja del Trabucador, és l’aniversari de l’Àlex, i es disposa a dir-li a l’Andrea el que sent per ella.  L’endemà, 
la seva millor amiga li diu que no vol sortir amb ell.  Després de tot això ja no res torna ser el mateix.  Ha perdut la 
possibilitat de ser estimat per la noia estimada i l’amistat tan gran que hi havia entre ells.
12 de setembre, sona el despertador a casa de l’Àlex, és l’hora de llevar-se per anar a l’institut per tercer curs consecutiu.  
Avui inicia 3r d’ESO, significa canvi de cicle, augment de la dificultat de totes les matèries i això el preocupa.  A demés si 
es repeteixen els problemes dels cursos anteriors...
22 de desembre, ja està, un trimestre menys, acaben de començar les vacances de Nadal i l’Àlex no s’ha de preocupar 
de les notes, ho ha aprovat tot.  Ha estat un bon trimestre en comparació amb els altres, no hi ha hagut cap tipus de 
problema greu amb cap company, només les típiques enganxades, res fora del normal.
Però sí cal remarcar que durant aquest primer trimestre, l’Àlex ha deixat créixer dins seu un nou caràcter, una nova 
manera de ser.  S’ha tornat més agressiu, més aspre, més sec amb tothom i més trist.  També el seu cos ha canviat, està 
més fibrat, més fort, amb uns abdominals treballats, tot i que és curiós ja que no practica cap esport.
19 de gener, camp de futbol de Sant Vicenç.  L’Àlex coneix l’Anna, veu alguna cosa en ella que mai havia vist en cap altra 
noia, té un encant natural, és guapa, té un bon cos, en resum, se sent atret instantàniament per aquella noia.  L’Àlex s’ha 
enamorat.  L’Anna el correspon.  Sortiran junts durant les següents 19 hores.
1 de març, han passat els dies en què l’Anna el va deixar amb el cor a la mà.  L’Àlex segueix enamorat d’ella.
6 de març, llit de l’Àlex, Collbató 23:18h.  L’Alex està trist per l’Anna, i perquè ell i l’Andrea ja no seran mai més amics.
23 d’abril de 2014, IES Blinc, Collbató, hora indefinida.  Si guanyo, ara estaré llegint aquest text, espero que us hagi 
agradat la meva història.  Powerless.

       

POWERLESS

roger Macías i Quesada 3r. Curs d´ E.S.O.
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L’any 1942, el planeta Terra està passant un mal moment.  Jo sóc un noi de 
dinou anys que està vivint una època molt dura.  Actualment sóc a la guerra.  
M’he casat amb una noia, que també té dinou, ja que portàvem molt de 
temps junts quan em van dir d’anar a la guerra.  Aleshores vam decidir 
casar-nos, quan teníem divuit anys.  Va ser la nostra darrera voluntat per si 
no ens tornàvem a veure.

Ara estic combatent a França contra els alemanys, que ens han intentat 
envair per les vores de Versalles.  El que no entenc és el perquè ens fan 
anar a la guerra.   Ho estic passant molt malament.  Tinc por dels trets, de 
les explosions i em sento nerviós tota l’estona.  L’ambient és terrorífic, tot 
està gris, cremat, es veuen cossos estirats per terra, he perdut a molts dels 
companys i amics dels que vaig fer en arribar.  No s’escolta res més que els 
crits dels sergents.  D’aquí a poc ens retirarem ja que hi ha massa enemics.  
Després, no sé què passarà.

Aquest fragment explica un petit fragment de la història, de les moltes 
que han passat a la Segona Guerra Mundial.  Potser nosaltres no sabem 
el que se sent quan s’està a la guerra però tothom sap que no és bona, 
ens treu vides i les coses que estimem.  Tots ens hem de conscienciar.

Marc ros i Espinal 4t. Curs d´ E.S.O.

La pura realitat
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Apreciados alumnos y alumnas:

Llegasteis a secundaria siendo unos niños y es en esta etapa donde esos 
niños se convirtieron en adolescentes para ir poco a poco y pasito a pasito 
transformándose en jóvenes estudiantes. El presente curso escolar ha sido 
vuestro último año de estancia en la escuela “l’Oreig”. Es sólo el final de vuestra 
presencia física en el centro, pero tened en cuenta que no os vais de vacío, 
de aquí en adelante perdurarán en vosotros para siempre las vivencias, las 
experiencias vividas y los aprendizajes asimilados. Aunque hoy no lo percibáis, 
están ahí dentro de vosotros, os han moldeado un poquito dándoos forma 
al igual que el escultor cincela su escultura y actuarán tal como si fuesen las 
fuertes y profundas raíces de un gran árbol. Recordad que actuaréis y seréis 
muy semejantes a como habéis vivido hasta ahora y por tanto, estas raíces bien 
arraigadas serán sin duda las que os den sustento para afrontar todo aquello 
que os depare la vida. A partir de este momento deberéis trabajarcon ahínco 
por conseguir vuestros sueños utilizando los mejores criterios adquiridos y 
aquellos que continuaréis asimilando.

Durante estos trece años de vida académica habéis tenido a vuestro alcance las 
manos tendidas del profesorado que actuaban como fuertes tentáculos donde 
agarrarse ante la duda, ellos y vuestros compañeros con sus ex- plicaciones, 
opiniones personales, enseñanzas, experiencia, consejos, y también en ocasiones 
alguna crítica constructiva, os han acompañado.

Juntos habéis recorrido un camino largo y en ocasiones lleno de dificultades, 
donde sonrisas y tristezas llenaron vuestros cuadernos y diarios, también las 
pizarras y agendas se llenaron de dibujos de enamorados. Del día a día habéis 
obtenido los ingredientes que poco a poco han dado lugar a vuestra formación, 
personalidad y carácter que al fin será lo que os permita iniciar proyectos 
durante vuestras vidas.

Yo, en nombre de todos vuestros profesores y personal del centro, os deseo el 
éxito en vuestros proyectos y sobre todo que los demás vean en cada una de 
vuestras actuaciones y decisiones que sois unas buenas personas.

Es sólo el final de vuestra presencia física en el centro, pero tened en cuenta que 
no os vais de vacío

Continuáis teniendo en l’Oreig las manos tendidas para cuando tengáis dudas 
o necesitéis un consejo.

Sed felices. 

       Laia Coca Xancó

       
Profesora Lengua Castellana
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