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VIDEOCONFERÈNCIA

EL CARNET DE LA MARGOT

El dimecres 25 de gener els Bufaforats i els
Espiadimonis vam fer una videoconferència amb
una escola d'Estats Units, de Long Island.
L'objectiu era practicar el castellà i l'anglès,
que són llengües que estudiem les dues escoles.
Ens vam explicar com eren les nostres
escoles a través de vídeos que vam fer abans de
Nadal. Després els vam fer preguntes per saber més
coses i les vam enviar perquè poguessin preparar la
resposta, ells van fer el mateix. Una pregunta van
ser si la seva escola era privada i ens van respondre
que no, que era pública com la nostra. Una altra va
ser quina era la seva classe preferida, i van contestar
la de plàstica. Al vídeo vam veure que a la seva
biblioteca tenien peluixos i vam preguntar per què
els tenien, van contestar que eren de decoració.
Els vèiem molt bé però els sentíem fluixet i
ens costava entendre'ns. Semblaven simpàtics,
sempre ens saludaven. Ens va semblar que ells
tenien molta sort en algunes coses com ara treballar
amb tablets, i ells van pensar que nosaltres teníem
sort de tenir els patis més llargs que ells, ells només
tenen quinze minuts de pati.
Ens va agradar molt. D'aquí a uns mesos
farem una altra videoconferència.

Un dia la meva germana petita ja tenia
l'edat per fer-se el seu carnet d'identitat. Però el
que passava era que ho havia de fer amb la seva
mare i la seva mare era a París. I llavors cada
vegada tenien més problemes el papa, la Margot
i l'Alice. Fins que la mama va tronar i va fer una
mena de màgia que tornava volant amb el carnet
d'identitat. Però la mama estava molt trista
perquè ella volia tornar a París. i llavors, més i
més problemes. Fins que el papa va tenir una
idea boníssima.
-Què us sembla si anem tots a París?
-O millor anem a Madrid- va dir la
Margot-. O millor anem a Londres.- I tots van
dir:
-Uuuuuueeeeeeee!
I van marxar cap a Londres i s'ho van
passar tan bé com si fossin unes vacances i van
decidir que s'hi quedarien a viure.

Bufaforats i Espiadimonis, 4t

ELS PORCS SENGLARS ENS
VISITEN
L'Elo, que és la noia que fa la neteja de la part
exterior de l'escola cada matí, ens ha explicat que està
desesperada amb els senglars. Vénen a la nit i buiden
les papereres. L'Elo ja ho ha intentat tot: posar pedres
grosses a dins de les papereres, falcar-les, treure les
bosses... Però res, segueixen fent-les malbé i
escampant la porqueria. I això li dóna molta feina
extra.
Laia R i Alice C, 3r Txirimiris

Alice C, 3r, Txirimiris

ES REDUEIXEN LA MEITAT
DE PLÀTANS
L'Ajuntament de Barcelona ha decidit
treure la meitat de plàtans d'alguns carrers com la
Diagonal, la Gran Via el Passeig de Gràcia o la
Rambla.
La intenció és de disminuir-ne la quantitat i
desfer-se dels que han emmalaltit o són vells, dels
que el seu aspecte està molt castigat o que ja
siguin morts.
Per substituir els plàtans plantaran altres
arbres, durant els propers vint anys.
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Opinió:
Jo estic bastant d'acord amb la idea, perquè
si treuen els que ja són morts, estan malalts o són
vells, i en posen de nous i d'altres espècies,
primera, quedaria molt més bonic i variat, segona,
que amb més arbres sans es recolliria més diòxid
de carboni i el transformarien en oxigen.
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1- Un tipus de roba que porten més homes que dones.
2- Te'n pots trobar alguna per les clavegueres.
3- Un moble on s'hi poden desar coses, com per
exemple, roba.
4- És un vehicle una mica perillós.
5- Lloc on es desen els ous.
6- S'assembla a una rata però és més petit.
7- És un moble on s'hi menja o es treballa.
8- És una cosa per llegir i passar-ho bé.
9- És al cel i es veu de nit.
10- Neteja l'atmosfera del planeta.

Clara, 5è, Camús

Queralt B i Guiu G, 4t, Espiadimonis

