
L’eucaliptus és un dels arbres mes antics de l’escola. El va plantar, l’any 1972, 

el senyor Manolo que era el conserge. És important per nosaltres per què és 

l’arbre de la classe de P3 i és el primer arbre que coneixem quan comencem el 

parvulari. També es l’arbre mes majestuós del pati que ens ofereix la seva 

escorça, les seves fulles i el seu fruit. Quan fa vent les seves fulles es mouen 

tant que fan sentir la seva olor tant perfumada. 

Melody Ganev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL NOTICIARI       

L’experiència amb la granja de cucs a 5è. 
Vam adoptar cucs. Llavors els alimentàvem per què fessin les 

seves necessitats. Els hem anat alimentant durant tot l`any. En el 

primer moment vam pensar que estaven morts, però no, estaven 

amagats entre la terra. A mesura que els alimentàvem anaven 

fent olor i els vam haver de deixar sota l’escala. 

 

 

Jocs Florals 

Els jocs florals es celebren el dia 23 d’abril amb motiu de Sant 

Jordi. Tots ens reunim al teatre i passen coses emocionants, 

sempre comencem amb els més petits, els infants d’educació 

infantil. Al parvulari van estar investigant els arbres de l’entorn i 

després ho van explicar a tota l’ escola, ho van fer molt bé. Els de 

primer van fer un conte tota la classe, va ser molt bonic i a tots 

ens va agradar molt. A partir de 2n comencen els guardonats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Miquel 

El Miquel és un meteoròleg que va venir, de forma voluntària, a ajudar-nos 
amb el projecte de la meteorologia i ens va ensenyar moltes coses sobre els 
núvols, les temperatures, la humitat i la pressió atmosfèrica (hectopascals). 

Un dia ens va portar l’hort  i ens va fer preguntes. 

L’últim dia es va agradar molt perquè l’Àlex  va   fer un coet d’aigua i aire.  

GRÀCIES Miquel i fins el curs vinent! 

 

 

 

Betty 

La Betty va ser la nostra professora d’escacs durant  un temps , ens va 
preparar per jugar en un torneig. 

Gràcies a la Betty moltes nenes i nens van aprendre a jugar a escacs ; vam  
aprendre coses com ara el valor de cada peça , com es movia i moltes 
jugades. Gràcies Betty!  

 

 



 . 

Teresa i Rosa   

La Teresa i la Rosa són les cuineres de l’escola, fan el menjar i 
renten els plats cada dia . El menjar és molt bo  però poques 
són les vegades que els  agraïm aquest esforç . Gràcies per tot. 

 

Ignasi  

L’Ignasi era l’antic professor de natura de la nostra escola ,ara treballa   de  

voluntari a l’hort de l’escola Montseny , i li agraïm molt l’esforç que fa per 

tenir l’hort tan cuidat.  

Gràcies Ignasi!!!     
 



Com es diu mal alè en Africà? 

-Tutufomatumba. 

-Mare, mare en dones 2€ per un pobre home que crida sol al carrer? 

La mare li respon : 

-És clar que sí, quin bon cor tens, fill -. 

-Què crida?  

- Gelat  per 2€ !!!. 

Un senyor va al cinema i la de la taquilla li diu: 

-Però senyor és la cinquena vegada que compra l´entrada! 

El senyor li respon: - Ja però el noi de la porta me la  

trenca cada vegada. 

-Mare, mare què tens a la panxa? 

La mare li respon: 

-És un bebè, me l´ha regalat el teu pare ! 

–Pare no li regalis mes bebès a la mare-diu el nen. 

-Per què fill? 

-Per que se’ls menja.                                                       



 

ENTREVISTES 

1-Quants anys tens? 

43 anys. 

2-De què treballaves abans? 

Treballava en agències de publicitat. 

3-T’agrada la teva professió.  

M’encanta! 

4-Tens fills? 

No, encara no. 

5-T’agradaria se tutora en comptes de directora? 

Sí, algun dia vull ser tutora. 

6-Tens parella? 

Tinc parella i es diu Enric. 

7-Tens una mascota? 

Tinc una gosseta que es diu Terència.  

8-Vius lluny? 

Sí, a  l’Hospitalet. 

9-Si fossis tutora a quina classe t’agradaria dedicar-te? 
6è i 5è, en general. 



1-Quants anys tens ??? 

22 

2-De què treballaves abans ??? 

Professora d’ extraescolar d`anglès 

3-T’agrada la teva professió??? 

Molt. 

4-Tens fills??? 

No. 

5-T’agradaria ser professora en lloc de ser monitora??? 

Si. 

6-Estàs casada??? 

No. 

7-Tens una mascota??? 

Un gos 

8-Vius lluny??? 

Sí. 

9-Que t’agrada fer en el teu temps lleure?  

Esport i excursions a la muntanya!!! 



La Maisie i el tigre de  Cleopatra. Autora: Beatrice 
Massini.
  

M'agrada perquè és molt bonic i passen moltes 

aventures . És imaginatiu  i  té molta fantasia   ja que es 

tracta  d'una nena  que viatja en el temps i es fa amiga 

de la Maisie , que és la Cleopatra . La Maisie  es fa passar 

per una egipcia  perquè no la reconeguin  i  la seva àvia li 

regala  un  rellotge màgic amb  aquesta aventura: la 

Maisie    es troba a la Cleopatra. 

 



 

 

Salvem el Nautilus . Autor: Mateo Iglesias. 

M'agrada perquè va de molts monstres i  passen  moltes 

coses. És molt graciós.  Es tracta d'un nen entremaliat 

que juga amb els monstres i perd el  monstre taronja que 

és  el  Sr.flat. El buscava per tot arreu fins que el va 

trobar . 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matilda. Autor: Roald Dahl. 

M'agrada perquè es d'una nena que li agrada llegir  i li 

passen coses  molt gracioses que són  molt 

entretingudes . Passa moltes aventures  i és molt 

intel·ligent,  és un prodigi  i el seu pare sempre la renya 

per llegir  i utilitzar el seus poders. 

 

 



 
 
 
 
Informació: 
Es un país al sud est 
d´Europa i té 2.873 
habitants.  
 
Com s’hi arriba? 
En avió o per carretera. 
 
 

 

 

 

Albània és un lloc molt 

bonic, té unes escultures  

espectaculars i uns llocs 

increïbles per visitar. 

 

 

Estar a Albània ha estat molt 

divertit, els parcs, eren  molt 

bonics i hi havia botigues on 

venien el cotó de sobre més 

gran que he vist. 

 



Irlanda 

A Irlanda gairebé tot és 

camp,quan vaig amb la 

meva familia a Galway és 

molt divertit. 

A Galway hi ha platja i 

també és un lloc molt 

turístic. 

 A Irlanda hi ha molts 

animals :Cavalls,vaques, 

Ovelles,conills,Formigues,

abelles,vespes, 

escarbats i mosquits.I 

aquests són els animals 

i els insectes d´Irlanda. 

Hi ha molts pobles 

petits. Us recomano que 

hi aneu! 

 



 

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes , lectores i 

lectors,  som l’alumnat de 4t i 

desitgem que gaudiu de la lectura de la 

nostra primera revista. És una revista 

proposada, pensada, dissenyada i 

produïda per nosaltres, les nenes i els 

nens de 4t. Ha estat la primera vegada 

que treballàvem amb el Word i, 

malgrat les dificultats tècniques, estem 

força satisfets de la nostra tasca. 

Mireu-vos-la amb bons ulls, tot i que 

sembla fácil ens ha costat unes 

quantes hores de treball, acords i 

revisions. Tota l’hem fet en equip! 

 

L’alumnat de 4t. 

 

 



 


