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Idiomes  

Un munt de carabasses!
                                 

Per primer cop al centre, el departament d'anglès ha 
organitzat  el  primer  concurs  de  carabasses  de 
Halloween.

Les  bases  del  concurs  explicaven  que  s'havien  de 
guarnir  les carabasses  a  l'  estil  de Halloween però 
mai hauríem pensat que els resultats fossin tan i tan 
bons.

Els alumnes de 2n d' ESO van decorar les carabasses 
imitant: bruixes, gats, hip hopers... han utilitzat tota 
mena d'objectes i estris per ornamentar-les: un cd de 
música,  imitacions  de  pèl  d'  animal,  barrets, 
llaminadures,  arracades,  perruques,  escombres... 
per exemple.

Tots  l'  alumnat  s'hi  ha  esforçat  molt,  des  del 
departament  de  Llengües  Estrangeres  han  valorat 
l'activitat  molt  positivament.  L'Àlex  Córdoba  i  en 
Marc Bermudez de 2n F fins i tot van arribar a fer un 
vídeo per presentar la seva carabassa.

Ens vam fixar en l'estètica de les carabasses i  vam 
trobar que hi havia boques de totes menes: grosses, 
petites, amb dents, sense... Cal destacar la boca de 
la carabassa guanyadora: la de la Tània Domènech de 
2n E, d'enormes dimensions.

En l'apartat de carabassa més ben guarnida el premi 
es va atorgar a la de la Lídia Parera de 2n G. Cal 
ressaltar  també  la  carabassa  de  la  Mari  Carmen 
Mercader i de Berta Ruz presentada fora de concurs, 
però singular i extraordinària.

Els premis van consistir  en un lot de gominoles de 
Halloween i un llibre de lectura en llengua anglesa 
per a tots els guanyors.

Volem agrair la participació de tots els alumnes al 
concurs i  els volem animar vos a participar-hi l'any 
vinent.

A continuació us presentem un reportatge gràfic de 
les carabasses guanyadores i  de les més singulars i 
originals.

La carabassa guanyadora és la
de la Tània Domènech de 2n E

Premi a la carabassa més ben guarnida: 
Lídia Parera 2n G

La carabassa “ gat “ de la Mari Carmen i la 
Berta de 2n E, molt original.


