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Un lloc

especial
Quan va arribar a l’Illa de les Balenes per
primera vegada i va VEURE l’imponent i
majestuós edifici de la Universitat de Ratford, que sorgia al capdamunt del turó, al bell
mig de l’illa, Colette va tenir la clara sensació
que aquell era un lloc molt especial , diferent de tots els altres.
Quan, un dia que van sortir d’excursió, ho
va expl icar a les altres Tea Sisters, la va
descriure així: <<una sensació... UAU! >>,

i les seves amigues es van fer un tip de riure.
Però al final, sense dubtar-ho gens ni mica,
hi van estar d’ACORD . Estudiar a Ratford
era una aventura nova cada dia
gràcies als professors, sempre dis posats a
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estimular l’in-

Vestides
obra de

per a una

shakespeare

terès de tots els
seus alumnes amb
plantejaments
originals,
divertits i apassionants. A Ratford, les Tea Sisters i els seus
havien
après els sonets
de Shakespeare
re citant-los en
escena amb

amics
el

dia de la gran
immersió amb el
senyor Van kraken

d’època, havien
descobert la fauna marina fent

IMMERSIONS
amb el professor
a

punt per al
torneig de futbol
sala
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Un

lloc especial

tornejos

Van Kraken i havien participat en
esportius amb estudiants provinents d’arreu
del món.
I aquell dia, pel que semblava, la professora
els havia preparat una lliçó
força insòlita...
—Ei, que
` passa?! —va exclamar Pamela
quan algú va apagar els LLUMS de l’aula on assistien a la classe de Comunicació.
Paulina va encendre la llanterna del mòbil
per veure-s’hi.
—Mmm... no veig la professora...
—No deu ser una broma, oi? —va afegir Violet, desconfiada.
Just en aquell moment es va engegar el
projector del fons de la sala i van començar
a passar un munt d’imatges multicolors a la
PANTALLA que hi havia instal.lada davant dels estudiants.
Al cap d’una estona, Violet va xiuxiuejar,
perplexa:

Maribran
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Un

lloc especial

—Noies, m’equivoco o això que veiem són

ESPOTS PUBLICITARIS?
Davant dels ulls dels estudiants va passar
PUBLICITAT de sabates, cotxes, perfums, joguines, aparells electrònics, galetes i
molts més articles.
Quan es va acabar la
i es
van encendre els llums de l’aula, la professora Maribran era dreta al costat de la seva
taula.
I llavors va preguntar als alumnes:
—Algú de vosaltres em sabria explicar què
acabem de VEURE?
—El que normalment no ens ve gens de gust
veure quan mirem una
—va respondre Shen des del seu lloc, fent
tota la classe.
La professora va assentir.
—Tens raó —va dir—. Sovint ens hi trobem
ESPOTS publicitaris empipadors que
ens voldríem saltar.

PROJECCIó

pel li!

RIURE
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Qui

m'ho sabria dir?

Jo!

sembla

publici

tat!

uf!

No
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Un

lloc especial

—Però també n’hi ha de molt bonics ...
—va replicar Colette—. L’estiu passat en
veia sempre un de gelats... i cada vegada
m’EMOCIONAVA!
—Ja sé quin vols dir! —va exclamar Pamela—. A mi també m’emocionava!
—B EN DIT! —va remarcar la professora—. Molts espots ens afecten d’una manera
especial perquè en realitat el seu objectiu no
és solament
fer-nos coma!
prar un proNav
a mi tamb
io
c
é!
o
m
e
ducte, sinó que
m’
també són interessants i
commovedors, i ens
una història molt bonica!
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Un

lloc especial

professora Maribran

La
seguir:
—No cal que un espot
publicitari es CONCENTRI
exclusivament en un
producte: també pot comunicar un missatge o

va pros-

TRANSMETRE

informació...
—És veritat! Fa poc que
els RATOLINS BLAUS
van enregistrar un clip
per explicar la importància de la recollida selectiva de RESIDUS! —va xiuxiuejar
Nicky a les seves amigues, recordant una
iniciativa de l’associació ecologista
de què eren membres Paulina i ella.
—Exacte, i això és el que us vull proposar. Vull
que FILMEU un espot promocional!
—va continuar la professora Maribran.
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Un

lloc especial

Tots els estudiants presents a l’aula la van
MIRAR encuriosits.
La professora va aclarir-ho:
—Com que he pensat que el resultat seria millor si parleu d’una cosa que coneixeu
bé i que us estimeu, la vostra tasca serà...
fer un espot sobre l’Illa de les Balenes!
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