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El FANTASMA DE SOBARA
Hi havia una vegada en un poble no gaire
llunyà a Barcelona, un hotel en què la
propietària es deia Marian Sobara, però
ella es posava el pseudònim de Fantasma
de Sobara.
La Sobara no era una persona normal,
tenia un secret. El voleu saber?
Ella a la nit… A la nit… no sé com dir-ho...
ja ho anireu descobrint.
A l’hotel venia molta gent, sobretot
famílies amb nens. Un dia va anar-hi una
família amb quatre nens. Eren la família
Carter. Venien a passar les vacances, i els
nens, només d’arribar, van anar a explorar
l’hotel, però no hi van trobar res
d’interessant.
Aquella mateixa nit, els nens no podien
dormir i van anar a buscar llet a la cuina.
Van trobar la Sobara i li van preguntar:
- Qui ets?
- Jo? No sabeu qui soc? La Sobara!
- La Sobara? Com la història que ens van
explicar els nostres pares? El fantasma de
Sobara!?
- Sí, alguna cosa semblant.
I la dona se’n va anar pensant que ja
sabia qui matar aquella nit.
Ah, que no us ho he dit, oi? La Sobara, de
nit, matava nens.
Llavors, la Sobara va posar un somnífer a
la llet del nen més gran. i quan els nens
van pujar les escales de l’hotel per anar a
l’habitació, el nen gran es va desmaiar.
Abans que els tres nens anessin a avisar
als pares, la Sobara el va matar i se’l va
emportar a la seva habitació.

Per anar-hi, hi havia un passadís secret.
I això mateix va passar a moltes famílies, i
per això la gent va deixar d’anar a aquell
hotel. Va quedar abandonat, però la
Sobara va seguir vivint allà amb els nens
que havia matat.
Al cap d’un temps, els altres tres nens que
no havia matat, van tornar per explorar
l’hotel abandonat. Llavors van descobrir el
passadís secret que portava a l’habitació:
hi havia tots els nens morts, també el seu
germà!
La Sobara va entrar a l’habitació, va
agafar els tres nens i…

Clara, Júlia i Lia
5è Udols

MUHBA
Els nens de 4t vam anar al MUHBA.
Primer vam arribar a la plaça del Rei, on
vam jugar.
Llavors, quan vam entrar al MUHBA, vam
anar a una sala on hi havia una pantalla
enorme, on ens van ensenyar com és
Barcelona i com era Barcino, és a dir, la
nostra ciutat a l’època romana.
Després vam anar sota terra, i allà ens
van explicar com rentaven la roba, com
feien el vi, com feien una salsa molt
famosa d’aquella època…
Més tard, vam anar a fer una volta, i vam
poder visitar la muralla i on anaven a
resar. Després ja vam tornar.
Vam poder conèixer moltes coses sobre
els romans a Barcino.

Clara
4t Pops



LA PLATJA
Un dilluns qualsevol després de tallers,
vam anar a la classe.
Estava feta un desastre. Primer volíem
netejar-ho tot, perquè estava plena de
sorra, de petxines i crema solar. Fins i tot
hi havia aigua salada!
Però al final vam veure que era molt
divertit i hi havia gent que deia que era el
millor dia de l’escola.
Ens ho vam passar molt bé!

Bruno i Marcel
3r Apagallums

COMUNITATS D’ESPANYA
A la classe dels Contrabandistes estem
treballant les comunitats d’Espanya i les
seves capitals. I n’estem preparant
exposicions.
Hem de parlar amb castellà sobre la
capital, la superfície que ocupa, l’idioma
que s’hi parla… Però no penseu que s’ha
de fer sol. No, no! Es fa en parelles!
Després tota aquesta informació l’hem de
passar a un PDF, i penjar-ho al moodle. I
finalment, ho ensenyem davant de tota la
classe.

Joana
6è Contrabandistes

JAN RÖÖF TORNA I ARA AL BANC
CENTRAL D’ESPANYA
Ahir, a les 6.30 hores, els empleats del
Banc Central d’Espanya obrien la caixa
forta i estava buida.
Després de fortes investigacions, han
arribat a la conclusió que és obra de Jan

Rööf. Ara la policia en busca pistes, però
de moment el resultat és en va.
S’ha descobert que es va fer passar per
un lampista que reparava un suposat
lavabo. Des del lavabo, ha fet una entrada
secreta, que ja s’ha trobat i tancat. Un cop
dins del banc, li hauria estat fàcil seguir
amb el robatori.
Pel que sembla hi ha dos policies ferits i
un guàrdia en coma.
El comissaria Carlos Pedraño, encarregat
del cas, diu que probablement el lladre vol
travessar la frontera amb França, per això,
ja han posat més vigilància.
Els seguirem informant.
Marcel Àvila
La Vanguardie
4.30 Dimarts

Marcel
6è Camí de Ronda

DESCOBERTA DEL BOSC AMB ELS
SENTITS
El dia 26 d’octubre vam anar al Montseny.
Quan més ens hi endinsàvem, més sentia
els ocells com cantaven, parlaven i
volaven. També sentia com cauen les
fulles, com bufa el vent, també sentia el
riu i l’aigua que cau de la cascada i els
insectes que cantaven com si fos una
orquesta que treballa amb els ocells.
Quan vaig veure tanta vegetació, em vaig
quedar bocabadat. I més quan em van
explicar totes les coses que fan la natura i
els animals als arbres.
Vaig tastar unes cireretes d’arboç i eren
dolces, però alguna amarga. Vaig olorar
l’aire fresc i les cireretes i vaig sentir l’olor
de natura.
Vaig poder tocar les fulles del roure, fines
per una banda i aspres per l’altra.
Vam estar molt bé. El Montseny és molt
bonic!

Tristán i Zoe
3r Rovellons


