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A 3r creem històries curtes a partir de quatre
ACTIVITAT DE PLÀSTICA
paraules tretes a l’atzar: dau, arbre, fletxa, A 5è a la classe de plàstica vam fer una activitat molt
avió.
divertida.

EL POMER
DE LES POMES D’OR

La mestra ens va donar un full blanc amb uns punts
dibuixats. Nosaltres havíem de fer dibuixos lliures a
partir d’aquests dibuixos.
Us n’ensenyem dos exemples.

Hi havia una vegada, a les muntanyes del Gran
Canó, un indi que es deia John.
Des que era petit, en John havia sentit a parlar
d’un pomer que donava pomes d’or i que es
trobava al cim de la muntanya.
Un dia va decidir anar a buscar una poma d'or. Va
pujar pendents, escalar barrancs i després de molt
suar va arribar al cim. Des d’allí va veure un arbre
que tenia algunes coses penjades que reflectien
una llum quan hi tocava el sol. Va treure l’arc, va
preparar la fletxa, va apuntar i quan anava a
disparar.... va començar a sentir uns sorolls que
s’anaven fent més forts i més forts, com si fos un
avió a reacció. Un grup molt gran de gent venia
cap a en John arrossegant una gran pedra. Tenia la
forma d’un quadrat, si hagués tingut puntets
podria haver pensat en un dau gegantí. Eren els
vigilants del pomer i de les pomes d’or que no
volien ni podien permetre que ningú els les
prengués.
Sort que el pare d’en John, que es deia Willy,
havia seguit el seu fill i el va poder ajudar. En
Willy va començar a llançar fletxes cap a la gran
pedra i els homes que l’arrossegaven. En John
també, i van aconseguir distreure la gent.
Aleshores en John i el seu pare, en Willy, van
començar a baixar la muntanya per tornar cap a
casa.
Arnau, Eulàlia, Ona, Lleïr, 3r, Bufaforats

Marcos i Martina S, 5è, Sírius

L'ESQUIROL QUE VOLIA VEURE
UNA ESGLÉSIA

VOTACIONS A 5è
La classe d'Electra hem decidit de votar com els
grans.
Ens imaginem que la nostra classe és Catalunya i
hem de votar la CUP, Junts pel Síí, el PP,
Ciutadans,Unió,Catalunya Sí Que Es Pot...
Quan ens van donar els resultats vam fer una
gràfica de tants per cent dels resultats que vam
obtenir.
La CUP ,48%; Junts pel Sí, 36%; Catalunya Sí
Que Es Pot, 4% ; PACMA, 4%; vots en blanc,
8%; Partit dels Pirates, 0%; vots nuls, 0%; P.P;
0%; Ciutadans, 0%; Unió, 0%.

En un bosc hi havia un esquirol que volia veure
una església des d’un arbre. I així ho va fer. Va
estar uns dies buscant el camí de l'església. Va
anar des de Lleida a la Vall d'Aran. Va arribar al
cap d'una setmana i va buscar per tot arreu i no
la trobava per enlloc i se'n va cansar i va anar a
la Cerdanya. Tampoc la va trobar, així que va
anar a Ripoll i es on la va trobar! Es va posar
súper content però l'alegria es va esvair. Van
venir uns caçadors i van començar a disparar per
tot arreu. L'esquirol va cridar a tots els animals
del bosc, la mofeta, els ocells, les formigues, els
Opinió:
escarabats... I van fer un pla!
Nosaltres vam decidir de votar, perquè els grans
sempre poden votar però els petits no podem
La mofeta no parava de tirar-se pets, els ocells votar mai. Ens va agradar molt.
de volar per a tot arreu, les formigues entrant per
la roba, els escarabats tapant les escopetes!, i ho
Abril F i Rubén C, 5è, Electra
van aconseguir: Els caçadors espantats van
marxar. Els animals del bosc ho van celebrar tots
junts i feliços i ho van recordar per sempre més.
Natàlia B, 5è, Sírius

EL TEMPS
Per ser al temps de novembre, ha fet ,molt sol i
molta calor. alguns nens que anaven amb
samarreta de màniga llarga han tingut calor, i ara
la majoria de gent va amb samarreta de màniga
curta.
A nosaltres ens agradaria que fes una mica de
fred per poder-nos abrigar, però que fes sol.
Laia U i Clara V, 4t, Bastoners

