EL XIULET
DEL BARRI
ELS POPS
Nosaltres a la classe hem fet una feina,
que va sobre com ens veiem com a grup.
Cadascú a la pissarra posava una paraula
sobre com ens som els Pops. Després,
per grups, cadascú feina una frase amb
les paraules que més identificaven al
grup.
Van sortir aquestes frases:
- Som un grup creatiu i imaginari.
- Som amables i simpàtics
- Som molt juganers, divertits i
fantàstics
- Som un bon grup perquè treballar
junts.
Caterina i Lola
4t Pops
XARXES
A la terrassa hi han posat dues xarxes per
la porteria. I ara tots els cursos podran
jugar a futbol sense que la pilota se’n vagi
a l’altra punta del pati.
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DIFERÈNCIES

Olívia i Dídac
3r Apagallums
LA GIMCANA
El dijous 3 de febrer va ser l’últim dia
d’una mestra de pràctiques. El dia abans
que marxés, vam fer-li una gimcana, tenia
set proves.
Ens vam dividir en set grups de tres
persones, excepte un, que en tenia més.
Quan es va haver acabat el temps de
treball, tots ja ho teníem acabat.
L’endemà una encarregada va fer esperar
la mestra a fora mentre ho amagàvem tot.
Llavors, vam fer-la entrar i un altre
encarregat li va explicar què havia de fer i
li va donar el primer sobre, amb la primera
prova.
Va anar fent totes les proves. Li van
agradar molt.
Ens ha agradat molt estar amb ella.
Boris
4t Garotes

DIBUIXEM UN AMETLLER
El dimecres 2 de febrer vam fer una
activitat de plàstica que consistia, com diu
el títol, en dibuixar un ametller.
Concretament, havíem de dibuixar una
part d’una branqueta amb 3 o 4 flors.
Per fer-ho, vam anar al parc de l’Oreneta i
allà vam buscar aquests arbres, que són
petits i floreixen molt d’hora.
El resultat va ser xulíssim. Jo crec que va
valdre la pena.
Martí
5è Udols
CONFINAMENT
Els Rugits ens hem confinat dues
vegades durant el mes de gener. Hem
hagut d’estar a casa dues setmanes!
Els primer confinament va ser avorrit
perquè ens van posar molta més feina de
la que fem al col·legi. També havíem de
fer tres videotrucades al dia. Però una
cosa bona és que teníem més pati del que
és habitual.
Durant el segon confinament, ja no tots
estem a casa. A l’escola en som onze, tot
i que ahir érem deu, i dimecres, nou. Als
que estan a casa, els posen menys feina
que l’altra vegada.
Tot i així també és avorrit, perquè no
poden veure els amics ni sortir de casa.
No podem jugar a jocs de taula amb ells,
ni parlar pel xat, ja que els que som a
l’escola no fem videotrucades.
Pol M.
5è Rugits
CONTE
Hi havia una vegada un llenyataire que es
deia Jack. Un dia, treballant amb la
motoserra es va trobar un altre llenyataire.
En Jack li va dir:
- Hola!
- Deixa’m en pau.- va dir l’altre llenyataire,
que es deia Pau.
I el va matar. El Pau el va tallar per la
meitat.
Des d’aquell dia es diu que en Jack va pel
bosc sense cames i… si veu algú, hi ha
perill que el talli amb la motoserra.
Bruno
6è Contrabandistes

