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EXCURSIÓ
El 21 d’octubre els de 4t vam anar
d’excursió a la Carretera de les Aigües
fins a l’espai Mireia per tal de
conèixer-nos millor tots plegats. Ens va
ploure una mica, no gaire. Vam dinar una
mica i després vam fer unes dinàmiques
molt divertides.
A mi, per exemple, em va agradar molt
una activitat en què les mestres se
n’anaven i cada classe s’havia
d’organitzar. Després les mestres havien
d’endevinar com ens havíem organitzat:
d’alt a baix, de petit a gran…
Vam fer un altre joc, però seria llarg
d’explicar.
Després de dinar, ja ens en vam anar cap
a l’escola. Em sembla que més o menys
vam caminar 13 quilòmetres.

Joan
4t Pops

EXCURSIÓ
Busqueu a la sopa de lletres 8 paraules
relacionades amb l’excursió de 4t.

6è
Nosaltres, la classe dels Contrabandistes,
aquestes setmanes estem fent unes
activitats sobre els Drets dels Infants.
Hem fet grups de cinc persones i cada
grup treballa un tema, un dels Drets.
Cada grup buscarà informació sobre el
tema que li hagi tocat, i al final ho
explicarem a la classe perquè tothom en
sàpiga una mica de cada tema.
El meu grup ens ha tocat la fi de la
pobresa. Ara ho haurem de preparar molt
bé per ser experts en aquest tema.
Espero que ens surti bé!

Jana
6è Contrabandistes

SORTIDA 6è
El dia 14 d’octubre vam anar a l’espai
Mireia. Vam vorejar la muntanya de
Collserola. Primer vam anar per la
Carretera de les Aigües i després per un
caminet estret. Quan vam arribar a una
plaça natural, vam esmorzar i després
vam continuar el camí. Tornava a ser un
camí obert, però després es va tornar a
tancar. Al final vam arribar a l’espai Mireia.
Vam jugar a jocs de grup. Vam dinar i vam
tornar cap a l’escola.

Mark
6è Camí de Ronda



PRIMERA EXCURSIÓ DELS
APAGALLUMS I ELS ROVELLONS
El dijous 14 d’octubre vam anar tot Tercer
a descobrir el parc natural de Collserola.
Vam caminar molt i la primera parada la
vam fer a un mirador des d’on veiem tot
Barcelona. Allà vam esmorzar i vam jugar
una estona. Una Apagallums va trobar
una mantis i se la va posar a la mà. Diu
que la va mossegar.
Després vam continuar caminant i
caminant. Mentre ho fèiem, recollíem
brossa, que n’hi havia molta! Sobretot
plàstics!
Al final, vam arribar a una plaça envoltada
de bosc i allà vam haver de superar el
primer gran repte del grup. Vam haver
d’escriure el nostre nom, APAGALLUMS,
amb materials naturals de l’entorn.
Ho vam aconseguir! Va ser molt divertit!
Després vam dinar i vam jugar fins a
l’hora de tornar.
3r Apagallums

BRUJAS
En el llibre de Las Brujas, anem per la
pàgina 46, el capítol que es diu La gran
Bruja. Només hem llegit tres capítols i de
moment ens agrada molt. Ens explica
coses interessants, com per exemple com
diferenciar una bruixa d’una senyora
normal.
Aquest llibre també ens agrada perquè
tant és per grans com per petits. Esperem
que aquest llibre segueixi a Cinquè,
perquè els alumnes que ara estan a Quart
i els més petits també el puguin llegir.

Pol, Mariona i Elisabet
5è Rugits

7 DIFERÈNCIES

Dominique i Mar
3r Rovellons
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