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 LES CONFERÈNCIES DELS SENTITS 
 Els  nens  i  nenes  de  3r  B  vam  fer 
 conferències  dels  sentits.  Vam  començar 
 a  preparar-les  triant  de  quin  color  volíem 
 les  cartolines  per  exposar  cada  sentit.  El 
 tacte,  la  negra;  l’olfacte,  la  vermella;  la 
 vista,  la  blava;  el  gust  amb  la  groga  i 
 l’oïda, amb la verda. 
 Ens  van  donar  uns  cartells  que  posaven 
 els  noms  dels  sentits.  Després  havíem 
 d’enganxar  la  informació  i  per  últim, 
 saber-nos-ho pel dia de la conferència. 
 Ara  l’únic  que  queda  és  exposar  i  escoltar 
 les  conferències  de  tothom  i  ja  haurem 
 acabar el projecte. 

 Dídac i Olívia 
 3r Apagallums 

 LES COVES DEL TOLL 
 El  dilluns  17  de  gener  vam  anar  a  fer  una 
 excursió  a  Moià  per  anar  a  les  coves  del 
 Toll.  En  arribar  ens  van  presentar  els 
 monitors.  La  nostra  es  deia  Mar.  Ens  va 
 explicar  moltes  coses  sobre  la  cova,  una 
 d’elles  era  que  els  que  vivien  allà  es 
 morien  amb  30  o  35  anys.  Però  que 
 havien  trobat  un  esquelet  d’una  àvia  de  50 
 anys!  La  van  anomenar  L’Àvia  del  Toll  ,  i 
 van veure que tenia un forat al cap. 
 També  vam  poder  fer  un  sarró  de  pell 
 postissa. I vam fer foc amb ferro i sílex. 
 Ens va agradar molt fer aquest excursió. 

 Boris 
 4t Garotes 

 AMETLLERS FLORITS 

 Aquest  any  els  ametllers  han  florit  abans 
 d’hora.  El  canvi  climàtic  ha  escalfar 
 l’entorn  fent  que  els  ametllers  floreixin 
 abans.  Al  parc  de  l’Oreneta  n’hi  ha  uns 
 quants.  A  l’Anselm  n’hi  han  portat  una 
 branca  que  ha  posat  en  un  gerro  amb 
 aigua. 
 Fa molt bonic! 

 Mark 
 6è Camí de Ronda 



 L’HOME ARRIBA A MART 

 Al  2025  arribarà  un  grup  d’astronautes  de 
 la  NASA  a  Mart.  En  aquest  grup  hi  ha  una 
 astronauta  catalana  de  18  anys.  Amb  el 
 que  han  anat  veient  aquest  Nadal,  han 
 vist  que  podran  quedar-se  a  Mart  durant 
 30  anys.  Però  compten  amb  que  potser 
 algú  se’n  va  volant  i  no  tornarà  a  ser  vist 
 mai  més.  Tot  i  així,  estan  tranquils 
 igualment.  Podran  inspeccionar  tot  el 
 planeta quan vulguin. 

 Martí 
 5è Udols 

 SOPA DE LLETRES DELS SENTITS 

 En  aquesta  sopa  de  lletres  hi  trobareu  16 
 paraules relacionades amb els sentits 

 Zoe i Tristán 
 3r Rovellons 


