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TEMPS I CLIMA
A 6è estem treballant el temps i el clima i,
entre altres coses, hem fet un experiment
per entendre la pressió atmosfèrica.
M’agradaria compartir-ho.
En primer lloc, hem de saber que la
pressió atmosfèrica és el pes de l’aire que
hi ha a sobre els nostres caps i fa que tots
els objectes, animals, ets., no surtin
volant.
Per fer l’experiment necessitem: un plat
fondo, un tros d’espelma, un encenedor,
aigua i un got de vidre transparent.
Primer agafa el tros d’espelma i encén-la.
Deixa caure gotes de cera calenta al
centre i ràpidament posa l’espelma a
sobre, de manera que quedi enganxada.
Posa aigua pel mig, apaga l’espelma i
tapa-la amb el got de vidre. Observa què
passa. L’aigua no entra!
Ara prova-ho amb l’espelma encesa…
L’espelma s’apaga i al cap de poc el got
s’omple d’aigua.
Això és perquè l’espelma ha cremat
l’oxigen i no hi havia diferència de pressió
entre dins el got i a fora. L’aigua ha entrat
per igualar la diferència de pressió
atmosfèrica.
Espero que us hagi agradat.

Bertran
6è Camí de Ronda

UN FULL MOLT ANIMAL
A 5è hem fet una activitat de plàstica que
ens ha agradat molt. Havíem de
representar un animal i la seva
onomatopeia.

Ara us l’explicaré pas a pas.
1- Imprimeix un DINA 4 amb lletres a
l’atzar, però amb marges a dalt, a baix, al
costat dret i a l’esquerra.
2- Fes un marc amb mig full.
3- Tria un animal i perquè sigui més fàcil,
retalla la forma de l’animal per després
posar-ho com a plantilla, per tal que quedi
la forma.
4- Pinta la meitat del full de color blanc i
l’altra pinta-la de negre.
5- En la meitat que has pintat de blanc,
amb color negre has d’escriure el soroll
que fa l’animal.

Lola
5è Rugits

ENDEVINALLES
- Obro portes, soc de diferents
formes i mides. Qui soc?
- Surt a l’escut del Costa i
Llobera, viu al mar i és bonic.
- Tinc llibres de tota classe,
aprenc molt amb ells, a
vegades fan riure i altres fan
por.

Mila i Bruno
3r Rovellons



ODS
A la classe de 6è de Contrabandistes
estem treballant els ODS: Objectius de
Desenvolupament Sensible.
Què és? Són objectius relacionats amb la
pobresa, la natura, la riquesa, els animals,
etc.
El meu grup de la taula anterior està fent
la natura amb power point, explicant la
contaminació, els animals en perill
d’extinció i els incendis que hi ha als
boscos. També expliquem quines coses
estan contaminades, quines coses podem
fer per millorar, i quines fem malament,
perquè no les facin. Quan ho acabem, ho
explicarem a la ràdio de l’escola perquè
tothom ho sàpiga.

Nina
6è Contrabandistes

ACUDITS I ENDEVINALLES
- Què li diu una pedra a una altra pedra?
- La vida és dura.

- Què li diu un tomàquet a un altre?
- Vigila! - Xaf!
- Què? - Xaf!

- Què li diu un globus a un cactus?
- Ves en compte amb les punxessssssss.

- No soc ni lleig ni bonic. Em transformo a
cada instant. Què soc?

Guim
4t Garotes

LA CASA ENCANTADA
Hi havia una vegada una noia que vivia en
una casa encantada. La noia es deia
Somby. Per Halloween tots els nens
anaven a casa seva perquè els donava
moltes llaminadures.
A casa seva, que estava encantada, hi
tenia una atracció de Halloween. Després
de pujar-hi, l’atracció matava els nens.
El vuitè Halloween, la policia va detenir la
Sombie i va descobrir que era una morta
vivent. Llavors el sargent Gerard es va
espantar i el va deixar anar. Va seguir
decapintant molts més nens.

Dídac i Olívia
3r Apagallums

LABERINT

Clara
4t Pops

CONTES POPULARS
A la classe d’Udols hem fet un resum d’un
conte popular. Quan ja l’havíem acabat,
ens hem inventat l’última part d’una
manera divertida. Aquí en teniu un
exemple.
POTSER JA SAPS QUE…
Un dia la Caputxeta anava cap a casa de
la seva àvia que estava malata i es va
trobar el llop. Ell va proposar fer una
cursa, i el llop va guanyar. Va arribar
abans a casa l'àvia, se la va menjar i es
va fer passar per ella.
Quan va arribar la Caputxeta li va dir que
tenia uns ulls molt grans i unes dents molt
afilades i ell li va dir: “Són per veure’t
millor i per menjar-te!”
Llavors el llop es va menjar la Caputxeta.
Per allà passava un caçador que li va obrir
la panxa i va treure la nena i l’àvia.
EL QUE NO T’HAN EXPLICAT…
És que després que el caçador salvés la
Caputxeta, ella es va canviar la caputxa
vermella per una de color verd, ja que així
quedaria camuflada i cap llop no la
tornaria a molestar.

Pau C. i Pol N.
5è Udols


