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DESCRIPCIONS DE 3r

A Vilanova i la Geltrú hi ha un forn que es diu
No soc ni alta ni prima. Tinc els cabells curts,
l'Espiga d'Or on tot ho fan a mà. Cultiven el seu propi castanys i sempre els porto recollits. Tinc els ulls de
blat, el molen en un molí i el couen en un antic forn color verd blau.
Soc simpàtica.
de llenya.
Quasi cada estiu vaig a França.
En Jordi Morera, el propietari del forn, rebrà
el proper 5 d'octubre el premi al millor forner del
Bruna, 3r, Avets
món, en el 77è Congrés Mundial del pa que es farà a
Mérida (Mèxic).
Soc baixeta, primeta, morena-castanya, amb
Clara R, 6è, Camús
els ulls marrons. Tinc els cabells curts i una mica
rinxolats. Se’m mou una dent.
M’agrada la música, el color groc, el lila i el
LA CONTAMINACIÓ
blau. M’agrada el llibres “Días de classe” i
I LA FALTA DE RECURSOS
segurament també m'agradarà “Una troballa
sorprenent”.
A l'espai s'està obrint una mica més el forat de
Eli, 3r, Avets
la capa d'ozó, hem de fer alguna cosa.
Els científics estan preocupats per això. N'hi
ha que diuen que l'aigua potable s'acabarà el 2060.O
d’altres que diuen que la humanitat està en estat crític
EL FANTASMA MARÍ
pel que fa als residus.
Hi havia una vegada un fantasma que no era
Des del xiulet demanem, si us plau, que des
d'on sigueu feu un petit esforç per mantenir el nostre un fantasma qualsevol, era un fantasma marí. El seu
estimat planeta.
punt feble eren els pops.
Un dia se’n va trobar un. Tenia tanta por que
va marxar nedant però el pop va fer un gest ràpid i el
EXEMPLES
va tenyir de color negre. Com que el fantasma no veia
res, el pop se’l va endur a casa seva. La cova era una
1. No malgasteu aigua quan no sigui
mica gran i luxosa. El pop havia caçat el fantasma
necessari.
perquè volia saber com era allò de ser un fantasma. El
va fer seure a la cadira que tenia i li va preguntar unes
2. Intenteu apagar els llums quan no els
coses:
estigueu utilitzant.
- Com et vas convertir en fantasma?
3. Recicleu-ho tot al lloc on va, i recordeu
- Jo estava mort al cementiri i un dia vaig
que cada cinc ampolles reciclades són deu
veure que tenia un altre cop vida.
minuts de vida més.
- Quin animal eres abans de ser fantasma?
- Jo era un cavallet de mar.
Martí P i Manu F, 6è, Ornis
- Per què et fan tanta por els pops, o sigui, jo?

LES VICTIMES DE L'1-O
Pensem que l'1 d'octubre va ser injust que els
policies fessin mal a la gent que volia votar.
Ens sentim una mica tristos i enfadats perquè
van fer mal als pares, mares, avis, àvies, nens i nenes,
a molta gent: 900 ferits.
Xavi F i Núria B,3r, Cirerers

NOTÍCIES DE 5è
Les classes que el curs passat fèiem 4t ens han
barrejat per fer 5è. Ara hem hagut de triar noms nous.
Ara ens diem Bruixes i Argenters.
A 5è, com tothom sap, a la Festa Major fem
de xanquers i de castellers. La distribució d’aquestes
dues activitats aquest any ha estat molt fàcil. Hem
tingut molta sort perquè la meitat volia fer xanquers i
l’altra meitat, castellers. És molt divertit perquè fa
molta il·lusió que et vegin a la festa dalt de les
xanques o fent castells.
Jan S i Arnau N, 5è, Argenters i Bruixes

ENDEVINALLA
Hi havia una vegada un home tan alt que quan
s’estirava a terra es podia ensumar els peus.
(Pista: el món és esfèric)

Jan S i Arnau N, 5è, Argenters i Bruixes

- Doncs perquè jo estava nedant
tranquil·lament i de cop i volta la tinta negra dels
pops em va entrar per la boca i els ulls, i em vaig
morir. I tinc por que em torni a passar.
- Doncs no has de tenir por. Tu, ara, ets un
fantasma i no et pots tronar a morir.
Al cap d’una estona...
- D’acord, pop, tens raó, un fantasma no es pot
tornar a morir. Per cert, com et dius, pop?
- Jo em dic Popi i m’agraden molt els
convidats perquè quasi mai no rebo visites.
- Encantat de conèixer-te, Popi. Ara haig de
tornar a casa meva perquè els meus pares deuen estar
preocupats. Adéu, Popi.
- Adéu.
Roger V i Emma P, 4t, Xàfecs

