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LES CINC PUNTES
La revista digital d’un grup d’alumnes de 5è i 6è
de La Salle Torreforta

Opinió
per Aleix Daura

ACOLLIDA
Què és acollida?
Acollida és una iniciativa que s’efectua al migdia, a l’espai de lectura, creada
per ajudar als pares que tenen fills a primària i a la ESO(que surten més
tard)
L’opinió personal sobre aquesta iniciativa és que (com a integrant del
menjador) està bé perquè pots estar una mitja horeta més amb el teu amic,
company de classe, etc.
Però això no és tot, perquè també hi ha una altra acollida. Si us pregunteu:
Quan? Us diré: pel matí, abans de les nou.
Aquesta altra acollida no es fa a l’espai de lectura, sinó a infantil; més
concretament al pati.
Aquesta altra acollida és per als pares que treballen molt d’hora i no poden
portar els seus fills a les nou.
Però la meva opinió no és l’única que compta, així que anem a veure la dels
integrants d’acollida.
M’ha agradat la idea d’acollida i no canviaria res.
Ariadna Martínez, 6è B, integrant d’acollida al migdia.
No m’agrada gaire. Jo canviaria l’espai i el material.
Raúl Lozano, 6è B, integrant acollida matí i migdia.
Està guai. No canviaria res.
Núria Canete, 4t B, integrant acollida migdia.
Està molt bé aquest servei i és una gran ajuda als pares.
Sergi Pinyol, monitor acollida migdia.

ESPORTS

Mitja marató Tarragona(2018)
per Rubén Roldán i Thiago López

Aquest és el recorregut dels 21 kilòmetres que es va fer i hi havia l’opció si
algú volia fer 10 kilòmetres més.
Es va fer el diumenge 25 de Novembre.
L’any 1992 el Patronat Municipal d’ Esports de Tarragona va organitzar la
primera mitja marató “Ciutat de Tarragona” on van participar unes 400
persones. Aquest any ha sigut la 27ª cursa que s’ha organitzat.
Per aprofitar els jocs del Mediterrani van començar a les noves
instal·lacions i arribaren a l’Anella Mediterrània situada a Camp Clar.

LITERATURA

GUANYADORA DE CATALÀ
per Ariadna Sánchez i Carla Rozas

NÚRIA 6èA
1. Com vas quedar finalista de la teva classe ?
Van fer un concurs de lectura en veu alta
2. Quin nivell hi ha a la teva classe de lectura ?
Bastant alt
3. Quin és el títol del llibre que et van regalar ?
Tot és genial i bestial
4. Quina nota li poses al teu llibre ?
Un 9
5. Amb qui vas competir a la final ?
Contra l’Aleix, Héctor Ramos i la Lucia
6. Va ser molt difícil guanyar als teus adversaris ?
No, perquè no s’ho van preparar massa
7. Resum el llibre en una frase.
Explica una història d’un nen que és una mica despistat i trapella

Recomanació de Julen Villanueva:
Zona zombi – “Un zombi a Hollywood”

L’ENTREVISTA

ENTREVISTA A L’ANOUK
Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens i nenes que canvien
d’etapa, aquestes entrevistes les fem per conèixer les seves sensacions, les
seves dificultats...
Preguntes de 1rB
Com et dius?
Anouk
Que t’ha semblat l’inici de curs?
M’ha agradat molt
Com t’ha afectat el canvi?
No m’ha afectat, m’ha semblat divertit
T’ha agradat?
Si
Quines diferencies has trobat?
He trobat que el pati de primària es molt més gran
Has fets amics/es nous?
Si he conegut ha mes gent amb el canvi de classe
Que t’agrada mes infantil o primària?
M’ha agradat més primària

NATURA

Problemes amb les adopcions de gats negres
per Alicia Lara i Diana Puerto
Paralitzades les adopcions de gats negres per Halloween:
Les protectores detecten peticions i desaparicions sospitoses, i per això
recomanen no donar en adopció felins negres en aquestes dates.
Tot i que els gats negres són els menys adoptats per supersticions que els
han acompanyat des de temps immemorials, molts refugis i protectores
d’animals extremen les precaucions a l’octubre. I es que alguns desaprensius
només volen aquets gats en aquestes dates per realitzar sacrificis rituals
amb motiu de Halloween i el dia de Tots Sants.

Animals estranys
El borron és considerat l’animal més lleig del món. Viu a les profunditats de
les aigües d’ Austràlia, a Tasmània i Nova Zelanda. Pot arribar a fer un 30
cm de longitud . S’alimenta d'eriçons de mar, crustacis i mol·luscs
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