EL XIULET
DEL BARRI
L'ASTEROIDE 2012TC4
VE I TORNARÀ
L'any 2012 des de Hawaii, van veure un
asteroide. Aquest asteroide s’anomena 2012TC4,
perquè el van trobar el 2012. Va passar per l'univers,
molt a prop de la Terra.
Fa entre 15-20 metres de diàmetre. Va passar
a una distància d'uns 42.000 quilòmetres de la Terra.
L'asteroide, per sort, no va fer cap mal a la Terra i
ningú no va patir cap mal ni cap risc. Diuen que
aquest asteroide tornarà el 2050, però estarem
preparats.
Opinió:
En la meva opinió hem tingut molta sort,
però també ens hem de preparar per quan torni
perquè si no, tocarà la Terra i podrem patir algun
risc. Jo crec que hauríem d’inventar alguna mena de
xarxa que el parés o el destruís perquè no tornes, i ja
no passaríem cap risc.
Laia A, 5è Bruixes

SANT JOAN
La nit de Sant Joan
parlarem sense parar.
Tirarem petards i bombetes
i el foc farà pa-pa.
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LA SÍNDROME DE “BURNOUT”
Els professionals sanitaris tenen un risc poc elevat
de patir trastorns mentals, tot i que la xifra augmenta
entre els més joves.
Un dels riscos que pateixen aquests professionals
és la síndrome d’esgotament professional o “síndrome
de Burnout” perquè treballen amb persones que poden
trastornar-los emocionalment. Tot i que els psicòlegs
tenen estratègies per evitar que els afecti la situació dels
malalts, algun no ho aconsegueix.
Opinió:
Jo crec que és molt important saber separar el món
professional de l’entorn social i familiar perquè si no,
no es pot aconseguir poder tenir una bona salut mental.
Jan S, 5è, Argenters

TEXTOS BOJOS
Hi havia una vegada un peix que estava trist perquè
s'havia perdut. Com que estava molt cansat se'n va anar
a un racó a dormir. Quan es va despertar un fil
l'envoltava perquè l'havien pescat. Després va arribar a
la peixateria de Barcelona i el va comprar un home que
tenia molts fills. Se'l van menjar arrebossat i tota la
família va tenir mal de panxa. Van anar al lavabo i el
peix va tornar al mar a mossegades.
Xavi F i Beth P, 3r Cirerers

Un cafè t'has d' empassar
o si no, t' adormiràs.
A la terrasa has de sortir
si és que tot ho vols sentir.
Sant Joan és el dia
més bonic de l'any.
Joan F, 4t, Xàfecs

ENDEVINALLA
Té la forma d’un rectangle. Té molts fulls. Si no
t’agrada, mira una peli.
Què és?
Ferran M i Martí A, 3r, Avets

EL PALAU DE LA MÚSICA
El divendres 19 de novembre vaig anar al
Palau de la Música amb l’escola.
És un espai gran, elegant i ben decorat, amb
un sostre fet de cristalls de colors diferents i vius.
A l’escenari va aparèixer un grup de músics
que era una cobla. A la fila del davant hi havia dues
tenores, dos tiples, un flabiol i un tamborí. A la fila
del darrere, un trombó, dues trompetes, dos fiscorns
i un contrabaix.
La meva cançó preferida va ser la del pop,
que tenia molta marxa.
En acabar, tots vam aplaudir els músics.

s’acostaven un 80% més de vegades a les
fotografies dels famosos que dels desconeguts.
Després van posar les fotografies de costat i el
nivell va baixar un 15%.
Opinió:
He escollit aquesta noticia per saber com
havien ensenyat a les ovelles a reconèixer
fotografies. Jo ja sabia que els animals aprenen si
els dones un premi, i que s’allunyen quan
s’espanten.
Martina T, 5è, Bruixes

Pol J, 4t, Txirimiris

ENTREVISTA
A UNA MESTRA NOVA
- Com et dius?
- Em dic Eva Rosat.
- D’on ets?
- Soc de Barcelona, visc i vaig néixer aquí.
- Quin any vas néixer?
- El 1990.
- Què feies abans de venir a l’escola?
- Treballava de mestra en una altra escola.

LES OVELLES PODEN
DISTINGIR FOTOGRAFIES
Uns científics de la Universitat de
Cambridge del Regne Unit, han fet una
investigació on han provat que les ovelles tenen
la capacitat de distingir la cara d’una persona
familiar i una desconeguda mirant una
fotografia.
Perquè aprenguessin a fer-ho, els van
ensenyar quatre fotografies de personatges
famosos. Després els van ensenyar fotografies
de famosos i també fotografiés de persones
desconegudes. Si s’acostaven a una fotografia
d’algun famós, els donaven menjar i si
s’acostaven a la fotografia d’un desconegut,
sonava una alarma.
Van demostrar que un cop ensenyades,

- De què fas de mestra?
- Soc tutora del grup de Cirerers de 3r de primària.
- Què t’agrada d’aquesta escola?
- Que és molt gran, que hi ha mols alumnes i mestres, i
les activitats.
- T’agrada el menjar de l’escola?
- Sí, m’agrada molt.
- T’agraden el esports?
- Sí, m’agrada l’esport.
- Quines són les teves aficions?
- M’agrada molt sortir a ballar i escoltar música.
- T’agrada llegir?
- M’agrada llegir, sobretot, llibres d’intriga
Leire F, 3r, Cirerers

