EL XIULET
DEL BARRI
EL XOC DEL VAIXELL
En una ciutat, on hi havia una badia, un nen i la seva
mare volien anar a fer una volta amb vaixell perquè
sempre ho havien desitjat.
Van arribar i van anar a comprar les entrades del
vaixell. Quan van pujar-hi, van començar a navegar
per la badia. De cop i volta, varen xocar: CRAC!!!!
El vaixell s'estava inundant, estava entrant aigua pel
forat, cada cop estava més a baix...!
Quan van arribar els bombers, van salvar les vides de
totes les persones i els ho van agrair. Els bombers van
portar la mare i el fill a casa de la seva àvia amb el seu
helicòpter de rescat.
La mare i el fill ho van explicar tot a l'àvia, i ella va
proposar de fer un conte sobre això i el van publicar a
la Vanguardia.
El conte es deia: El xoc del vaixell.
Pierre K, 5è, Electra
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Els diu que amb aquest sobre hauran d'anar a trobar
més sobres i això servirà per trobar al suposat
assassí...
Il·lustracions: LluÏsot.
Característiques
del
format
del
llibre
(moltes/poques il·lustracions, àlbum d'imatges,
mida de la lletra, molt text, poc text...):
Hi ha poques imatges, però les que hi ha són molt
boniques. La lletra, per a mi és perfecta, perquè no és
ni molt grossa no molt petita, està molt bé la mida del
text.
Per què m'ha agradat?
M'ha agradat per moltes coses, però sobretot perquè
el llibre és de misteri, i a mi m'encanten els llibres de
misteri. Una altra cosa és perquè t'ensenya que les
matemàtiques no són tan complicades si te les prens
com un joc.
Per què el recomano?
Perquè penso que a molta gent li agraden els llibres
de misteri i t'ensenya coses que abans potser no saps.

Autor/a, títol, editorial: Jordi Sierra i Fabra,
A qui el recomano?
L'assassinat del professor de matemàtiques,
El recomano a tothom a qui li agradin els llibres de
Barcanova.
misteri, i a qui li costin les mates, perquè pots
aprendre'n...
Tema del llibre: Tracta de tres nens que es diuen Lluc,
Adela i Nicolau, que treuen bones notes en totes les
Mar C, 6è, Sac de Gemecs
assignatures menys en les matemàtiques. El seu
professor, que es diu Filip Romero, els vol ajudar.
Arriba el dia de l'examen i estan molt nerviosos per
por de suspendre, perquè diuen que si suspenen, els LA LLEGENDA DE SANTA
seus pares els posaran professors particulars tot l'estiu.
Llavors resulta que suspenen l'examen, i el seu JORDINA
professor els dóna una altra oportunitat, però aquell
cop no ho faran amb un paper, és a dir un examen En un poble on mai hi havia pau, hi havia una
escrit, sinó que els farà unes proves. Seran el dissabte vegada una reina que odiava amb tota la seva
següent, serà com una gimcana. Arriba el dissabte i en ànima el seu fill, un príncep mimat, egocèntric,
Filip Romero no arriba, els nens es comencen a dolent i malcriat per son pare que ja era mort.
preocupar, i de sobte apareix en Filip, però va mig Arribà a les orelles de la reina, que no molt lluny
coix, i de sobte veuen que comença a sagnar, cau a del poble hi havia un drac que es menjava el
terra i els dóna un sobre amb el número 1.
ramat i que amenaçava de menjar-se totes les

ovelles de la vila. La reina tota contenta li ho anà

LA COSA
MÉS EXTRANYA
DE TOTES
Hi havia un vegada una nena que es deia Ona,
que va anar a Port Aventura amb la seva millor
amiga Lila.
Van pujar a l'atracció que més por feia de
totes:
l'Hotel Cruel.
L'Ona era molt valenta i li va dir a la Lila que
pugés amb ella, era molt rara aquella atracció,
perquè no hi havia ningú i, quan van sortir,
Port Aventura estava tancat. La Lila es va
espantar i li va dir a l'Ona que truqués als pares
perquè les anessin a buscar.
- El telèfon no funciona, no funciona!!!-va dir
l'Ona espantada.
-Què...farem ara?-va dir la Lila
L'Ona no va contestar.
De sobte van sentiruna veu que deia:
-Hola.
-Qui hi ha allà al fons?-van dir la Lila i l'Ona
mortes de por.
-Sóc el Lucas, sóc un fantasma amistós-va dir
aquell fantasma.
-Però si els fantasmes no son amistosos-va dir
la Lila.
Al final tots es van fer amics.
Els pares van trucar a la policia per fer una
recerca per trobar les nenes.
Al cap d'una hora les van trobar.
-Mama, papa!-va dir l'Ona.
Després la Lila es va quedar a dormir a casa de
l'Ona com havien planejat.
Li ho van explicar tot als pares i ells no s'ho
van creure. Però era normal, perquè era una
cosa molt estranya.
MaëvaG i Tona, 5è, Sírius

a dir a son fill:
- Fill, ja és hora que facis alguna cosa de profit,
vés fora les muralles i que se't mengi el drac.
El príncep es va anar queixant dies i nits fins que
arribà el dia. El príncep, que era molt dolent,
havia pensat matar una serventa i donar-la al
drac, i ell, fugir amb tots els diners de la seva
mare i anar-se'n a Barcelona.
Però la reina que no era tonta va enviar una
dotzena de soldats perquè el duguessin fins al
drac. Quan era davant del drac, el molt cagat, va
començar a plorar. De cop aparegué Santa
Jordina dalt el seu cavall blanc:
-Salveu-me, oh Santa Jordina!!!-suplicà el
príncep.
-Sí, home!-li etzibí Jordina- Sé el que volies fer, i
per això et mereixes la mort.
I el matà.
Santa Jordina i el drac se n'anaren agafats de la
mà tot contents.
Leire A i Mar G, 6è, Simbombes

LES MUNTANYES
Les muntanyes, totes, totes,
tan boniques, meravelloses.
Allà dalt de les muntanyes
els pastors pasturen cabres.
Un dia dalt del cim
un príncep arribà
però el vent se l'emportà.
I el noi vinga plorar, plorar
sense poder parar.
Pobre noi, de tant volar
es va desmaiar.
No només ell plorà
sinó que la princesa
també es desesperà.
El dia de la coronació arribà
però el príncep mai no tornà.
Júlia de J, 5è, Sírius

