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PLÀSTICA
El dimecres 6 d’octubre de 2021 vam fer
plàstica. Primer vam fer una pluja d’idees
sobre com decorar la classe. Vam sortir
moltes idees diferents: fer estampats de
fulles, enganxar fulles… Al final la mestra
va proposar agafar troncs i pinyes i
dibuixar bolets i fulles. Al final vam triar
aquesta idea i ens vam posar a fer-ho.
Ens va agradar a tots!

Boris
4t Garotes

FESTA DE BENVINGUDA
Nosaltres som la classe dels Rugits i
durant la Festa de Benvinguda som els
encarregats de preparar xanques i
falcons. Ens va encantar, era súper
divertit.
Els primers cops, no ens sortia gaire bé,
però després d’uns quants assajos ho
vam aconseguir. Ens va sortir a tots i totes
genial!
Les xanques són molt divertides. Són dos
pals molt llargs de fusta que tenen velcro,
te’ls poses al voltant de les cames i les
lligues amb molta cinta. A sobre t’hi poses
uns pantalons molt llargs i acolorits.
Els falcons són figures humanes molt
complicades, cal estar molt concentrat per
aconseguir mantenir l’equilibri.
Ens van veure les famílies i els de sisè,
que per cert també ho van fer molt bé de
bastoners i bastoneres.

Daniela C.
5è Rugits

ENDEVINALLA D’UN COMPANY
La Xxxx té 9 anys i té els ulls marrons. És
una mica alta per l’edat que té. Els
cabells, els té castany fosc, comparats
amb els de la Júlia.
És intel·ligent, molt amable i també és
bona amiga.
Sabeu qui és?

Valentín
4t Pops

Els noms de les classes

Lua i Mar
3r Rovellons



MONESTIR DE PEDRALBES
El passat 13 d’octubre, els nens i nenes
de Rugits i Udols vam anar a fer una visita
al Monestir de Pedralbes.
Vam aprendre que les monges abans
vivien al monestir i que un cop hi
entraven, no en podien sortir. També vam
aprendre que les monges dedicaven la
seva vida a déu. A més a més, ens van
explicar que la fundadora del monestir era
l’Elisenda de Montcada.
Al cap d’una estona, vam conèixer
algunes antigues monges que havien
estat allà. Vam veure les feines que feien
en aquella època i si la feien les monges
més riques o les més pobres. Finalment,
vam veure la tomba d’Elisenda de
Montcada.
Va ser una sortida molt interessant.

Pol N.
5è Udols

LA CAMA TRENCADA
Hi havia una vegada dues nenes que es
deien Carla i Jana. Eren molt amigues i a
més a més, vivien de costat.
Un dia la Carla s’estava avorrint i va trucar
a la Jana i li va preguntar si volia anar a
fer una volta per la muntanya. La Jana va
dir que sí.
Quan ja eren a dalt de la muntanya van
parar per dinar. Però llavors la Jana va
obrir la motxilla i no tenia dinar.
La Jana va sortir corrents per anar a
buscar el seu dinar, va fer un mal gest i es
va trencar la cama.
La Carla ràpidament va anar a buscar el
mòbil i va trucar a la seva mare. Va
anar-hi tan ràpid com va poder amb el
cotxe.
Se la va endur i la va portar al metge
perquè la curessin de seguida.

Joana
6è Contrabandistes


