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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

Celebració 300 anys de la Salle
El diumenge 27 de gener, es va celebrar un acte per commemorar els 300
anys de la mort de Sant Joan Baptista de La Salle.
De pas, també es va commemorar la feina que van fer els germans durant el
seu període d’estada a La Salle Torreforta.
En total, 14 germans que, en algun moment, han format part de la comunitat
educativa de l’escola han assistit a aquest acte.
L’acte va transcórrer molt bé, tot i que hi va haver un petit imprevist amb la
càpsula del temps: no va cabre al forat que van fer.
Un cop acabat l’acte al pati, s’ha fet una celebració religiosa a la capella de
l’escola. La Salle Torreforta va comptar amb una comunitat de germans fins
l’any 2015, germans que van ser mestres, professors i també directors.
La meva opinió és que va estar molt bé retrobar-se amb els germans i veure
com estan i que es troben bé.
Va anar molt bé, tots van quedar molt contents i penso que totes les
expectatives es van complir a la perfecció. - Rosa Llauradó, cap d’estudis
d’Educació Infantil.
Va anar molt bé, tothom estava molt content, els germans estaven molt
contents malgrat el petit incident de la càpsula del temps. - Abigaïl Margelí,
cap d’estudis d’Educació Primària.
Molt bé, tothom content, els germans també van manifestar la seva alegria i
aprovació, perquè al cap i a la fi, això es feia per ells i, bé a la gent li va
agradar i va quedar molt complaguda. - Victor Neila, director del centre.

ESPORTS
Entrevista a Leyre de 4rB segona classificada campionat de Reus
*Com et dius:
- Leyre
*Quin esport fas:
- Patinatge artístic
*A quin club vas:
- Constantí
*Quan vas començar:
- Vaig començar als 5 anys
*Què fas als entrenaments:
- Balls, salts, piruetes
*Quants dies entrenes a la setmana:
- Entreno 4 dies a la setmana
*Has fet algun campionat fora de Catalunya:
- Encara, no
*I a Catalunya:
-Si
*Quants campionats has guanyat:
- He guanyat 13 campionats
*On va ser l’últim campionat:
- Va ser a Reus
*T’ ho vas passar bé:
Si, molt
*En quin lloc vas quedar: 2ª
*T’agrada aquest esport: Si, moltíssim

Reporters: Thiago López, Rubén

ENTREVISTA A 6È A
Fet per: Irene Galindo, Núria Nadal i Meritxell Nadal
*Com et dius?
- Romeo Hernández
*Què t’ha semblat l’inici de curs?
- L’inici de curs m’ha semblat molt bé perquè estic molt content amb els
meus amics i em divirteixo molt
*Com és ser dels grans de primària?
- És divertit ser dels grans de primària perquè fas activitats ajudant als
més petits com padrins, o el carnestoltes
*Estàs preparat per l’inici de l’ESO? Penses que hi haurà moltes dificultats?
Quines t’imagines?
- Si , però estic molt nerviós perque l’ESO és mes difícil que la primària i
també tenim portàtil que és una dificultat com per exemple no entregar els
treballs a temps per sallenet
*Prefereixes quedar-te a primària?
- Si, Prefereixo quedar-me a primària perquè fas activitats divertides i en
l’ESO no farem aquestes activitats
*Has conegut més persones en el Cicle Superior?
- Si, he fet més amics i m’he relacionat amb més persones
*Què et va semblar el fet que es barregin els alumnes a l’acabar 4t?
- No ens han canviat molt i estic bé, tampoc no em sap greu
*Què t’agradaria més ser petit en l’etapa d’ESO o ser gran en l’etapa de
primària?
- Ser el gran de primària perquè fem activitats que a altres cursos no feiem
com per exemple el pregó de carnaval.
*Què aconsellaries als companys que han començat Cicle aquest curs
- Que s’ho passin el millor que puguin i que també estudiin perquè en l’ESO
no faran tantes activitats i tant divertides.

RECOMANACIONS LITERÀRIES
DE CADA CURS
1r PRIMARIA:
Fran Gimenez: Bu
2n PRIMARIA:
Melowy: Irene Cabañero
3r PRIMARIA:
Noa Sánchez: Ela Show: Un concurso de musical.ly
4t PRIMARIA:
Leire Ciprés: The crazy haacks
5è PRIMARIA:
Diana Puerto: El tercer viatge al regne de la fantasia
6è PRIMARIA:
Aleix Daura: El diari d’Anna Frank
1r ESO:
Arantxa Sáez : Wonder
2n ESO:
Maria Moya: La Júlia i la dona desapareguda
3r ESO:
Eva Gavilán: Las flores también son peligrosas
4t ESO:
Víctor Nadal: La vida de Leo Messi
Carla Rozas 6èB
Ariadna Sánchez 6èB

NATURA

Atac de pitbulls a Tarragona
Tres gossos de raça pitbull van atacar (a Tarragona) a una dona que
passejava amb dos gossos. L'atac va resultar mortal per una de les
mascotes, la femella, segons informen fonts policials. La dona ha denunciat
els fets als que ara investiguen el cas.

Àngel de mar: Aquest animal nomès s’alimenta de papallones de mar. És com
una medusa transparent que té una gran habilitat per camuflar-se.

Fet per: Diana Puerto i Alicia Lara
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