EL XIULET
DEL BARRI
ENTREVISTA
A UNA MESTRA NOVA
- Com et dius?
- Mireia Romagosa i Pi.
- D’on ets?
- De Barcelona, Vallirana.
- Quin any vas néixer?
- Vaig néixer el 1998.
- Què feies abans de venir a l’escola?
- Estudiava.
- De què fas de mestra?
- Sóc estudiant en practiques. Col·laboro
en el Projecte de 4t de Xàfecs.
- Què t’agrada d’aquesta escola?
- M’agrada l'entorn i la diversitat dels
alumnes.
- T’agrada el menjar de l’escola?
- Depèn del dia.
- T’agraden el esports?
- M'encanten. Sobretot el patinatge i el
ball.
- Quines són les teves aficions?
- El teatre i fer de monitora.
- T’agrada llegir?
- Si.
Joan F, Ília G,
Violeta G i Gala S,
4t, Xàfecs
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L’ARANYA ESTRANYA
Hi havia una vegada una aranya molt i molt
estranya. Sabeu per què era tan estranya? Perquè
tenia nou ulls, era vegetariana i vivia amb els
porcs.
L’aranya tenia nou ulls perquè va néixer amb
tres ulls de més a la panxa. Per una banda estava
contenta perquè hi veia més bé que les altres
aranyes, però estava trista perquè era diferent que
les altres.
Pel fet de tenir tres ulls a la panxa veia la carn
de més a prop i li feia fàstic, per això va decidir
fer-se vegetariana.
A mesura que passaven els anys, no suportava
la idea de seguir vivint a la granja. No li agradava
perquè tothom es reia d’ella i cada cop suportava
menys la carn.
Un dia l’aranya va decidir anar-se’n de la
granja i anar al prat. Però per a ella el camí era
molt llarg i hauria de caminar molt.
Va començar a caminar i a caminar fins que a
mig camí li va passar per sobre una cursa de
cavalls que, per sort, no la van aixafar.
Va aprofitar l’ocasió, va fer un salt molt i molt
alt i va pujar dalt d’un cavall per anar més ràpid al
prat.
Quan va arribar al prat, va fer nous amics, es
va muntar una casa i va ser feliç.
Pol J, 4t, Txirimiris

