
DIARI ESCOLA MARTA MATA 19 de febrer del 2021

Hola a tots i totes. Som 4 alumnes de cinquè: l’Ona, l’Arlet, el Dani i l’Álvaro. Entre
tots hem pensat que ens agradaria fer un diari del nostre centre.
En el nostre diari parlarem de diversa informació de l’escola i del món de l’esport.
Aquesta és la primera entrega del nostre diari i hem treballat molt. Esperem que us
agradi!

Entrevista
Cada mes farem una entrevista a 2 o 3 mestres que treballen a l'escola o que van
formar part del nostre centre.

La primera entrevista li hem fet a la Cristina de 6èC:

- Noms i cognoms:
Cristina Rodriguez Gonzalez
- Una cançó que t’agradi:
Mariposas
- Un llibre que t’agradi:
La felicidad es un té contigo
- Una pel·lícula o sèrie de televisió:
La casa de papel
- On t’agradaria anar de vacances?
Disneyland Paris
- El teu lloc preferit:
Platja (per passejar)
- La cosa més bonica que t’han dit:
Ets la millor mestra del món
- Que t’agrada més de l’escola?
Els i les alumnes
- Que no t’agrada de l’escola?
El pati de sorra
- Perquè has vingut en  aquesta escola?
Perquè sóc del poble, perque hi han molts i moltes alumnes meravellosos/es i
em fan la meva feina més fàcil



La segona entrevista li hem fet a l’Esther de 6èA:

- Nom i cognom:
Esther Piqué
- Una cançó:
Nuvole bionche
- Un llibre:
Invisible
- Una pel·lícula o sèrie de televisió:
Merlí
- On t’agradaria anar de vacances?
A l’Artantida
- El teu lloc preferit:
La muntanya
- La cosa més bonica que t’han dit:
Que sóc el seu exemple a seguir
- Que t’agrada més de l’escola?
Els nens i nenes
- Que no t’agrada de l’escola?
Les reunions i els càstigs
- Per què vas voler vindre a aquesta escola?
Perquè vaig veure que necessitaven reforç

Per la setmana vinent us deixarem triar a vosaltres: a quin membre de la
nostra escola voleu que li fem l’entrevista? Deixeu-nos els seus noms en els
comentaris.



ESPORTS!!
Hola, jo sóc el Daniel, i us explicaré l'HANDBALL. En aquesta secció ens
agradaria que tota l’escola conegui que és l'Handbol. A continuació teniu un
breu resum del que és, per si ho desconeixeu,

L'handball o el balonmano és un esport, és com el futbol, però amb la mà. Hi ha
7 jugadors a la pista i uns altres 7 són suplents. La pista és de 40×20 m.

Aquí trobareu la classificació de l'handbol espanyol.



Jo sóc l'Àlvaro i us explicaré la secció de FUTBOL:

El futbol és un joc que es juga amb els peus i una pilota i has d'intentar que la
pilota entri a la porteria rival, quan entra suma un punt, i l’equip que més en faci
(gols) guanya.

Exemple: Madrid 2-1 Elx. Atlético de Madrid 0-0 Getafe.

SECCIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES
Ja hem arribat a la secció d’anglès i francès, a continuació, podeu observar uns
links d’algunes cançons per poder repassar l’anglès i el francès de manera
divertida. Esperem que us agradi.

https://youtu.be/c8GfohS38s0?list=PL1CL84BdBuPNHh7w06Zp8izKKT-KjbXCH

https://youtu.be/frN3nvhIHUk

https://youtu.be/00UkELHegKI

https://youtu.be/6D3Nrg3HJm4

https://youtu.be/Lpwf5N0rfVE

https://youtu.be/fZR66TjjrDc

https://youtu.be/c8GfohS38s0?list=PL1CL84BdBuPNHh7w06Zp8izKKT-KjbXCH
https://youtu.be/frN3nvhIHUk
https://youtu.be/00UkELHegKI
https://youtu.be/6D3Nrg3HJm4
https://youtu.be/Lpwf5N0rfVE
https://youtu.be/fZR66TjjrDc


MANUALITATS
Estàs avorrit a casa?? No et preocupis!! Aquí et deixem 5 idees perquè facis
manualitats amb la família o sol:

1ra idea:
Aquesta idea és molt fàcil:
1. Has d'agafar unes pinces de la roba.

2. Les pintes amb el color que vulguis
com si portessin un vestit posat i unes
sabates de ballet a la punta de la pinça.

3. Per últim agafes el paper decorat de
les magdalenes i ho pegues com està a
la imatge i poses llana a la punta que hi
ha a sobre, com si fos pèl.

2na idea:
Aquesta activitat és divertida, però
també desastrosa!:
1. Primer has d'agafar un globús del
color que vulguis.

2. Amb un embut fiques dins el globus
farina o arròs, també pot ser sorra...

3. Quan ja ho tinguis fas un nus molt
fort i poses un tros de llana al cap
com si fos pèl.

4. Li dibuixes una cara i ja ho tens!!

3ra idea:
Anem a reciclar!!

1. Agafes un rotllo de paper i talles una mica.

2. Pintes el rotllo amb el tros gran del color que
més t’agradi. (El petit també)

3. Talles el tros petit per la meitat i ho pegues
com veus a la imatge.

4. Li fas una careta li pegues 2 ulls i ja!!



4rta idea:
Aquesta idea es per fer batalles!
1. Amb ajuda d’un adult, talles el tap i una mica més
d’una ampolla.

2. Fiques un globus al tap i l’apretes amb gomes.

3. Poses la munició, paper, i dispara!!!!

5na idea, l’última:

1. Amb una ouera tallarem una fila.

2. Pintarem cada forat d’un color
diferent.

3. Li enganxarem  2 ulls i li
dibuixarem una boca.

4. Després li enganxarem dos fils
peluts al cap. I ja tenim una
decoració!!!

Fins aquí el nostre primer diari, esperem que us hagi agradat molt...a la propera
molt més, us esperem aviat!


