EL XIULET
DEL BARRI
1r DIA
DE FRANCESC DE B MOLL
Avui, 10 d'octubre, dia en què comencem trobades del
Consell de Redacció del Xiulet d'aquest curs,
coincideix amb el 1r Dia de Francesc de B Moll que
convoca la Fundació Francesc de Borja Moll.
Aquesta és la seva proposta

1r Dia de Francesc de Borja
Moll

10 /10/16
20/10/16
Escola
Costa i Llobera
Barcelona
Any 2016

Periòdic de
Primària
Preu:0’10 €
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JA TENIM NOM!!!
Els nens i nenes de 5è ja tenim nom!
Les professores ens van dir que fossin
personatges de còmics catalans. A les dues
classes, ens va costar una mica decidir-ho a
l'assemblea, però ho vam aconseguir.
La classe de la Jordina i el Mario hem triat el nom
de Camús i la de la Isabel el d'Ornis.
Esperem que us agradin aquests noms.
Per si no coneixeu aquests personatges, mireu les
imatges d'aquí sota.

Dilluns, 10 d’octubre
Celebrarem cada any l’aniversari del seu
naixement amb una festa!
L’autor del Diccionari Alcover-Moll va ser també
editor i autor dels dibuixos de les
Rondalles Mallorquines. Per això convocam
AIXÒ ERA I NO ERA: LLEGIM RONDALLES
A l'escola ens hem volgut adherir a la proposta. Hem
explicat als nens i nenes la importància de la feina que
va fer per a la llengua i la cultura catalanes. A l'hora del
Xiulet i del taller de biblioteca hem llegit rondalles
seves.
Si en voleu llegir, les podeu demanar a la biblioteca.
Consell de Redacció del Xiulet

PEDRALBES
Els de 5è, vam anar a fer una excursió al Monestir de
Pedralbes. Vam aprendre moltes coses de fa 600 anys.
Vam entrar en una església molt bonica, i vam veure la
tomba de la reina Elisenda. Amb el seu nom hi ha la
parada de ferrocarrils de reina Elisenda.
Vam dinar al Parc de l'Oreneta. Després vam fer joc
lliure i al cap d'una estona vam jugar tota la classe a
jocs que s'havien preparat els mestres.
Va ser molt divertit!
Gabriela i Ariadna, 5è, Camús

Julia A, Marc F i Ariadna S, 5è

ENTR
ENTRETENIMENTS
QUÈ LI DIU...
Què li diu una ceba a una altra ceba?
- No entenc els humans primer ens maten i després
ploren.
Què li diu un ull a l'altre ull?
- Estem separats per nassos!
Què li diu un semàfor a un cotxe?
- No em miris, que em poso vermell.

EXCURSIÓ A RIELLS DEL
MONTSENY
Els Txirimiri i els Xàfecs hem anat al Parc
Natural de Riells del Montseny.
Han vingut dos guies a orientar-nos pel bosc. Ens
han ensenyat diferents tipus de fulles, plantes i
bolets. Per exemple la fulla de roure, el bolet
apagallums, l'arbre anomenat om, la planta
enfiladissa heura, etc. Hem començat a entrar al
bosc i primer hem estat a la zona mediterrània. Hi
havia plantes i arbres diferents com l'alzina
surera, el pi, el roure, el cirerer d'arboç...

Què li diu la lluna al sol?
-Tan gran i no et deixen sortir de nit?
Què li diu una cama a l'altra cama?
-Ja pots córrer que sempre t'atraparé.
Què li diu un poll a un calb?
-No m'agraden les vacances al desert.

Martina F i Olivia S, 4t, Bufaforats

EXCURSIÓ
A LES COVES DEL TOLL
Els de 4t hem anat a les coves del Toll i hi hem entrat.
Hi havia coses antigues i parts inundades, però no ens
hem mullat. Hem vist un lloc on van trobar nens
enterrats. Hem passat per passadissos estrets i hem
arribat a dues sales, la de la pota de l'elefant i la de la
trompa de l'elefant. No hi ha elefants, són grans
roques que tenen aquesta forma.
Quan hem acabat hem anat a fer un sarró amb pell de
broma i l'hem cosit. Així hem fet de recol·lectors.
Hem agafat pedres especials, glans, fulles i hem trobat
fòssils. Hem vist cabanes molt "xules" i ens han
ensenyat com feien foc els prehistòrics. Després hem
anat a un museu de la prehistòria on hi havia els
esquelets d'uns nens i d'una àvia.
Quan hem anat a dinar ha començat a fer txirimiri,
hem dinat ràpid i hem tornat cap a l'escola.
Martina F i Olivia S, 4t, Bufaforats

Apagallums
Mafalda R i Daniela R, 3r, Txirimiris

VACUNES
Als nens i nenes de 6è, el dimarts 26 d'octubre, ens
van posar unes vacunes. Tots estàvem molt
nerviosos i volíem saber com ens entretindrien per
clavar-nos l'agulla de la vacuna.
No volem que ens posin vacunes perquè no ens
agraden però ha anat força bé.
Helena F i Adrià R, 6è

