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ENDEVINALLES
És una pregunta que quasi sempre es posa al final
de les endevinalles. Què és?
Bruna S i Elisabet F, 3r, Avets

Hi havia una vegada una cirera que va
anar directe de l'arbre a les escombraries. Allà es
va trobar una carxofa que no havia pogut entrar
Quina cosa té més dents del món?
a cap supermercat perquè era molt lletja. Totes
Ferran M i Martí A, 3r, Avets
dues se sentien malament perquè estaven soles i
ningú no les volia, així que van decidir sortir de
Què és allò que tothom pren i ningú s'emporta?
les escombraries i anar a un supermercat. Van
Romina R, 3r, Avets
entrar-hi i l'home del supermercat els va donar
un lloc per dormir i menjar. En aquell moment,
elles es van sentir molt bé.
Cada dia el veus però no el pots tocar. Què és?
L'endemà, totes les persones que
Oriol S, 3r, Avets
passaven per allà les miraven amb cara de fàstic.
Un client molt exigent va demanar que
llencessin la carxofa i la cirera perquè no podien
ser bones.
LA XINA, UN PAÍS MOLT
En aquell moment, un nen que havia sentit el
CONSUMISTA
senyor molt enfadat va anar-hi corrents i va dir:
- Aquesta fruita i verdura encara es poden
L’onze de novembre, a la Xina és el dia del solter.
menjar!Sap que hi ha gent que es mor de És la gran festa xinesa de la venda per Internet. En tres
gana?Què no li fa vergonya?
es va comprar per valor de 1.500 milions de dòlars.
Aquell dia, els clients del supermercatEs creu que el dissabte 11 i el dijous 16 de novembre es
van aprendre la lliçó: no s'han de llençar les repartiran per la Xina 1.500 milions de paquets.
Aquesta festa va començar els anys noranta entre
fruites i verdures encara que siguin lletges.
Aquella cirera i aquella carxofa, gràcies a els estudiants de la universitat, que anaven en contra de
la seva bona vista i oïda, van sentir i veure el la festa de Sant Valenti.
que passava i es van posar molt contentes.
Mauro R i Lea G, 3r Cirerers

Opinió:
A mi m’ha sorprès que en un país no gaire ric la
gent consumeixi tant. Amb aquesta noticia m’he adonat
que hi ha molta gent que ho compra tot per Internet. Jo
prefereixo comprar a la botiga.
Roc C, 5è, Argenters

TEXTOS BOJOS
Hi havia una vegada un senyor que estava
molt preocupat perquè no es podia adormir. Al
final ho va aconseguir i quan es va aixecar era al
mar i s'havia convertit en un peix. Va nedar per
tot arreu i es va trobar un tauró molt afamat.
Quan el tauró va veure el peix, el va empaitar. El
peix, però, es va escapar del tauró i va trobar una
paret gegantina. No podia parar de córrer i va
xocar contra la paret. En aquell moment el
senyor es va despertar perquè resulta que estava
adormit.

LA NENA BALLADORA
Hi havia una vegada una nena que feia dansa. A
tothom li agradava com ballava però a ella no li
agradava fer dansa i va decidir provar el hip-hop per
veure si li agradava més. El ballava molt bé.
Un dia va fer un espectacle amb l’escenari marró i
al cap d’una estona es va equivocar i tothom va
començar a riure. I la nena va dir: “ El que em surt bé
no és ballar sinó fer gràcia”. Aleshores va decidir ser
pallassa.
Ferran M i Martí A, 3r, Avets

RECOMANACIÓ

Lluc S i León Q, 3r, Cirerers
Hi havia una vegada un peix que estava
molt trist perquè estava sol i mai no podia
dormir a la nit. I cada dia estava més i més trist
perquè no trobava els seus pares. Un dia va
trobar un pare i una mare dormint que li sonaven
i al cap de dues hores es va adonar que eren els
seus pares. I van ser feliços i van menjar anissos.
Lucía R i Eloy G, 3r, Cirerers

Hi havia una vegada un peix que dormia
molt i es va despertar perquè estava molt
preocupat per culpa d'un tauró. En aquell
moment, va aparèixer un dofí i el va poder
salvar. El peix es va adormir a sobre del dofí que
se'l va emportar a casa.
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ENID BLYTON
El club dels cinc
Ed Joventut
Tema del llibre:
El club dels cinc són com detectius i resolen un cas.
Il·lustracions:
Són d’en Jamie Litter, i per a mi són súper “xules”.
Característiques del format del llibre:
És una història curta a tot color. Hi ha bastant text però
és molt interessant perquè fa venir ganes de seguir
llegint, perquè vols saber què passa.
Per què m'ha agradat?
Per les il·lustracions que m’han encantat, però súper
A qui el recomano?
A tots els nens i nenes de primària.

Pepe C i Ernest T, 3r, Cirerers
Ília G, 4t, Xàfecs

