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                               Creació

Les seqüències de la nostra vida

Durant  aquest  3r  trimestre  a  l’Assignatura  de 
llengua  catalana,  els  alumnes  de  3r  d’ESO  hem 
escrit fragments que formen part de la nostra vida. 
A  través  de la  narració  en primera persona  hem 
creat textos on els protagonistes som nosaltres, els 
nostres records i les nostres vivències. 
Havíem d’escriure centrant-nos en tres etapes:

➢ De 0 a 6 anys
➢ De 7 a 11 anys
➢ De 12 a 15 anys

El  procés  d’escriptura  a  l’aula  ha  estat 
engrescador. Mitjançant el record han anat sorgint 
moments que crèiem oblidats però que han tornat a 
nosaltres.  Aquestes  experiències  escrites  també 
han estat  compartides  pels  companys  de classe  i 
també les  hem compartit  amb tot  l’institut  amb 
una  mostra  que  està  exposada  a  la  vitrina  de 
l’entrada de l’INS.

Vitrina de l'IES amb fragments de les vivències

Alguns  fragments  que  podeu  llegir  són 
aquests:  

“… Alguna cosa estranya succeïa. Vaig adonar-me 
que  els  meus  germans  i  la  meva  mare  estaven 
plorant, però no sabia el perquè. Vaig escoltar un 
soroll  al  passadís:  Era  la  meva  mare  amb  una 
maleta. A cap d’un estona tots em van explicar que 
ella  marxaria  a  un  lloc  molt  llunyà  i  que  no  la 
tornaria a veure durant 5 anys…la meva reacció va 
ser agafar-li el peu. Estava disposada a no deixar-la 
marxar”

                                ***
“Quan vaig néixer els meus pares tenien un gos que 
es deia Tor. Quan li van donar l’alta a la meva mare 
vaig anar a casa i cada segon de la meva vida ell el 
passava  al  meu costat  estirat  dormint. I  em vaig 
anar fent gran”.

                                 ***
“Quan  vam  arribar,  vam  entrar  per  una  de  les 
portes  blaves.  Hi  havia  força  gent  però es  podia 
anar  mirant  bé  els  peixos  i  veure  el  que  feien. 
Peixos grans per totes parts, petits donant voltes, 
algun dins dels forats. Pops nedant amunt i  avall 
sense parar a descansar”.  
 

***
“M’agradava  mot  la  pel·lícula  d’Aladí  i  la  seva 
princesa. El meu pare m’agafava sobre un coixí  i 
imitava la pel·lícula imaginant que era una catifa 
màgica, a mi m’encantava, volava i volava per tot 
el menjador, no deixant de riure”.

***

“Als 13 anys, ja que a mi m’agradava molt cantar i 
ballar  des  de  petita,  la  meva  germana escoltava 
gravacions meves de quan era petita cantant. Cada 
nit volia que li cantés alguna cançó per adormir-se. 
Sempre li cantava la mateixa cançó, una que ens 
agradava  molt  a  les  dues,  una cançó que  tracta 
sobre els objectius a la vida. Diu que la vida és una 
muntanya  difícil  d’escalar,  però  la  vista  és 
meravellosa”.

Detall  de  la  vitrina


