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ACUDITS
- M’han regalat un mapa.
- Ves per on!
- I un despertador.
- Ja era hora!
- I una balança, t’agrada?
- Pse, pse! No m’acaba de fer el pes!
- I unes butaques.
- N’hi ha per llogar-hi cadires!
- I estris de cuina!
- Vatua l’olla!
- I un vestit rosa amb cavallets de mar.
- Tela marinera!

Tres senyors es troben una piscina que es
pot omplir del que es vulgui.
El primer senyor diu:
- Monedes d’or.
Salta dins i es trenca l’esquena.
El segon diu:
- Macarrons.
I la piscina s’omple de macarrons.
El tercer no sap què dir. De cop, rellisca i
com que no li agraden els macarrons diu:
- Merda!

En un manicomi un boig li diu a un altre:
- Hem d’escapar-nos d’aquí.
- D’acord, però com?
- Mira si els murs són molt alts i passem
per sota. I si són baixos, pel damunt.
- Tu queda’t aquí que jo vaig a mirar si
són alts o baixos.
Al cap d’una estona, el boig torna i diu:
- No ens podem escapar!
- Per què?
- Doncs perquè no hi ha murs!

Va un cargol, i derrapa.
- Us ha fet gràcia?
- Doncs a la persona que va ser
atropellada pel cargol, tampoc li va fer
gràcia.

Guiu C.
4t Garotes

ASSASSINAT AL COSTA I LLOBERA
Hi havia hagut un assassinat al Costa i
Llobera. La víctima havien sigut uns
alumnes que van morir assassinats per un
verí. A les 13.40, van morir un nen i una
nena.
La policia no va donar detalls sobre la
identitat o curs que feien els morts.
Quan va arribar, va interrogar cuiners,
professors, alumnes…
Dos alumnes de tercer van poder
introduir-se a la investigació. Sospitaven
del mestre dels morts.
Al cap d’uns dies van descobrir un pot de
verí a la sala de mestres que semblava
melmelada. Van donar-ho a la policia i ells
hi van buscar empremtes dactilars. Van
descobrir que eren del mestre. El van
detenir i així es va poder resoldre el cas
del Costa i Llobera.

Dídac i Olívia
3r Apagallums



EL XIULET
DEL BARRI

20/4/22
Escola
Costa i Llobera
Barcelona
Any 2022

Periòdic de
Primària
Preu: 0’10 €

775
VISITA MIQUEL PIRIS
Dimecres passat ens va visitar en Miquel
Piris. És mallorquí i periodista de TV3. Ha
fet diversos programes: el Piriscopi de
l’Info K, el Què, qui, com, entre d’altres.
Li vam preguntar moltes coses, com ara a
quants programes ha treballat, si ha
passat por en algun moment fent un
directe o també quina feina faria a part de
periodista.
També vam mirar alguns programes seus.
Eren molt divertits i interssants.
Després vam poder parlar sobre ell i ens
va explicar que havia triat aquella feina
perquè no li’n agradava cap altra.

Martí
5è Udols

PATATES
A 6è hem començat a fer un experiment
sobre les plantes. Es fa amb patates, i per
començar ens van preguntar: Les patates
estan vives?
Ens van donar un got i una patata. I per
grups havíem de pensar com solucionar la
resposta.
El meu grup va posar aigua dins el got i
després vam posar-hi la patata. Li havíem
d’anar canviant l’aigua. El primer dia li va
sortir un filet blanc i el segon dia, dos.
Cada dia, s’hi anava sumant un de més, i
al final en tenia molts. Vam veure que
eren les arrels i vam decidir plantar-ho a la
terra en un test, però encara no ho hem
fet.
Ara per ara no sabem com acabara
l’experiment.

Bertran
6è Camí de Ronda

SOPA DE LLETRES

Dan i Lua
3r Rovellons


