
  

LA CLASSE AGULLES D’AMITGES 
VISITEM LA VALL D’ÀNEU!!

La primera impressió en arribar 
a la casa de colònies va ser:-Hi 
ha neu!.- I la segona impressió 
va ser:-Què gran és la casa!
La casa tenia una part central 
més alta que les dues parts 
laterals. Tenia 3 plantes 
comptant la planta baixa i un 
gran pati davant a l’esquerre, 
una pista de futbol i un petit 
bosc de pins.
La casa era de color groguenca 
amb uns resaltaments de pedra 
vermella als laterals i a les 
finestres. Per dins era un 
autèntic laberint. Mai sabies per 
quina porta sorties.

Ona Roca i Pasqual Masgrau

COLÒNIES DE SISÈ
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EL VIATGE A ESTERRI
Gisela Porlan i Cesc Miras

El dia 16 de febrer, a les 8 del 
matí, ja estàvem tots a l'autocar 
preparats. Vam marxar a les 
8:15 i el viatge va durar 4 hores.
Quan ja portàvem una hora ens 
van posar una peli « Teen Beach 
Movie». Vam arribar a Tremp, 
vam parar la peli i vam baixar a 
esmorzar. Vam anar al lavabo a 
una oficina d’informació. Hi havia 
mitja hora de cua per anar al 
lavabo. Quan vam acabar, vam 
pujar i vam seguir el nostre camí, 
només quedaven tres quarts hora 
i estàvem molt nerviosos! Quan 
vam arribar vam deixar les 
maletes i vam anar a fer una 
volta per la casa. Estàvem 
emocionadíssims!!

LA CASA DE COLÒNIES



  

EXCURSIÓ AMB GPS PELS
VOLTANTS D’ESTERRI!!
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La primera nit vam fer un joc 
sobre els minairons. Vam fer 
dos grups i vam repartir 
enganxines amb minairons. 
Un grup va anar a amagar els 
minairons per una meitat del 
bosc i l’altre grup per l’altre 
meitat. Guanyava qui trobés 
més minairons i sapigués com 
manar-los.Al final va guanyar 
l`Amin amb 84 minairons.

El primer dia vam fer una excursió 
pels voltants de la casa per conèixer 
millor la vall d’Àneu. 
Primer vam fer diferents grups: 
Encantats, Minairons, Còdols, Isards 
etc...Els monitors ens vam explicar 
com funcionava el GPS i també ens 
van explicar com indicar el mapa cap 
al nord. Llavors vam començar a 
buscar pistes indicades a un mapa. 
Havíem de seguir el GPS fins la 
primera bandera,quan arribàvem a 
una bandera havíem de parar a 
situar-nos al mapa i buscar els pobles 
que ens deien.

A l’Eric se li va perdre un boli, per sort 
l’Oriol el va trobar. Dos minuts 
desprès a l’Ian se li va anar volant el 
mapa i va haver de sortir corrents a 
buscar-lo. Molta gent volia marxar de 
l’activitat perquè feia molt fred.

PRIMER JOC DE NIT: ELS 
MINAIRONS

Eric Blanco i Daniela Llaves Adrià Zurita i Judith Aranda



  

EXCURSIÓ AL PARC 
NACIONAL D’AIGÜESTORTES
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Esmorzàvem a les 08:30, hi 
havien plats a les taules I 
cadascú  triava el que volia.
Dinàvem a les 14:00 i 
compartíem menjador amb La 
Closa. Les cuineres ens servien 
el menjar.
A les 18:00 berenàvem, 
entràvem i les mestres repartien 
el que les cuineres havien 
preparat .I finalment sopàvem a 
les 20:30, les cuineres ens 
repartien també el menjar.A  
cada àpat li tocava a 5 nens 
desparar taules. A les 23:00 
anàvem a dormir , primer 
teníem una estona de joc  lliure i 
després feien el joc de nit tot i 
que... no sempre dormíem... 
jijiji. 

El  dimecres vam anar de la casa de 
colònies en Land Rover per la muntanya 
fins arribar al Parc Nacional.Allà ens vam 
posar les raquetes de neu i vam anar cap 
al cim fins veure les Agulles d'Amitges.
Va ser un trajecte dur, alguns 
aprofitaven quan no hi havien professors 
per estirar-se a sobre de la neu. Quan 
vam arribar a Aigüestortes vam 
començar a dinar, alguns es treien les 
raquetes, alguns s'enfonsaven intentant 
pujar una muntanya de neu, alguns se 
sorprenien al veure que se li quedaven    
«tiesos» els guants o les polaines. Feia 
molt de fred així que després de fer-nos 
la foto amb la nostra muntanya vam 
decidir baixar al punt d'inici de l'excursió. 
La tornada va ser molt mes fàcil. Quan 
vam arribar a la casa, alguns van posar 
les mans al radiador i allà es van quedar 
durant molta estona.

ELS ÀPATS

Diego Cabaleiro i Hugo Malavé

Ona Roca i Pasqual Masgrau



  

LA FOTO AMB LA NOSTRA 
MUNTANYA!
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A la segona nit ens vam tornar a 
reunir per fer un altre joc de nit , 
aquest era sobre famosos.
Vam fer dos equips: els fans i els 
antifans. Els fans havien 
d’aconseguir autògrafs de famosos i 
els antifans havien de evitar-ho. 
Tothom estava corrent  pel poble, 
guanyava el que aconseguia més 
autògrafs o el que agafava més 
autògrafs dels fans. Vam tornar a 
l’alberg molt cansats i vam dir qui va 
guanyar. Al final van guanyar: el 
Rubén,el Guiu,la Jael i l`Eric.

El dimecres, després d’una llarga pujada 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, vam arribar al final de 
l’excursió i vam dinar.
Tothom tenia ganes de marxar perquè 
feia molt fred, els professors van dir que 
abans de marxar ens havíem de fer una 
foto de grup. Ens vam fer la foto tots 
junts.
Quan vam acabar, els de 6èA van anar 
marxant i nosaltres (6èB) ens vam 
quedar a fer una altra foto amb la nostra 
muntanya , les Agulles d’Amitges. 
Estàvem morts de fred, teníem els 
guants congelats i els dits dels peus 
petrificats. Vam trigar molt a fer la foto 
perquè al monitor no li anava bé la tablet 
amb la que ens havia de fer la foto. 
Quan ens vam acabar de fer la foto, vam 
tornar a on ens esperaven els taxis.
No entenem com a la tablet no li va 
agafar una hipotèrmia del fred que feia, 
però en general va anar super béeee.

SEGON JOC DE NIT: ELS 
FAMOSOS

Guiu Beumala i Sandra Legran Adrià Zurita i Judith Aranda



  

EXCURSIÓ AL MONESTIR 
DE ST. PERE DE BURGAL

COLÒNIES DE SISÈ
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El dijous dia 18 de febrer, per la 
tarda vam anar a l'escola La Closa a 
buscar als nens de sisè per fer els hi 
una entrevista sobre com es viu a un 
poble tant petit. Ens vam repartir en 
8 grups de 6 persones. Ells com 
només eren 16 nens a la classe 
llavors s'havien de repartir dos 
persones per a cada grup.Cada grup 
preguntava coses diferents com: quin 
és el medi natural de la zona, quin 
turisme hi ha, quines comunicacions i 
transports tenen,quines festes i 
tradicions tenen. Ells havien escollit 
un lloc per explicar-nos el tema del 
que havien de parlar. A cada grup  
anava un professor o de la Sínia o de 
la Closa. Quan vam acabar podíem 
escollir o anar al poliesportiu a jugar 
a futbol, o anar al parc del costat.  I 
allar ens vam des-perir dels nens i 
nenes de la  Closa.

El dia 18 de febrer vam anar a St. Pere de 
Burgal i vam fer diferents activitats, però 
primer ens vam dividir en 3 grups. A  la 
primera activitat vam haver de ordenar 
l’eix cronològic ,després havíem de 
col·locar diferent imatges a l’edat correcta 
i després ens vam disfressar seguint una 
piràmide social de l’època. Després a les 
restes del monestir vam identificar de 
quin tipus d’art era. Era de l’art romànic, 
hi havien arcs i també un segon atri. 
Segons els estudiadors diuen que al 
segon atri hi havien monges i a la part 
una coral i que també cantaven monges. 
A la part restaurada  del monestir vam 
veure unes pintures que eren rèpliques i 
ens van dir que hi havia l’obra original al 
MNAC. Ens van explicar qui era cada 
personatge i també ens van ensenyar la 
única obra d’art  autèntica d’aquell 
monestir.

ENS TROBEM AMB 
L’ESCOLA D’ESTERRI

Andrea Nasarre i Ian Palomino Álvaro Jiménez i Blanca Morales



  

EL POBLE ESTERRI
D’ÀNEU
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El dijous a la tarda, els nens de 
l’escola La Clossa ens van explicar 
moltes coses que ens interessaven 
sobre el poble  Esterri d'Àneu.
Al poble hi ha un camp de futbol, una 
església, una piscina i una escola 
bastant gran. També té una central 
hidroelèctrica, bastants camps, i és 
molt bonic.
També el riu estava congelat i a la 
muntanya hi havia una Polònia 
d'erugues.
Ens va agradar bastant els molins de 
vent, però també va estar molt 
bonica la muntanya amb neu.

ENS TROBEM AMB 
L’ESCOLA D’ESTERRI

Ruth Roldan i Pau Sierra



  

TALLER: FILEM LA 
LLANA!!
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El dimecres a la tarda ens van enviar un 
correu electrònic que deia que els 
minairons i minairones ens convidaven 
a un ball el dijous a les 22:00 de la 
nit.El dijous tothom estava practicant la 
seva actuació. Quan ja eren les 22:00 
tothom tenia que anar a una sala. 
Tothom estava molt nerviós.Van sortir 
els presentadors i van presentar la 
primera actuació que eren''La parejita 
gay'' i van sortir moltes actuacions fins 
que va arribar l'última actuació que 
era''Sexo sentido'' interpretada per 
Cesc Miràs. Després li tocava als 
professors però ens van dir que mentre 
es canviaven podíem anar al menjador. 
Quan vam arribar al menjador;ens vam 
trobar un pica-pica!Quan vam arribar 
tothom va començar a menjar i no es 
podia menjar perquè no ens ho havien 
dit. Al final ens vam menjar tot i els 
professors ens van dir que ja podíem 
anar a la sala un altre cop. Van actuar 
els mestres, la cançó que van fer es 
deia:''Cada uno en su cuadrado''.
Després vam ballar tots junts moltes 
cançons. Ens ho vam passar molt i molt 
bé.

El tercer dia de colònies  per la tarda 
vam fer un treball amb llana de 
colors. Consistia en agafar 3 colors 
que volguéssim de llana: un tros més 
gran, un altre més petit i un altre 
encara més petit. Quan ja els teníem 
tots,el tros més petit el mullàvem 
amb aigua i sabó i l’havíem 
d'arrodonir fins que quedés molt 
petit. Després l’havíem d’embolicar 
amb un altre capa més a sobre. Van 
quedar molt bonics!!

BALL D’ÚLTIMA NIT!!

Lara Solís i David Rodríguez
Adrià Moreno i Izani Prat



  

EXCURSIÓ A CASA 
GASSIA
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El dia 19 de febrer , era hora 
de tornar a casa ,tot i que 
ningú volia. De tornada vam 
veure dos pelis una d'un zoo: 
«Un sueño possible» i 
«Rango». Vam parar a 
berenar a una estació de 
servei que estava a La 
Panadella . L'última hora va 
ser interminable. Ens vam 
avorrir tant, que li vam fer 
cuetes a l'Eric! Al final vam 
arribar i ens vam retrobar 
amb els familiars.

L'últim dia de colònies vam anar a fer 
una excursió a Casa Gassia. La casa és 
del segle XVIII, és una casa molt vella i 
mostra com vivien abans.
Vam arribar a la casa i ens van posar un 
vídeo explicatiu.
Després ens van dividir en 3 grups per 
començar la visita. 
Un dels grups va anar a les habitacions. 
A l'habitació dels pares tenien un 
escalfador al llit i una escopeta, per si de 
cas. També tenien una cadira amb un 
forat per fer les necessitats. 
A la cuina tenien un forat a la paret per 
tirar l'aigua bruta i també cuinaven a 
terra. A tota la casa tenien el terra de 
fusta però a la cuina la tenien de pedra 
perquè no es cremés. Per últim ens van 
ensenyar uns armaris on posaven el gra 
amb un formatge per conservar.
La visita va ser molt interessant! ! ! 

MARXEM CAP
A CASA!!

Diego Cabaleiro i Hugo Malavé
Gisela Porlan i Cesc Miras 

Adèu Esterri!!
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