EL XIULET
DEL BARRI
COSTELLADA
El dijous 27 d' octubre, les classes de 6è d'Electra
i de Sírius, vam anar a fer una costellada a Les Planes.
En aquesta excursió havíem de fer una amanida,
en uns grup que vam triar nosaltres, per a un concurs,
Les mestres tastarien totes les amanides i després ens
dirien qui havia guanyat.
Quan vam arribar a Les Planes, vam esmorzar,
vam fer unes dinàmiques i després vam jugar fins a
l'hora de dinar. Hi havia una tirolina super guay, un camp
de futbol i un gronxador(cistella).
Vam començar a fer el menjar, uns del grup feien
l'amanida i els altres feien el foc. Quan vam aconseguir
encendre el foc, que va costar bastant, vam posar la carn
a coure. Vam menjar només la carn, i després les
professores van anar passant per totes les taules per tastar
totes les amanides que havíem fet. Aleshores ja ens vam
poder menjar cada grup la seva amanida. Per acabar ens
vam menjar les postres i vam recollir. Fins que no teníem
tota la taula recollida no podíem anar a jugar a la tirolina
i al gronxador. Quan estàvem a punt de marxar l'Adrià B,
de la classe d'Electra, es va trencar el braç. Va ser una
llàstima perquè fins llavors tot havia anat molt bé.
Adrià R i Maria, 6è, Sírius i Electra
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VIL·LA ESQUIROL
Aquesta és la història, d'uns esquirols que vivien
dins d'un arbre. Era una petita civilització. Allà
dins hi vivia la cap esquirol voladora i els seus
esquirols. Un bonic matí un llenyataire va tallar
l'arbre dels esquirols. Els esquirols tenien molta
por, però la cap va decidir ficar-se a la butxaca del
llenyataire i anar a viure a casa seva.
Leo B, 5è, Ornis

PLA DE TREBALL
Aquest curs hem començat el Pla de Treball.
Consisteix en una estona en què podem triar la
feina que volem fer entre un munt de treballs, la
que ens ve més de gust aquell dia. Això de triar és
el que més ens agrada.
El fem en mig grup la majoria de vegades. Les
tasques estan en safates. Algunes les hem de fer
tots i altres no cal. També n'hi ha que les fem per
parelles o sols. Normalment ens podem ajudar si
ho necessitem. En una graella hem d'apuntar les
feines que hem fet a cada sessió.
Ens agrada molt fer Scratch, que és per
programar jocs, també tenim un mecano per fer
polígons. Hem fet tasques de la línia del temps i
del quadernet del Bloc.

Nil, Ona i Jan, Guillem, Lucas, Sofia i Olivia, 4t,
Bufaforats

UN PEIX CAVERNÍCOLA
ENS POT AJUDAR
A DESCOBRIR LES CURES
D’ALGUNES MALALTIES
PSIQUIÀTRIQUES

RECOMANACIÓ

El dissabte 5 de novembre, Masoto
Yoshizawa i els seus col·laboradors de la
Universitat de Hawaii van publicar el treball que
van fer amb un peix cavernícola també conegut
com a tetra mexicà.
El tetra mexicà fa 12 cm i té la pell blanca
perquè viu en aigües subterrànies i allà no hi entra
cap raig de llum. S’alimenta d’insectes, crustacis i
cucs.
Són extremadament solitaris, per tant, són
molt antisocials. Una altra de les seves
característiques és que son hiperactius i tenen uns
nivells d’ansietat molt alts. Estan emparentats amb
una espècie molt semblant que viu a la superfície i
en un laboratori podrien arribar a fer-ne
descendents.
Amb aquests estudis, han pogut trobar uns
noranta gens en el tetra mexicà, que, en les
persones, poden estar relacionats amb tenir més
possibilitats de desenvolupar algunes malalties
psiquiàtriques com per exemple, l’autisme i
l’esquizofrènia, A més a més, també han vist que
una trentena d’aquests gens s’expressa de manera
diferent en la població de tetra cavernícola respecte
a la que viu a la superfície, i això els converteix en
bons candidats per estudiar aquestes malalties i
descobrir la seva cura.
Gabriela, 5è, Camús

RJ PALACIO, Wonder, Ed La Campana
Jo recomano aquest llibre perquè trobo que és
molt bonic.
Es tracta d'un nen que es diu August i té un
problema físic, és deforme. L'August té una
germana que es diu Via (Olívia), els seus pares i
una gosseta.
El pare i la mare de l'August estan una mica
preocupats perquè l'August encara no va a l'escola
perquè la seva mare li fa de professora a casa.
Després de moltes discussions el pare i la mare
decideixen que l'August ha d'anar a l'escola.
Quinze dies abans que comenci l'escola el
senyor Culet, el director de l'escola, truca a tres
nens perquè ensenyin l'escola a l'August. Quan
l'August arriba a l'escola els tres nens es queden
bocabadats en veure aquella horrible cara. El
senyor Culet els diu que l'August serà un dels
nous alumnes d'aquell any i els tres nens li
ensenyen l'escola de dalt a baix. Havent acabat la
guia pel centre tornen al despatx del senyor Culet.
L'August i la seva mare s'hi queden una estona
més. Quan arriben a casa li ho expliquen tot a la
Via i al pare.
Quan per fi arriba el dia d'inici de curs,
l'August es lleva molt content. Però el dia no li
anirà tan bé com ell es pensava...
Natàlia B, 6è, Sírius

