EL XIULET
DEL BARRI
EL MISTERI DEL COSTA
Segles abans que el Costa fos una escola, era un
castell en ruïnes.
Dos nens que es deien Pep i Oriol van decidir que
la investigarien.
L'endemà van anar a investigar el castell. Quan
eren a dins van sentir un soroll, van mirar i van
veure que era un esquelet.
- Socors!!!- van cridar els dos nois esgarrifats.
A poc a poc es van acostar a l'esquelet. Van veure
que hi havia uns plànols.
Aleshores van descobrir que un arquitecte volia fer
una escola.
Van avisar uns quants constructors i així es va
construir el famós Costa i Llobera.
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RECOMANACIÓ DE
LECTURA
“Animals

gegants marins”

Aquest llibre parla d'animals gegants marins, té
moltes fotografies
impressionants i gegantines. El recomanem
perquè és divertit i impressionant. Aquest llibre
t'ensenya moltes coses de grans animals marins i
aprens divertint-te. Els animals que hi ha en
aquest llibre són molt divertits. Tota la classe de
Bufaforats hem escollit aquest llibre per
recomanar-lo perquè quan ens l'hem llegit ens ha
agradat molt.
L'autor és Marie Greenwood. L’il·lustrador,
Peter Minster. L'editorial és Cruïlla, i la data de
Pep S i Oriol U, 3r, Espiadimonis l'edició, el setembre del 2015.

EL PASTÍS DE XOCOLATA
Hi havia una vegada set germans. El més petit
volia anar a una festa a la piscina, i els altres
germans volien anar a la discoteca. Tot el matí van
estar discutint:que ara sí, ara no, sí, no, sí, bla, bla,
bla... I, al final, la mare va haver d'intervenir-hi i
va dir que primer anirien a la festa i després a la
discoteca, i així va ser.
Al cotxe el nen petit es va adormir mentre a la
festa s'estaven menjant el pastís. I mentre això
passava, el nen petit ho estava somiant. Estava
somiant que estaven fent una guerra per un pastís
gegantí de xocolata. Van guanyar els bons però un
dels dolents es va fer passar per un dels bons i li
va tirar el pastís a la cara a un dels bons de veritat.
Quan el nen es va despertar, la festa ja havia
acabat. Ell estava molt trist però quan van anar a la
disco el nen es va posar content.
Yuna M i Gabriela L, 4t, Bastoners

Esperem que us agradi.
Blai P i Martina T, 3r, Bufaforats

POEMA
Estiu
Estimo la tranquil·litat de l'estiu
i les seves tardes llargues i caloroses.
Estimo el consol dels ventiladors
i la frescor dins de casa.
Estimo el gelat desfet
i la camisa amarada.
l'estiu no és només calor:
és passar temps amb la família
i amb els amics
L'estiu no és només banyar-nos al mar:
és “disfrutar” de l'aigua
que ens lliura de la calor.
L'estiu és la multitud.
La multitud banyant-se a tot arreu.
És “disfrutar” cada hora i cada minut
sense pensar el que faràs demà

Martí P i Guillermo O, 6è, Simbombes

EL CONTE
UNA AVENTURA PEL MÓN

destí et comprarem una altra nina- van respondre
els pares.
La Yaiza va anar corrents cap als pares i la mare
la va agafar a coll, el pare portava la Ramisa.
Van baixar corrents les escales i van anar a
buscar els avis a casa seva. Les nenes durant el
camí deien:
-Tinc gana!
Els pares van respondre:
- Ho sentim molt, no tenim menjar.
La família amb els avis van agafar un vaixell cap
a Itàlia.
Quan van arribar a Itàlia van caminar alguns
quilòmetres, al llarg del camí es trobaven amb
persones que els donaven menjar i aigua. Van
arribar a un Centre d'Acollida i els van donar
mantes per passar la nit.
- A fer nones!
Les nenes van dormir ràpidament tot i el fred que
feia.
L’endemà els pares van demanar feina i un
allotjament. L'Ajuntament no hi estava gaire
d'acord, però hi havia una noia molt “maca” a les
oficines que va dir a l'alcalde que eren una pobra
família que necessitaven feina i que les nenes
havien d'anar a l'escola. Finalment van
aconseguir el que volien i van estar cinc anys
vivint allà.
Quan els va semblar que tenien prou diners van
decidir marxar cap a l'aeroport per agafar un avió
cap a Barcelona. Quan hi van arribar s'hi van
quedar a viure.

Hi havia una vegada una família que tenia dues Conte acabat conte contat.
nenes de dos anys i cinc. Vivien a Síria molt
feliços fins que un dia a la nit van començar a
caure bombes i a sentir dispars de pistoles. Tota la
família estava molt espantada. No sabien què fer.
La sirena va començar a sonar molt fort:
NNII!...Tothom tenia molta por i les nenes van
començar a plorar. Els pares van dir:
-Agafeu la vostra nina preferida que marxarem de
casa!
Les nenes va anar a buscar la seva nina. La nena
gran, la Ramisa, va anar corrents cap als pares
però la petita no arribava i la van cridar:
-Yaiza, vine cap aquí, què estàs fent?
-No trobo la meva nina!-exclamà la nena plorant.
-No hi ha temps per això, quan arribem al nostre

Abril, 4t, Castellers

