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EL XIULET
DEL BARRI
SOPA DE LLETRES
Troba 9 animals en aquesta sopa de lletres.
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Periòdic de
Primària
Preu:0’10 €

704

•

Els nens als vuit anys ja treballaven.
• Abans no hi havia punts verds i el drapaire
anava per les cases a recollir la roba.
• Cada dia s'havien de fer quatre mil cinccents fulls.
La sortida ens ha agradat molt perquè hem après
moltes coses i hem vist un ofici com es feia
abans.
Oriol U i Pep S, 3r, Espiadimonis

ELS LLIBRES

Aquest Nadal els nens de 5è de primària ens hem
llegit un llibre que la Dolors ens havia dit que
Solucions:
compréssim. A partir del 13 de Gener els estem
explicant als companys de la classe. A mi els que
MICO, TORTUGA,ELEFANT, DOFÍ, COALA,
m'han agradat són el de l'Asane que s'ha llegit un
CUC, ÀGUILA I GOS.
llibre que es diu El mirall del futur, i també el de
la Natalia que és La tieta terrible.
Blai P i Martina T, 3r, Bufaforats Una cosa que jo crec que fem molt bé és que
quan un acabava d’explicar-lo, tots els nens els
nens i nenes poden agafar els llibres recomanats.

EL MOLÍ PAPERER

Els Bufaforats i els Espiadimonis hem anat
d'excursió al molí paperer de Capellades.
Vam veure tot el procés per fer paper. Vam fer
paper de tres tipus (un de verd, un de blanc i un de
reciclat), com es feia fa tres segles.
No pensàvem que es necessités tanta aigua ni que
aquesta tingués tanta força.
En aquesta sortida hem après moltes coses:
• Fa tres segles, el paper es feia amb roba
vella.
• L'aigua feia moure les màquines del molí.
• Es trigava un mes a fer el paper.
• Els processos d'abans eren molt més llargs
que els d'ara.

Biel B, 5è, Sírius

ENDEVINALLES
1. Quantes gotes caben en un got ple?
2. Si tens vint bitllets de 15 euros i te'n roben dos i
perds 3 euros, quants te'n queden?
3. Si em toques et pots punxar. Qui sóc?

i la quietud dels capvespres vora l'estufa.
Estimo les nits inacabables
i la gent que s'apressa sortint del cinema.
L'hivern no és trist:
és una mica malenconiós,
d'una malenconia blanca i molt íntima.

4. Quan algú plora fingint,es diu que ho fa amb
llàgrimes de...

L'hivern no és el fred i la neu:
és un oblidar la preponderància del verd,
un recomençar sempre esperançat.

5. Tot i ser un escarabat , tothom em troba bufona.
Guaita, tinc el cos bombat i sóc molt, molt petitona.
Qui sóc?

L'hivern no és els dies de boira:
és una rara flexibilitat de la llum
damunt les coses.

6. Amb la seva gran bocassa, mig oceà s'empassa!

L'hivern és el silenci,
és el poble en silenci,
és el silenci de les cases
i el de les cambres
i el de la gent que mira, rere els vidres,
com la neu unifica els horitzons
i ho torna tot
colpidorament pròxim i assequible

7. En el conte més contat que els infants han escoltat,
un llop es va
disfressar de què?

Respostes:
1: Cap, perquè és ple.
2: Cap, perquè no existeixen els bitllets de 15 euros.
3: El cactus.
4: El cocodril.
5: La marieta.
6: La balena.
7: D'àvia de la Caputxeta Vermella.
Martina T i Blai P, 3r, Bufaforats

EL TREBALL DE POESIA A 6è
A 6è estem treballant els poemes per al treball dels
Jocs Florals. Aprofitant que som a l’hivern, hem
analitzat el poema Hivern d’en Miquel Martí i Pol i
hem intentat imitar-lo amb una estació de l’any
qualsevol. Us els posem tots dos perquè pugueu
comparar-los.

Hivern
Estimo la quietud dels jardins
i les mans inflades i vermelles dels manobres.
Estimo la tendresa de la pluja
i el pas insegur dels vells damunt la neu.

Miquel Martí i Pol
La tardor
Estimo el color dels arbres
i veure les fulles que cauen lentament
des de les seves branques.
Estimo que torni el fred
i veure com cauen
les primeres gotes d’aigua de la tardor.
La tardor no és tornar a l’escola:
és tornar a veure els amics.
La tardor no és el fred:
és tornar a posar-te l’abric
i sentir l’escalfor.
La tardor és la rosada,
la rosada dels matins,
és veure el camp ple de petits diamants
d’aigua,
és veure com la rosada es va tornant gebrada.

Mia F i Rocío C, 6è, Simbombes

