
EL VINYALET
UN DIA D’EXCURSIÓ

 A LA GRANJA

El diari de l’escola
Salvador Vinyals

ELS ESCRIPTORS
DEL CICLE SUPERIOR

Barça 
contra
Getafe

Selecció de textos que els alumnes de Cicle Superior han elaborat.
Són textos molt variats i podem llegir històries, menús, etc.

El passat trimestre els alumnes d’Educació infantil van anar d’excursió a la granja 
de Can Deu i van passar un dia magnífic.
Van visitar els animals, van treballar com a pagesos i van aprendre molt.

El dia
de
Halloween

La
nova
amiga

Quan
em
llevo

Hi havia una vegada una nena que 
estava al seu llit. La seva mare la 
va despertar per anar a l’escola. La 
nena li va dir: 
- Mare, deixa’m una mica més. 
La seva mare li va respondre:
- No, has d’anar a l’escola per 
aprendre molt. 
Per tant, la nena va haver d’ anar 
a  l’escola. En arribar va veure una 
nena nova. Al pati van jugar juntes 
i  desprès van quedar per anar a fer 
els deures. Es van fer  molt bones 
amigues. Finalment  la nena es va 
divertit molt.

Quan em llevo la meva mare sempre 
diu: 
- Corre, que arribarem tard!
-Un moment, ara em llevaré”. Res-
ponc.
- No, corre i lleva’t ! Insisteix la 
mare
-D’acord,  em desperto. Li dic. 
Llavors em llevo, em rento la cara, 
em poso la roba, esmorzo i marxo a 
la escola. 
A la escola faig matemàtiques, cata-
là, sisena hora i tallers. Per la tarda, 
medi i educació física. 
Quan arribo a casa veig els meus di-
buixos preferits, jugo a la Play Sta-
tion, llegeixo un conte d’aventures i 
faig els deures de català i de mate-
màtiques. Més tard, la mare em cri-
da per sopar. Per últim veig una pel.
lícula que es diu “El planeta dels 
micos” i me’n vaig anar a dormir.

Fa cinc dies el Barça va perdre 
contra el Getafe 1-0, però el Pep 
Guardiola els va dir que havien de 
millorar o el Reial Madrid guanyaria 
la lliga espanyola. Van entrenar molt 
bé i ahir va guanyar el Barça 4-0 
contra el Rayo Vallecano. Del Barça 
van marcar Alexis amb dos gols a la 
primera part i Villa i Messi a la sego-
na part. Pep Guardiola va estar tota 
la nit content i va felicitar  l’equip i 
ara són segons a la lliga. 
Al desembre jugarà el Barça con-
tra el Reial Madrid. Tots dos clubs 
volen fitxar a Neymar que juga amb 
Dani Alves al Brasil . Fàbregas i 
Alexis acaben de fitxar pel Barça. 
Alexis ha fet 3 gols a la lliga i Fà-
bregas 7. 

Per Mohamed Echchally

Els porcs de la grànja dinant Una colla d’alumnes ajudant a fer les feines d’una granja. Semblen pagesos professionals!

Per Janira Amador Per Eva Jiménez Per Cristian Platas
El dia de Hallowen, els alumnes de 
sisè espanten els nens i nenes de 
tota l’escola. Pel matí, cada nen 
i nena de sisè ha de portar una 
màscara, i els que no en porten els 
pinten la cara. Després es disfressen 
amb uns vestits vells. La senyoreta 
d’anglès porta una bossa de cara-
mels que han de repartir entre els 
nens. Llavors baixen a la classe de 
P.4 i P.5. Abans d’entrar es treuen 
les màscares perquè no s’espantin. 
A partir de primer es comença a 
entrar amb màscares i així jugar a 
espantar-los. Per a la tarda els mes-
tres de  tercer, quart, cinquè, sisè i  
el professor d’informàtica i el d’Aula 
d’Acollida els separen en grups per 
fer tallers. Més tard la castanyera 
que és una mestra disfressada passa 
per les classes donant castanyes. A 
les cinc els nens i nenes van marxar 
cap a casa.
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EL FENÒMEN 
JUSTIN BIEBER

El diari de l’escola
Salvador Vinyals

FOTOREPORTATGE
LA CASTANYADA

Una col·lecció de fotos que ens ensenyen 
quines varen ser les activitats al 
Salvador Vinyals el dia de la Castanyada.

Aquest cantant 
d’Ontario, Canadà 
s’ha convertit
en l’ídol de molts 
nens i nenes 
del Salvador Vinyals
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El pilota 
d’en Juan

ENTRETENIMENTS PEL PICA-PICA
Les tapes del Xef
Assortit de canapès
Torradeta de paté de porc senglar
Coca de cebes tendres i brie
Croquetes d’au

PRIMERS PLATS
Creps farcits de games amb salsa 
americana
Musaca de bolets

SEGONS PLATS
Fricandó de rap i lluç amb bolets
Cuixa de xai farcida a la catalana i 
rostida amb patates de l’hort

POSTRES
Flam de castanya il·luminada
Profiterols de l’avia amb xocolata 
desfeta

Aigua, cafè, infusions

Ball am l’orquestra d’Argüís
FELIÇ CAP D’ANY!

Selecció de textos que els alumnes de Cicle Superior han elaborat.
Són textos molt variats i podem llegir històries, menús, etc.

Toni y 
el elefante

Un
eixam

Menú
del  Col·legi

Fa un  mes, en un jardí de Ca 
N´Anglada i havia un eixam i, com que 
hi havia moltes abelles van  telefonar 
a la policía. Van tenir la sort de que 
havia un cotxe  de policía allà a prop, 
però van dir que no podien ocupar-se’n 
perquè havien de marxar a un altre avís. 
Un policia els va dir que les abelles no 
els farien res si ells no les molestaven. 
Però hi havia uns maleducats que no 
van fer cas. Aquests van tirar aigua i 
també amb una pilota a l’eixam. Llavors 
les abelles es van esverar i una va picar 
un nen que se’n va anar plorant a casa 
seva.
Més tard va arribar la policia, que  
també va intentar trucar als bombers. 
Els bombers van dir que no podien 
venir perquè tots els camions estaven 
ocupats en un incendi de Sabadell. Van 
dir que no  hi havia perill i  que només 
havien de posar una cinta per tal que 
ningú s’acostés i  que sapiguessin que 
hi havia abelles. L’endemà al mati quan 
van anar van veure-les ja se´n havien 
anat.           

Hi ha  un nen que es diu Juan, 
en la seva habitació, ahir no volia 
llevar-se del llit, el seu pare li va dir: 
aixecat per anar a l’escola. No volia 
perquè hi ha un nen que sempre 
el pega, i els seus pares van anar 
a parlar amb el director. Els seus 
pares li van dir: 
- Juan em parlat amb el director i 
han expulsat el nen que et pega. 
Ara pots anar a l’escola.
El nen va exclamar: 
- Ara puc anar sense problemes!
Quan va arribar a l’escola va ser ell 
qui pegava a tots els nens i les ne-
nes. Tothom li deia “pilota”. Quan 
va sentir que li deien pilota, es va 
enfadar i va pegar encara més i mes 
fort. El director va trucar als seus 
pares i el van castigar sense PSP, 
sense ordinador i sense televisió. 
Els altres nens es van posar con-
tents perquè en Juan es mereixia el 
càstig.

Per Omar Acherrat Per Miguel Sender Per Mohamed Said Per Samara Jiménez
Toni sabe muy bien cómo  hacen  
los mahouts para montar en un ele-
fante. Y así , primero dice “jul” , lo 
que significa “adelanta las orejas” 
entonces , se agarra a las orejas de 
Joytara , coloca un pie en su trompa  
y le dice “dele” , lo que significa “ 
Levanta”. U Joytara alza su trompa 
para que Toni pueda encaramarse a 
lo alto de su cabeza Kone guía a la 
elefante oprimiendo de diferentes 
maneras , con sus palabras que ella 
entiende . “aget” significa “ade-
lante”. “pishu” significa  “atras “. 
“baith” significa “echate” . Kone 
como todos los mahouls, lleva en la 
mano un pequeña aguijada , llama-
da ankosh ,que solo utiliza si joytara 
desobedece. Cuando esto ocurre, le 
punza con ella detrás de una de sus 
orejas.

EL RACÓ
DELS
PASSATEMPS
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Busca a la sopa
de lletres
noms d’assignatures!
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APRENENT 
D’ALTRES CULTURES
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UN DIA D’EXCURSIÓ
 A LA GRANJA

El passat trimestre aquest grup d’alumnes van anar a 
visitar la grànja.
Van poder veure un munt d’animals, van treballar com a 
pagesos i s’ho van passar d’allò més bé!

Els alumnes van aprendre com 
a senegal les dones transporten 
als seus fills i ho varen provar 
amb mocadors.


