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Opinió
El canvi d’etapa
S’apropa el final de curs i l’any que ve, els de 6è, canviem d’etapa i
començarem la ESO.
El problema que implica la ESO és que normalment hi ha canvis com gent que
entra i d’altra que se’n va. Aquest últim cas és el meu, que el curs vinent
faré un canvi d’aires .
Com tot, aquesta decisió té costats bons i d’altres no tan bons.
Alguns costats bons serien canviar de rutina, conèixer gent nova, viure
noves experiències...
Algunes de les coses dolentes serien perdre el contacte amb molts dels
meus amics, tenir la possibilitat de no acabar d’ encaixar del tot en el grup...
La meva opinió ( com a alumne que abandonarà el centre) és que sempre va
bé un canvi de rutina, de deixar de fer sempre el mateix, la mateixa gent...
Però la meva opinió no és la única que compta, així que anem a escoltar la
dels altres.

-Tenir un amic que l’any que ve no vindrà a la mateixa escola que tu, fa molta
pena, ja que perds un amic el qual has mantingut contacte durant molt de
temps i que sempre t’ha acompanyat en els bons i mals moments de la teva
vida i tot i que segueixis quedant i segueixis veient-lo, no serà el mateix.Mario Hernàndez. 6è B. Alumne amb un amic que l’any que ve no anirà a
l’escola.
-Que el meu amic se’n vagi l’any que ve em sembla molt malament (amb
carinyo) ja que no podré jugar a bàsquet l’any que ve a l’hora del pati, ja que
a mi m’agrada jugar amb gent més gran.- Diana Puerto. 5è B. Alumna amb un
amic que l’any que ve no anirà a l’escola.

NATURA 7

NOTÍCIA
Amb gelats de fruites, els lèmurs, ximpanzés, elefants i óssos bruns del
zoològic de l'Aurora de Guatemala van celebrar aquest dimarts l'arribada
de l'estiu i la Setmana Santa, una època en què augmenten els visitants al
recinte.
Aquesta iniciativa forma part del projecte d'enriquiment ambiental i té com
a objectiu conscienciar la població sobre la lluita contra el tràfic il·legal
d'espècies d'animals i plantes.

La medusa Nomura o medusa gegant és la medusa més gran i pesada de la
seva classe, s'han arribat a trobar exemplars de 3'5 metres i 200
quilograms. Aquests enormes animals són endèmics de les aigües asiàtiques
entre el Japó, la Xina i Corea.
En l'última dècada, la medusa Nomura s'ha convertit en una seriosa plaga al
Japó. No se sap exactament que és el que causa que la població d'aquest
animal s'hagi descontrolat de manera alarmant. Es baralla la idea que
l'augment de la temperatura de l'aigua i la pesca excessiva dels seus
depredadors i competidors contribueixin a aquest fenomen.

Entrevista a l’Abi

Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens/es i professors,
aquestes entrevistes les fem per conèixer les seves sensacions, les seves
dificultats...

Quants anys fa que treballes a l’escola?
Fa 15 anys que treballo a l’escola

Què t’agradaria millorar de l’escola?
M’agrada tal com és però sempre hem de procurar estar al dia de tot

Et sembla complicat ser subdirectora, professora i cap d’estudis?
No ,perquè tots els professors m’ajuden molt

Quina feina et sembla més difícil? I més fàcil?
Totes tenen la seva part difícil i la seva part bonica

Núria Nadal
Irene Galindo
Meritxell Nadal

6èA

Entrevista al Boris

Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens/es i professors,
aquestes entrevistes les fem per conèixer les seves sensacions, les seves
dificultats...

Quants anys fa que treballes a l’escola?
Fa 22 anys que treballo a l’escola

Què t’agradaria millorar de l’escola?
La participació del alumnes en algunes activitats

Et sembla complicat ser cap d’estudis i professor?
És un treball que si tens una bona organització no és complicat

Quina feina et sembla més difícil? I més fàcil?
Cap d’estudis és més difícil pel fet que tens una responsabilitat més gran.
Professor és vocacional. Quan ets a un col·legi sempre ho ets i en canvi cap
d’estudis ets nomes una temporada

Núria Nadal
Irene Galindo
Meritxell Nadal

6èA

Marxa contra el càncer
Aquest diumenge, 2 de juny, un grup d’alumnes de 4t d’ESO han realitzat
una marxa/caminada contra el càncer. Van participar unes 60 persones a
aquest acte benèfic .Una vegada van acabar la caminada popular van fer un
menjar i un bingo solidari.
Han aconseguit acumular 600€ destinats a la lliga contra el càncer.
Ho van organitzar uns alumnes de 4t d’ESO al programa de FAIG.

Rubén Roldan i Thiago López

La Desaparició De L’Annie Thorne
Un llibre d’intriga, amb una desaparició molt especial.
Recomanació: 13 a 17 anys

La Dora Exploradora
Libre per a nens més petits, i amb molta diversió
Recomanació: 2 a 7 anys

El libro Anti-Aburrimiento
Un llibre especial per a nens. Si t’aburreixes no passa
res, aquest llibre et salvarà d’aquesta mort tan lenta.
Recomanació: 7 a 14 anys

Excusas Perfectas
Vols excuses perque al cole no et fiquin bronca,
doncs aquest llibre es l’ideal. Excuses que fan
marevelles.
Recomanació: 12 a 15 anys
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