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que puc continuar aprenent.
Jan G i Irene Catalan, 4t, Bastoners

Aquest any farem dues colònies i creiem que ens
LA COSTELLADA DE SISÈ
divertirem molt. L'any passat no vam poder fer-ne
dues. Unes seran més curtes que les altres .Ja tenim
ganes de començar-les perquè jugarem molt.
El dijous, dia 8 d'octubre, els de sisè vam anar a

Les Planes amb els ferrocarrils.
Arnau T i Mireia P, 3r, Bufaforats Quan vam arribar a les Planes ens vam instal·lar i

COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA
Aquesta escola té un hort amb una bassa. Aquest hort
ens l'ajuda a cuidar un senyor que es diu Rafael.
També tenim una sala polivalent molt gran i amb
vestuaris.
Hi ha unes vistes molt i molt boniques, des de les
finestres i del pati es veuen muntanyes i boscos.
La biblioteca és molt gran i el menjador que també n'és
molt de gran. Tenim dos laboratoris a secundària i un a
primària.
Mariona E i Maria C, 3r, Espiadimonis

ENTREVISTA A L'ELENA
- De quina escola vens,si has estat a moltes o poques
escoles?
- De l'escola les Corts. He estat a set escoles.
-Per què vas venir a Costa i Llobera?
-Tenia curiositat pels mètodes d'aprenentatge.
-Com t'has sentit els primers dies?
-Ben acollida. He vist que podria aprendre molt.
-T'hem rebut bé, aquesta classe?
-Molt bé, és un grup molt agradable i fàcil de motivar.
-T'agrada aquest cole? Què t'agrada?
- Si. L'entorn és privilegiat, envoltat de natura. Veig

vam començar a jugar, i hi havia una tirolina.
Ens hi tiràvem en grups de tres o quatre, també
hi havia qui es tirava sol.
Vam anar a allà per relacionar-nos més amb els
companys i companyes del curs.
També vam fer una activitat d'interpretació d’un
paper amb grups.
Després vam tenir una estona lliure, i les mestres
van jugar a l'evola amb nosaltres.
Vam fer un concurs d'amanides per grups de vuit
o nou nens i nenes, i les mestres eren el jurat.
Mentre uns fèiem les amanides els altres
encenien el foc per a la carn a la brasa.
Ens ho vam passar molt bé i tot era molt bo!!!
Nil M, Júlia T i Elisenda M, 6è

ELS DE 5è JA TENIM NOM!!!!!
La nostra classe de 5è ja té nom, és ELECTRA.
Electra és una estrella de la constel·lació de
Taure. Ens ha agradat aquest nom tot i que des
d’Europa no podem veure aquesta estrella perquè
la trobem a l’hemisferi sud.
Electra gira sobre ella mateixa a una velocitat de
rotació de 170 km/s com a mínim, això és molt
ràpid. Fa un gir complet en menys de 1,75 dies.
Aquesta estrella té més de 70 milions d’anys.
Clara R i Júlia F, 5è, Electra

LA FESTA MAJOR DE
SARRIÀ
El dia 9 d’octubre, els nens i nenes d’Infantil i de
Primària vam anar a Sarrià a celebrar la Festa
Major. Els de 4t vam fer el ball de cintes a la plaça
de St Vicenç. Després vam anar a la Quinta
Amèlia per trobar-nos amb tots els nens i nenes de
les altres escoles del barri.
Per començar la festa van ballar els gegants, els
capgrossos, la cuca fera, els xanquers... Després,
de primer a sisè, cadascú va ballar la seva dansa.
Al final de tot, per acabar la festa van sortir el
diables d’Orlandai.

LES CABANES
Els nens i nenes de 3r i 4t ens barallàvem quan
jugàvem a cabanes, i amb les mestres vam
decidir fer una reunió per parlar-ne tots junts. A
l’assemblea vam pensar idees per jugar:
- Fer visites entre cabanes
- Fer un poble de cabanes
- Fer botigues
Ara ja no ens barallem més ni agafem pinassa...
Ens ha anat molt bé parlar-ho a l’assemblea tots
junts.
Miguel R i Marc F, 4t, Castellers

ENDEVINALLES

Visca la Festa Major!!!!
Marc F i Miguel R, 4t, Castellers

Són idèntiques i sempre trepitgen merdes.
De què parlem?

EL DIA SENSE COTXES

Volen i ens prenen una mica de sang.

Va ser el dissabte 17 d'octubre que va coincidir amb la
Festa de la Benvinguda. Van dir que anéssim sense
cotxe per comprovar com canviaria la contaminació, i
també, aprofitant que no hi hauria cotxes, per poder
caminar per on normalment no podies caminar.

I ara?
Mireia p i Arnau T, 3r, Bufaforats

SOPA DE LLETRES

Quan vam arribar a l'escola vam preguntar qui havia
anat amb cotxe i el 70% ens van dir que havien anat Busca en aquesta sopa de lletres 8 personatges o
caminant o amb transport públic.
elements de la Festa Major
La Festa de Benvinguda va ser molt divertida. Vam
preguntar quanta gent marxava caminant o amb
transport públic i eren un 50%.
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