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1r Òlibes

Hola, som els Rugits!
Com vam decidir que ens diríem així és
una llarga història. La idea del nom de la
classe va ser a partir del nom de les
onomatopeies d’animals.
Quan vam fer les votacions estàvem
dividits, les nenes volíem un nom i els
nens un altre. De sobte a la votació final
tota la classe va votar Rugits, sense
posar-nos d’acord!
Ens agrada el nostre nom perquè... és
millor que Piular o Espetecs que eren
altres possibilitats per escollir.
És un nom emocionant. Sona bé perquè
té un punt fort a la R.
També és un nom que ens identifica a
nosaltres mateixos perquè som molt
salvatges i atrevides.
Que difícil és escollir un nom per
nosaltres! Ara que ja el tenim, estem molt
contents i contentes!
N’hem fet un cartell per penjar a l’entrada
de la classe! Que tothom sàpiga qui som!
I si algun dia entreu a veure’ns... compte
que RUGIIIIMMMM molt fort!!!

5è Rugits

1r Àligues
EL POP
Si m’estiro semblo estrella,
si m’arrossego semblo un nyap,
però si em rius una miqueta
aniria amb tu a l’escola
i et duria l’entrepà.

Jo sóc lleig, tothom ho pensa,
i rellisco de les mans,
però amb vuit potes puc fer feina,
com escriure’t tots els deures
o espantar-te els carcamals.

I si un dia algú se’n va,
o els teus pares se separen
quan tu no et vols separar,
tinc braços per abraçar-te
com ningú mai t’ha abraçat.

Mira, els pops vivim a l’aigua,
però segur que al teu costat
hi ha gent lletja que és ben guapa
i podria acompanyar-te
a mirar de nit el mar.
(Jordi Virallonga)

4t Pops



2n Torrons
ENDEVINALLA
Sóc petitó,
creixo a la tardor.
M’agraden les fulles de colors,
i la gent em ve a collir
perquè diuen que sóc el més bo.
Qui sóc?

Si l’endevines sabreu com ens diem els
nens i nenes de 3r A.

Mar i Dominique
Rovellons 3r

6è Camí de Ronda
ENDEVINALLA
Som una classe
a qui agrada estar a les fosques.
Vivim al bosc
i tenim un cap ben gros.
Si ens voleu trobar,
els llums haureu d’apagar!

Marc P. i Maria
Apagallums 3r

2n Carquinyolis

Júlia i Irati
5è Udols

LA NOSTRA RECEPTA
· 25 nens i nenes
· Una mestra
· Una cullerada de debat
· Un bol de votacions
· Tres polsims d’alegria
· Dos quilos de paciència
· Una volta pels camins
· Una mica de picardia

RESULTAT FINAL: la classe dels
Contrabandistes!

6è Camí dels Contrabandistes

ACUDITS
Som les garotes i aquí teniu els nostres
acudits:
- Què li diu una garota a una altra garota?
- No necessitem armadura per anar a la
guerra.

- Què li diu un peix globus a una garota?
- Vigila que m’explotaràssssssss…

4t Garotes


