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TARDOR

Estimo les fulles seques caient dels arbres
Els nens i les nenes d'Electra i Sírius, de 5è de
i els camins que deixen inundats.
primària, vam anar a Montjuïc per treure'ns el
carnet de bici.
Estimo com xiula el vent a la nit,
La guàrdia urbana ens va ensenyar tots els senyals: trencant el silenci.
stop, rotonda, semàfor, etc... Ja sabíem què era tot.
Després ho vàrem posar a prova a nivell teòric. La tardor no és la tornada a l'escola:
Tot Sírius i Electra vam treure el carnet de bici. és una nova esperança,
Tot va anar com havíem planejat: tothom es va de nous colors i noves fantasies.
treure el carnet i ens ho vam passar perfecte!!!!!
La tardor no és els escombriaires recollint les
Biel B, 5è, Electra fulles:
és l'arribada dels nous arbres
despullats de l'hivern.
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La tardor és una estació
que acoloreix les fulles verdes de l'estiu,
ABUELA i deixa el mar que descansi tranquil.
És la pluja arribant al seu destí.
És la llum travessant els arbres sens fi.
Elisenda M i Andy

Editorial: Ekaré
Aquest llibre el recomanem a les persones que
estimen molt la seva àvia. És bastant emocionant
perquè a cada pàgina et trobes unes il·lustracions
molt i molt detallades. També el recomanem als
nens i nenes que els seus pares treballin bastant i
que s'hagin de quedar amb la cangur o l'àvia.
Esperem que us agradi.
Arnau G i Abril V, 4t, Castellers

L’OFICI DE FERRER
A la classe de Bufaforats en Blai P i l’Arnau N
han fet una exposició sobre l’ofici de ferrer.
Entre altres moltes coses ens han explicat dites i
embarbussaments sobre aquest ofici.
Dites:
A casa del ferrer, ganivet de fusta/ “En casa del
herrero, cuchara de palo”.
Com el ferrer de Montmeló que quan té ferro no té
carbó.
Estar com un ferrer sense carbó.
De ferrer a ferrer no passa diner.
Embarbussaments:
Ferran Ferrer feia fum i foc, ferrant ferro fort.
Blai P i Martina T, 3r, Bufaforats

LA SOLIDARITAT
Tot va començar a Londres, on vivia una família
molt rica.
El Fimi i la Fami, que eren bessons, estaven a la
seva habitació jugant a fet i amagar.
-És hora de dormir!-els cridà el seu pare.
-Ara hi anem!- cridaren tots dos.

L’endemà en Fimi i la Fami van anar a fer una
excursió a la muntanya, on hi passarien tot el
dia. Quan ja havien arribat van veure una
família!!! Estaven asseguts sota un pi,
semblaven molt i molt tristos.
El Fimi i la Fami s'hi van acostar. Van intentar
parlar-hi, però res de res, era com si sentissin
ploure.
-Hola -va dir el Fimi- Què us passa?continuava.
-Som pobres- va dir la mare, que per fi va
parlar- venim d'un país molt llunyà on hi ha
una guerra molt forta- explicà la mare- i ara
som molt pobres.
-Nosaltres us ajudarem- va dir la Fami- demà a
primera hora del matí serem aquí. No us
mogueu!- va continuar la Fami.
Van passar tot el dia amb ells, intentant-los
animar.
Quan van tornar a casa no podien parar de
pensar en ells. A primera hora del matí la Fami
va agafar una bossa amb monedes. Abans de
marxar va despertar en Fimi i se'n va anar. En
Fimi va anar a buscar una altra bossa de
monedes i va trobar el seu pare que comptava
les bosses. Quan el seu pare, en Flop, va veure
el seu fill li va cridar:
- Torneu-me la bossa de monedes! On és?
En Fimi li ho va explicar tot. El pare i la mare,
que hi va anar quan va sentir els crits, ho van
entendre i el Fimi va acompanyar els pares amb
la família pobre.
La família pobre es va presentar així:
- Hola, jo sóc en Nilop i aquesta és la meva
bessona Nila. Aquests són els nostres pares, la
Nopi i en Nolop- va dir el nen.
La Fami va presentar els seus pares, la Fili i el
Flop.
El Flop va convidar la família estrangera a
viure a casa seva fins que la Nopi i en Nolop
van trobar feina.
Ariadna, 4t, Castellers

