
El còmic 
Els nens de 6èA1 s’apunten a un concurs sobre 
crear un còmic per exposar els tres millors al 

Saló del Manga. 

 

Els alumnes de 6èA1 estan apuntats a un 
concurs de fer còmics sobre l’aviació. El 
còmic pot ser en català, en castellà o en 
anglès. Els alumnes han de competir 
contra altres classes d’altres escoles. Els 
tres millors còmics seran premiats en el 
Saló del Manga. El primer premi serà 
premiat amb una Nintendo 2DS, el segon 
premi serà premiat amb un piló de còmics 
d’editorials que han patrocinat el 
concurs. El tercer premiat rebrà un 
paquet per dibuixants. 
 

 

Una iniciativa per  ajudar els refugiats 
Una família catalana va iniciar una iniciativa per 
ajudar als refugiats 

 

Una família catalana va iniciar fa uns dies 
una demanda als ciutadans. Aquesta 
iniciativa tractava d’ajudar als refugiats de 
l’illa de Lesbos que fa uns dies que 
malviuen en una situació dramàtica degut a 
les temperatures sota zero. Han demanat 
reunir caixes amb anoracs, mantes, polars i 
peces de roba tèrmica. 

 

 



El Barça guanya a Anoeta 
El Barça posa fi a la maledicció d’Anoeta 

 

El FC Barcelona va guanyar ahir a la Reial 
Societat a Anoeta per 1-0 i sembla que 
posi fi a una maledicció de 9 anys sense 
guanyar en aquest estadi. El gol dels 
blaugrana el va marcar el brasiler Neymar 
de penal. Durant el partit van haver-hi 
moltes queixes sobre les decisions 
arbitrals ja que l’àrbitre no va assenyalar 
penal en dues accions seguides sobre 
Suàrez i Neymar. Illarramendi va buscar la 
segona groga de Messi.  

 
 

 

Onades gegants inunden passeigs 
marítims de Catalunya 
El temporal marítim afecta el litoral per onades 
de fins a 8 metres 

 

El temporal marítim que afecta el 
litoral català ha deixat en les 
ultimes hores onades de fins a 8 
metres d’altura a Barcelona i ha 
causat alguns mals en algunes 
platges. De la Costa Brava. Segons 
el SMC continua el fort onatge en 
poblacions com Begur, on s’han 
arribat a registrar onades de fins a 
10,8 metres mar endins. 

 



Pla d’Antara dissabte 21. Atrapa la 
bandera. 
El pla més esperat pels membres d’Antara. Atrapa 
la bandera. 

 

Aquest dissabte els alumnes 
de 5è i 6è de Camp Joliu han 
pogut assistir aprox. 18 
alumnes van haver quatre 
punts: 

1. Estudiar 
2. Berenar 
3. Anar a pregar a 

l’oratori. 
4. Atrapa la bandera 

Després de berenar van anar 
a l’oratori a pregar durant 15 
min. Al final va començar 
l’activitat d’Antara. Hi va 
haver dos equips: el verd 
que va estar capitanejat pel 
l’Àlex de 6èA2 i l’equip 
morat que va tenir l’Hug de 
5è com a capità. Finalment 
va guanyar l’equip verd per 
1-0 ja que la segona ronda 
no va tenir recompte per 
possibles trampes i la ronda 
va quedar en empat 

 

 

 

 

 

 



Pla d’Antara dissabte 21. Atrapa la 

bandera. 

Aquest dissabte els alumnes de 5è i 6è de Camp Joliu han 

pogut assistir aprox. 18 alumnes van haver quatre punts: 

5. Estudiar 

6. Berenar 

7. Anar a pregar a l’oratori. 
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