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LA MÚSICA
La música és tan bonica
que pots caure de cul.
És millor que t’asseguis
perquè si no, ja saps què passarà.
La música és so,
només escolta,
perquè si no, ets un poca-solta.

Joan
1r Òlibes

HISTÒRIA
Hi havia una vegada un esquirol que vivia
al bosc i un dia es va perdre. L’esquirol es
va sentir malament, es va amagar a sota
un pont i es va posar a plorar.
De sobte, va arribar un gat i li va dir:
- Què et passa?
- M’he perdut.
- Jo tinc un mapa. Et puc ajudar.
Va treure el mapa i va trobar el camí per
anar a casa.
L’esquirol ja tornava a estar content.
I vet aquí que aquest conte s’ha acabat.

Diana
4t Garotes

RETRATS
A la classe dels Pops vam fer retrats dels
companys de classe. Ens posàvem un
davant de l’altre i dibuixàvem utilitzant
diferents tipus de llapis. Alguns es podien
difuminar i altres eren molt fins. Era difícil
triar el llapis adequat.
Vam fer-nos el retrat de coll en amunt.
Va ser molt divertit.

Pau i Jana
4t Pops

Westcost és un poble dels Estats Units a
prop de Califòrnia. Era un dels pobles més
bonics de la seva zona. Tenia mar i
muntanya, arbres i platja, humans i
animals, botigues de roba, supermercats.
Michael i Addison eren dos joves de setze
anys que anaven junts a l’institut i eren
parella.
L’Addison era molt guapa, tenia els
cabells rossos i amb els ulls blaus. Era
llesta, simpàtica, amable i jugava a
voleibol, era la capitana. La seva millor
amiga era la Charlie, que no era tan
guapa com ella.
El Michel era el noi més guapo de
l’institut. Tenia els ulls verds i el cabell
negre. Era capità de futbol americà.
Un dia, l’Addison estava jugant a voleibol
però quan va saltar per fer un cop a la
pilota es va enredar amb la xarxa i va
caure. Es va trencar una cama i un braç.
Va estar dues setmanes a l’hospital i quan
va tornar a l’institut va veure que la
Charlie i el Michael s’estaven fent un petó.
- Michael! - va dir l’Addison - Charlie!
- No és el que sembla, Addison.- li va dir
la seva amiga desesperada.
- Veig el que passa, Charlie. T’estàs lligant
el meu nòvio. Eres la meva millor amiga.
Us heu aprofitat de la meva situació.
- Nena, és que no venies i és clar, doncs
ha passat això…
- Sou fastigosos! - va dir l’Addison.
I va acabar la relació amb tots dos.

Gina
6è Camí de Ronda

MELMELADA



La classe de Rovellons vam començar
volent fer un berenar i vam decidir fer
melmelada. Llavors, a casa, vam fer
proves i les vam portar a l’escola. Amb el
grup cooperatiu vam triar la que ens
agradava més. Després vam quedar amb
el grup per fer la melmelada escollida a
casa.
L’endemà, vam triar la que ens agradava
més de la classe. De totes les
melmelades, finalment, n’havíem escollit
una.
Vam anar al laboratori per fer la mateixa
melmelada, però cada grup li treia o li
posava diferents ingredients. Les vam
tastar totes i vam decidir-ne una de les
quatre.
Finalment, a l’estona de biblioteca cinc
persones van pujar per les classes perquè
les mestres les tastessin.
Ens ha encantat fer aquesta feina.

Lua i Jordi
3r Rovellons

Kon-tiki
Una nit de 1936, en una illa de la
Polinèsia, un ancià explicava la llegenda
de Tiki, el fill del Sol. La llegenda deia que
Tiki havia guiat els avantpassats dels
habitants de l’illa des d’una gran terra de
l’altre costat de mar.
Thor Heyerdahl, un jove noruec, va sentir
la llegenda. Tothom deia que els
avantpassats venien d’Àsia però Thor
Heyerdahl es preguntava per què no
podien venir des d’Amèrica del Sud.
Tothom li deia que era impossible perquè
els avantpassats només sabien construir
rais, i amb un rai no es podia creuar l’oceà
Pacífic, es destrossarien.
Llavors, Thor Heyerdahl va decidir
provar-ho. Va construir un rai tal i com el
construien els avantpassat, amb cordes,
troncs, sense claus. El rai, l’anomenaria
Kon-tiki i media deu metres d’amplada i
quinze de llargada.
Va buscar una tripulació i van salpar. Ho
van aconseguir, van trigar 101 dies.

Pol C.
5è Udols

INFECCIÓ DE GRIP I COVID-19

Les dues últimes setmanes que hem
passat, hi han hagut vint infectats de grip
entre les dues classes de 6è. Una
persona de Contrabandistes ha estat
infectada de covid-19. Com que a la
classe de Contrabandistes la seva mestra
també ha estat malalta fins el divendres,
ha vingut un substitut que es diu Lluís.
Aquests dies no hem fet gaire classe, ja
que bastantes assignatures les feia la
Gemma.
A més a més, com que hi havia molta grip,
algunes persones no van venir perquè els
preocupava agafar-la.
De les persones que van estar malaltes,
n’hi van haver que van tenir més de 39º
de febre.
Avui, per fi, ha vingut quasi tota la classe i
esperem que el dilluns vinguin les
persones que falten.

Nina
6è Contrabandistes


