EL XIULET
DEL BARRI
ELS ADOLESCENTS
ADDICTES A LES XARXES
SOCIALS O EL TELÈFON
MÒBIL
Uns investigadors de la Universitat Glasgow han
publicat un estudi sobre com perjudica l'ús del
mòbil i les xarxes socials a l'estat d'ànim dels
adolescents. El van presentar a la reunió anual de
la Societat Britànica de Psicologia celebrada a
Manchester. Aquest estudi es va publicar el 19 de
setembre del 2015. Volien investigar la relació
entre l'ús del mòbil i els estats d'ànim dels
adolescents,que són molt fràgils en aquesta edat. I
també la seva relació amb les hores de son.
Van descobrir que l'ús del mòbil a la nit els
provoca un estat d'alerta per la llum del telèfon i
perquè volen estar disponibles per als seus amics,
i contestar els seus missatges immediatament.
Això fa que dormin menys, i llavors estan
angoixats i depressius.
Els experts recomanen apagar els telèfons mòbils
dues hores abans d'anar dormir.
Opinió:
Jo crec que tenen molta raó, és molt important
dormir el que necessitem per despertar-te sense
que sigui molt dur.
Mireia B, 5è, Electra

20 /1/16
Escola
Costa i Llobera
Barcelona
Any 2016

Periòdic de
Primària
Preu:0’10 €

703

EL SUBSTITUT DEL PARE
NOËL
Aquest no era un dia qualsevol, perquè el pare
Noel estava ingressat a l'hospital, molt malalt.
Llavors li va dir al seu fill, en Navat, que tenia 21
anys que li tocaria repartir els regals de la nit . El
Navat mai no havia repartit els regals perquè
encara estava fent les proves per ser un bon pare
Noël. El Navat estava molt trist que el seu pare
estigués ingressat a l'hospital, a més a més,
aquella nit ell hauria de fer tota la feina que li
tocava fer al seu pare. L'hauria de fer bé i ràpid.
Hauria d'anar de casa en casa repartint tots els
regals per als nens de la ciutat. Estava molt
nerviós perquè mai no havia repartit regals i no
sabia si li sortiria bé, però ell sabia que ho havia
de fer per al seu pare. La nit abans, ell havia
sentit rumors dels metges que el pare Noël estava
morint-se. Llavors ell va sentir molta pressió de
cop i es va preocupar molt perquè volia que tot
sortís bé i desitjava que el seu pare es curés i
pogués seguir repartint regals.
Malauradament el pare no es va curar a temps i
va ser el Navat qui va haver de repartir els regals
aquella nit.
Al principi semblava que la nit no anava gaire bé.
Ell estava molt nerviós i no sabia portar el trineu
perquè els rens no li feien cas. Després de molts
intents va aconseguir portar el trineu i va anar de
casa en casa a repartir regals.
Es va quedar amagat a una de les cases per veure
com els nens obrien els regals i es va adonar que
s'havia equivocat de regals. Però va veure que els
nens igualment estaven molt contents d'haver-los
rebut, així que va entendre que l'important no era
regalar allò que ells havien demanat sinó la
felicitat que els produïa la màgia del Nadal.
Arnau G i Abril V, 4t, Castellers FET
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Planta que fa molt bona olor.

ELS DESASTROSOS ENCANTERIS DE LA
BRUIXA SERAFINA

Nuria Pradas
Editorial bambú
En un regne hi havia un rei i una reina que ho
tenien tot menys fills. Tenir fills era el que ells
volien i aleshores van anar al bosc del no-res on
vivia la Serafina, una bruixa que els podia ajudar.
Ella els va donar una poció perquè tinguessin
fills. La reina volia tenir una filla amb els ulls
blaus, els cabells rossos i presumida. En canvi,
el rei volia un noi fort... La Serafina els va dir
que deixessin la poció al terrat el dia que la lluna
estigués plena, però ben plena.
La Serafina se’n va anar al segle XXI per si
l’encanteri sortia malament.
El cap de nou mesos els dos esperats fills ja eren
nascuts, tothom estava molt content.
Cinc anys més tard, ja es va veure que els nens
no eren com els reis desitjaven. La Violant, la
nena, quan arribava a casa, sempre anava bruta i
en canvi el Guillem, el nen, sempre anava
impecable.
La Serafina va veure el que estava passant,
aleshores va decidir tornar a la cova on vivia,
perquè els reis li podessin consultar, i no van
tardar gaire. El dia que els reis van anar a visitar
la Serafina, li van explicar el que havia passat.
Els reis pensaven que la culpa del que estava
passant era de l’encanteri però la Serafina els va
explicar el que passava de veritat. Els va dir que
no sempre els fills surten com la gent vol, surten
com surten i no se’ls ha de canviar.
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Valoració:
M’ha agradat bastant perquè t’ensenya que les
persones han de ser com elles volen ser i que
han de ser felices siguin com siguin.
Aquest llibre el recomano a la persones que
pensen que la seva manera de ser no és bona.
Mariona.B, 5è, Electra
Marta.T, 6è, Simbombes

Gabriela L, 4t, Bastoners

