EL XIULET
DEL BARRI
AUDICIÓ MUSICAL:
EL QUARTET
El dimarts 16 de febrer els nens i nenes de tercer
vam anar a l'escola Orlandai a escoltar un grup que
cantaven a capella, és a dir, sense acompanyament
musical. Mentre baixàvem vam esmorzar. Quan
vam arribar a l'Orlandai vam anar a la sala gran,
que també és el gimnàs, i va començar l'actuació.
Es van presentar quatre nois amb veus molt
diferents. Un d'ells portava un tipus de flauta que
tenia totes les notes: do, re, mi, fa, sol, la, si, do...
Van demanar un voluntari per pujar a l'escenari.
Un nen va aixecar la mà i el van triar. Aquest nen
era un noi de la nostra classe que es diu Jan. En
Jan havia d'esbrinar qui tenia la veu més aguda,la
veu més greu, la veu tirant més cap a agut i la veu
tirant més cap a greu.
El quartet va cantar unes quantes cançons i
nosaltres els vam acompanyar en un parell.
Després es va acabar. Vam sortir de l'escola
Orlandai. Vam pujar tota la pujada fins al Costa.
Ens va agradar i va ser força divertit.
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activitats fora de la xarxa.
El gran motiu per enganxar-se és l’avorriment,
si s’avorreixen es connecten a la xarxa.
Aina L-P, 5è, Electra

ENS ENDINSEM PER
COLLSEROLA

Dimarts, 9 de febrer, vam anar a Collserola.
Vam agafar el ferrocarril fins a l'estació
Baixador de Vallvidrera. Vam anar fins al
centre d'informació de Collserola i allà ens van
ensenyar un vídeo que descrivia la fauna i la
flora de Collserola. Tan a prop de Barcelona i a
la vegada desconnectats de la gran ciutat...
Acompanyats dels monitors Ester i Pere, vam
començar a caminar pel bosc, vam fer jocs i
activitats.
En grups cooperatius havíem d'esbrinar quines
eren les plantes que tenien un número penjat, si
eren arbres, arbustos o lianes, les
característiques de les seves fulles, com ara si
eren perennes o caduques…
També vam treballar les estratègies de
Emma i Sandro, 3r, Bufaforats camuflatge d'alguns animals a partir d'un joc de
pistes.
Vam dinar i vam jugar una bona estona, després
LA TECNOLOGIA
vam tornar agafar el ferrocarril per anar a
POT SER UNA DROGA
l'escola.
Bastoners i Castellers
Marc Masip, psicòleg, explica que un dia va sortir
al carrer sense mòbil i quan va veure el panorama
va decidir crear Desconect@. Ara ja en fa tres
anys.
Desconect@ està destinat a combatre l’addicció a
les noves tecnologies especialment al mòbil.
Molta gent es passa més de 16 hores connectada
al mòbil. El 77% dels usuaris de smartphone
pateixen nomafòbia (por a no estar connectat al
mòbil.)
Per evitar-ho, es recomana als pares que facin fer

CANTÀNIA
Dimarts a la tarda, els nois i les noies de Sírius
vam començar a fer tots els barrets de la Cantània.
Aquests barrets els fem per posar-nos-els en un
determinat moment de l’actuació.
La Cantània és una cantata de música
contemporània. Aquesta cantata és una activitat
que els nens i nenes de 5è fem cantant i fent
gestos.
Tots fent els barrets ens ho vam passar molt bé.
Quan ens toqui cantar el posarem a
prova!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja us explicarem com ens ha anat.

ENTREVISTA
A JAUME CELA

Dijous, 18 de febrer vam fer una entrevista a
l’escriptor i pedagog Jaume Cela. Ens vam
preparar unes preguntes i aquí en teniu les
respostes:
1.- Quants llibres has escrit?
Resposta: 77 llibres.
2.- Tots els teus llibres són de la editorial La
Galera?
Resposta: No tots són de la Galera, la majoria
són de Cruïlla.
3.- T'has jubilat?
Resposta: Sí, però segueixo escrivint llibres.
5è, Electra i Sírius 4.- Com vas tenir la idea dels personatges del
llibre la Troballa Sorprenent, que estem llegint
a classe: l’Oriol, la Joana, la Núria, la Dentetes,
AUDICIÓ DE JAZZ
el pare i la mare?
5.- On vius?
Els nens i nenes de 6è vam anar a una audició de Visc a Barcelona, al passeig de Gràcia
música a Orlandai.
Opinió personal:
Ens van explicar la història del jazz. També ens Ens va semblar un home molt alegre i
van dir que una part del jazz és improvisació.
interessant.
Ens van explicar que fa anys, els blancs van agafar
molts negres i els utilitzaven com a esclaus. Els
negres, tot i estar cansats de fer la feina dels
blancs, perquè l'estona els passés més ràpid, ho
feien cantant jazz. Per altra banda, quan sentien les
cançons que cantaven els blancs, ells les cantaven
però a la seva manera.
Va venir un cantant de jazz i ens van cantar moltes
cançons. Al final vam cantar una cançó tots junts i
vàrem ballar.
Per a nosaltres, va ser una mica avorrit però tot i
així vam aprendre molt.
Com que era el nostre últim any, vam agrair a
l'escola Orlandai que ens deixin la seva sala
d'actes per a les audicions.
Violeta E i Marta T, 6è

Oriol U i Pep S, 3r, Espiadimonis

