EL XIULET
DEL BARRI
AVENTURA EN UNA CIUTAT
CONTAMINADA
Hi havia una vegada uns científics que es
deien Laura i Martí que anaven per tot el món
investigant el medi ambient. Un dia el seu cap els
va dir que havien d'anar a Nanslàndia perquè hi
havia un problema amb el medi ambient. La
Laura va dir:
-Això serà bufar i fer ampolles!
-No us penseu que serà tant fàcil.- va dir el
cap.
Perquè el que no sabien era que el
president de Nanslàndia era el Naniti que impedia
que hi entressin els científics del medi ambient. O
sigui que l'endemà van anar a l'aeroport a agafar
l'avió per anar a Nanslàndia. Quan hi van arribar
es van disfressar de turistes perquè no els
reconeguessin. Es van instal·lar en un hotel i al
cap d'uns dies d'investigar van anar a Nanis que
era on més contaminació hi havia. La Laura va
tenir una idea: posar propaganda de no
contaminar el planeta per tots els carrers. Quan
van acabar van girar cua. La gent va anar llegint
la propaganda i van deixar de contaminar. Però un
dia que el Naniti anava pel carrer va veure la
propaganda i va dir a tots els soldats que
busquessin aquells dos científics. Per sort la
Laura i en Martí disfressats de turistes ja havien
arribat a Barcelona.
Van anar a casa del seu cap i li van dir que
ja ho havien arreglat.
Al cap d'uns dies el seu cap va tornar a
cridar-los.
-Què passa ara?- van preguntar.
-Doncs que en Naniti ha ordenat a tota la
gent que no parin de contaminar i que si no ho fan
hauran de marxar del país.
La Laura i en Martí van tornar a
Nanslàndia i aquesta vegada van tenir un pla
genial.
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A la nit van anar a la casa del Naniti i se'l
van emportar al centre científic. Quan es va
despertar li van ensenyar tot el que feia la
contaminació al nostre planeta. El Naniti ho va
entendre i va acceptar que la gent deixés de
contaminar.
Des d'aquell dia el planeta va anar-se
recuperant i finalment va quedar net.
Eulàlia F, 4t, Bufaforats

LA MEVA AMIGA INVISIBLE
Aquest any, el regal de la meva amiga
invisible m’ha agradat molt perquè m’ha regalat
tres pilotes per fer malabars, una ampolla per fer
equilibris, perquè m’agrada molt fer equilibris i
malabars. També m’ha regalat un sabó en forma
d’estrella perquè tenia una màquina de fer sabons
amb formes. També, alguns globus per inflar i uns
quants caramels .
Em va agradar molt el regal. Quan el vaig
obrir vaig saber ràpidament qui m'ho havia fet, ho
vaig endevinar a la segona. Em vaig sorprendre
molt que m’ho hagués fet la meva millor amiga.
Gemma G-P, 4t, Espiadimonis

L'ÀLEX ROCA HA TINGUT
UNA GERMANA
L'Àlex Roca fa poc va tenir una germana
petita. Va anar a Ucraïna per anar-la a buscar. La
germana petita es diu Julia.
L'Àlex va marxar el 2016 i va tornar el
2017. Els de la classe l'hem trobat molt a faltar,
per sort no ha tornat gelat.
Sembla que els dos germans estan molt
contents.
Alice C i Laia R, 3r, Txirimiris

LA PORTALADA DE RIPOLL
TORNA A OBRIR LES
PORTES!!!
El dia 13 de gener del 2017 la portalada
romànica del monestir de Santa Maria de Ripoll
va ser acabada de restaurar.
Els restauradors van trobar que hi havia
fragments de pintures originals del segle XVII.
L'han restaurada perquè tots la puguem veure.
Berta G, 5è, Camús

les pedres per veure quina arribava abans al final
de la safata. La que va arribar abans va ser la més
petita i l'última va ser la més gran. Vam aprendre
que els materials més lleugers el riu els pot portar
més lluny. D'aquest fenomen se'n diu transport. El
tercer experiment era que hi havia un pot ple
d'aigua i havíem de mullar el guix i quedava súper
pastós! L'aigua pot dissoldre alguns materials. Un
altre era que en dos plats hi havia una gota
d'aigua, una era aigua dolça i l'altra, aigua salada.
Havíem de descobrir quina era quina. Vam veure
que l'aigua dolça té menys sal que l'aigua del mar
però també té sals. Finalment l'últim. Teníem un
pot gros, hi havia argila, sorra i pedres. Si ho
barrejàvem, l'argila tapava les pedres i la sorra.
Després vam anar a veure el museu.
Passejàvem pel voltant i trobàvem unes pistes per
saber d'on es treu l'aigua que arriba a les nostres
cases.
Vam dinar i vam jugar. El pitjor moment va
ser agafar les jaquetes i la motxilla, i marxar. Vam
tornar a l'escola. Ens ho vam passar molt bé.
4t, Bufaforats

KOLOUR PAINT

EL MUSEU DE LES AIGÜES
A finals del primer trimestre vam anar al
Museu de les Aigües.
Quan vam arribar ens vam dividir per
grups. Vam anar a veure una maqueta d'una vall i
vam fer uns experiments. El primer consistia en
estudiar la congelació posant aigua en una peça de
"Lego" i amb una altra les vam unir. Vam veure
que el gel té molta força i separa les peces perquè
ocupa més espai que l'aigua líquida. També
teníem una safata i tres pots amb aigua i tres
pedres. Amb l'aigua dels pots havíem d'empènyer

Els de 5è hem estat fent servir una aplicació
que es diu «Kolour Paint». Hem pintat molts
dibuixos molt «xulos». Com per exemple una
casa, un coet, una emoticona, el pac man, etc...
La mestra d'Ornis, la Isabel, ens ha
ensenyat aquest programa i és molt divertit perquè
pots fer coses abstractes i coses senzilles.
El Kolour Paint serveix per fer dibuixos.
Tens diferents eines com per exemple,un quadrat,
una rodona, una línia, lletres i triangles. Pots
utilitzar tots els colors del món.
Joan R, 5è, Ornis

