
Territori 

Distracció al volant  

El 26 de desembre un home ha 
xocat amb un cotxe perquè 
estava mirant el mòbil. Ha 
passat a Manresa. L’home 
es deia Arnau F. R. L’han 
traslladat a l’hospital i l’han 
operat de la cama.  

Sara i Abel 
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DIARI JUNIOR 
El diari amb les notícies més espectaculars de 2n A!
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Els periodistes 
Ivet Girabal i 
Isaac, revisen 
les notícies més 
importants del 
dia.  

La Monika i el 
Joan tot 
revisant els 
esdeveniments 
més importants 
de la setmana. 

La Ivet Alonso i 
el Daniel 
comentant els 
resultats de 
l’últim partit 
del Bàsquet 
Artés.   



Dos camions han xocat! 

Dos camions que anaven 
direcció Barcelona, han xocat 
el 27 de desembre. Per sort no 
va haver-hi cap ferit. La 
policia anava a 70 km/h a 
rescatar-los. La policia els va 
demanar com havia passat. 
Es veu que el conductor 
s’havia torçat el peu i no 
podia frenar.  

Rayan i Brisa 

La mina de sal ha 
explotat 
El dilluns 13 a les 3 de la tarda, a 
la mina de sal de Cabrianes, han 
posat una bomba que no era la 

correcta i era 5 vegades 
més gran que la normal. 
Per culpa d’això han mort 6 
persones i hi ha hagut 5 
ferits.  

Elisa i Roc 
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El Lluc i la 
Salma ens 
informen del 
canvi 
d’entrenador 
del Barça. 

La Ivet Alonso 
ens llegeix la 
notícia que ha 
fet amb el seu 
company Joan.  

L’Amine i la 
Lina ens 
llegeixen una 
notícia sobre la 
Lliga. 



El nou parc d’atraccions 
per animals 

El divendres 31 de gener es va 
e s t r e n a r e l n o u p a r c 
d’atraccions per animals. 
El parc d’atraccions es va 
construir a Artés al carrer 
Lleida número 3. Tots els 
animals hi volen anar 
perquè és molt xulo! 

Izan i Ivet G. 

Internacional 

El foc a Austràlia 

A Austràlia hi ha un incendi molt 
gran que està matant els 
animals. Molta gent intenta 

salvar- los . Tot a ixò ho 
c a u s e n l e s a l t e s 
temperatures de més de 40 
graus! 

Ivet A. i Joan 
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La Linette ens 
informa de 
l’últim partit 
del Real 
Madrid al 
Camp Nou.  

La Martina i el 
Sami ens 
parlen de la 
gran nevada a 
Artés. 

La Sara i l’Abel 
ens expliquen 
amb detall les 
causes d’un 
accident de 
trànsit.  
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Les causes del canvi 
climàtic 

Els humans hem provocat el 
canvi climàtic a causa del 
plàstic i la contaminació. Els 
animals del mar s’estan 
morint per la contaminació 
dels humans. Els alumnes de 
segon recomanem no fer servir 
plàstic i no contaminar. Els 
humans estem creant forats a 
l’atmosfera per la contaminació. 

Emma i Martí 

Esports 

La Lliga 

El dilluns, el Barça va guanyar la 
lliga perquè va marcar 7 gols. 

L’altre equip era el Real 
Madrid i va marcar 0 gols. 
EL partit es va jugar al 
Camp Nou davant de 
400.000 persones.  

Lina i Isaac 
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El Roc i l’Elisa 
ens informen 
del greu 
accident a la 
mina de sal de 
Cabrianes. 

El Bru i l’Arlet 
ens comenten 
els resultats 
del Dakar i el 
seu guanyador. 

L’Àlex i la 
Monika ens 
informen de les 
noves pistes de 
gel a l’escola 
Doctor Ferrer. 
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Canvi d’entrenador 

L’entrenador del Barça ha 
marxat perquè van perdre 
l’últ im part it i ha vingut 
l’entrenador del Real 
Betis. Es diu Rubi  

Lluc i Salma 

El Dakar 

Divendres 17 de gener del 2020, 
Carlos Sainz ha guanyat el Dakar 
per 3r cop. Ha passat a Aràbia 

Saudita, i ha guanyat 
perquè ha sigut el més 
ràpid.  

Bru, Arlet i Amine 
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La Ivet Girabal 
i l’Izan ens 
informen del 
nou parc 
d’atraccions 
per animals! 

El Martí i 
l’Emma ens 
informen de les 
causes del 
canvi climàtic. 

La Brisa i el 
Rayan ens 
expliquen un 
greu accident 
entre dos 
camions.
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El Real Madrid 

Dilluns 20 de gener del 2020, 
al Camp nou de Barcelona, el 
Barça va perdre contra el 
Real Madrid i el Madrid va 
g u a n y a r l a c o p a . Va n 
guanyar perquè el Madrid era 
molt bo i el Barça va jugar 
malament. 

Linette i Daniel 

Escola Doctor Ferrer 

L’escola gelada 

La primera escola a tenir 3 pistes 
de gel és l’escola Doctor Ferrer. 
Es van acabar de construir el 
dijous 16 de gener a les 14:30. 
Les van construir perquè hi ha 

400 alumnes. Els alumnes 
s’ho passaran molt bé.  

Monika i Àlex 
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LLIBRES 
RECOMANATS:

Sofia, la vaca 
que estimava la 
música. 

El llop ha 
tornat! 

Els nens i 
nenes de 2n A 
escoltant els 
contes de 
“Sofia, la vaca 
que estimava 
la música” i 
“El llop ha 
tornat”



La neu amb trineu 

El dia 8 de gener a les 5 del matí de l’any 2020, 
va passar una cosa impressionant a Artés! Va 
nevar tant que la neu va arribar al sostre de les 
cases dels ciutadans d’Artés! Oi que és 
impressionant!? Doncs ara encara serà més 
impressionant! Tots els nens i nenes de 
l’escola Doctor Ferrer de 2n A i 2n B van 
haver d’anar amb trineu a l’escola, i una 
nena i un nen que es diuen Martina i Sami 
van fer un trineu de neu!!! 

Martina i Sami 

El temps 
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Passatemps 

Troba la sortida:       Sopa de lletres: 

Troba les 7 diferències:
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