


 
 

Editorial 
Aquesta és la revista que hem estat fent durant aquest trimestre al taller de “Bojos i boges per les 
lletres” a l’Escola Lola Anglada. 
 L’objectiu era aprendre a escriure escrivint: saber buscar informació i explicar-la, conèixer diferents 
gèneres i registres, en aquest cas, bàsicament periodístics, aprendre a escriure amb un 
processador de textos.... Aquesta revista n’és part del resultat, i en el dossier de cadascú podeu 
veure part dels procediments. 
En aquest procés hi ha hagut també -com en l’edició de qualsevol altre revista- una fase de 
correcció per part dels propis nens i nenes. Han corregit el que sabien, i és per això que potser en 
les línies que segueixen hi trobareu alguna falta, alguna expressió incorrecta, algunes paraules 
massa juntes... no és el més important, i és que encara els queda molt per aprendre!! 
 
L’important és que la gaudiu tan o més com nosaltres fent-la! 
 
 
 

* * * 
BON NADAL 
El Nadal es una festa on es decoren els arbres que 
poden ser de veritat o de mentida. La  nit del 24  
abans d’anar  a dormir fem cagar el Tio i despres   
quan estem dormin ve el Papa Noel. El 6 de  gener 
a la nit venen els Reis Mags i a la nit dels reis fan la 
cabalgata i tiren carmels pel carrer  i tambe  donen  
dinosaures. Abans de  la  cabalgata tenim hem de 
fer la carta del que volem que ens portin per reis i Papa Noel. Mangem el 
tortell , fem el pessebre i  el abre de nadal. Es una festa molt bonica i 
merabellosa. 
 

Autores: Carla Fiorillo i Carla Hevia 
 



Reportatges 
 
 

 EL PATINET 
Un patinet té dos rodes. Sagafen amb 
les dos mans i es pot patinar al parc 
del aleix i tambe amb al skate park. 
 
Autor: Mateu 

 
 
 

  

ELS ESTICENS 
Son uns ninos que  s´enganxen  
a les olleres, a la fusta i al  llibre. Son 
ninots com el ratolí 
i mes animals, i es compren al LIDL. 
 
Autors: Biel i Roger 

 

 
 
 

EL TITÀNIC 
El titanic era un vaixell. El mes gran i era 
el mes gran d'aquella epoca. L’agudan 
tenia una pistola i s’apuntava al fron i es 
va caura a l’aiua. 
El Titanic es va enfonsar i es ban morir 

1000 persones i es van salvar moltes persones i tambe as va tranca per la 
mitat. El Titanic  tamve   era   un  vaixei  de  coreo  real  i  tamve  tenia  79  
añing   cuan  es  va xocar contra  l’icever.     
 

Autor: Aleix 



 

US RECOMANEM... 
 
 

WWE PELIS POKEMON 
WWE es un programa de lluita lliure. El nostra 
preferit es el Enterrador. Però com sa retirat es 
el Roman reis madeix 2 metres. 

Las Pelis Pokemos m'agraden molt molt 
moltíssim. Els nous Pokemon Xerneas i Yvetal 
tenen molts poders. Els protagonistEs son el Ash 
i el Pikachu. 

Autor: Alexis 
Ens agrada molt.. Us u recomanem, Ho fan a la 
Neox. No feu a casa al que fan ells. Els de 0 a 3 
anys no u poden veure. 

 
Roman reis vs enterrador  

Autors: Aleix, Xavi i Arnau 

BOLA DE DRAC 
La pel·lícula de Bola de Drac es diu la batalla dels 
deus. En Son Goku contra en Bils. Si bols 
descubrir mes infurmasio mira la pel·lícula...Es 
molt divertida. El protagonista es el Son Goku.  

Autor: Biel 
 
La pel·lícula de Bola de 
Drac es diu Bils el deu 
de  la destrucció  contra 
en Son Goku convertit en 
nibell  6. Podrà en Son 
Goku  bensa al tamipla 
Bils? Ho descubriras en la pel·licula. 

Autors: Mateu i Aleix 
 

 
 
 
 
 
Presentador : Jesus 
Vazquez 
 
Canal: Boing 
 
De que va: De ballar 
 
Perque u recomano: perque fa molta gracia i son 
nens 
 

Autor: Adrià Pino 

I... FROZEN! 
 
Aquesta pelicula va que 
en un castell les filles 
del rei i la reina la Elsa 
i la Ana quan eren 
petites la Elsa sense 
voler li va donar al cap 
a la Ana i sort que no va ser al cor. De gran els 
pares de la Elsa i la Ana es van morir i la Elsa 
es va escapar a la “Montaña del Norte”.  
 

Autora: Carla Fiorillo 

P E Q U E Ñ O S  G IG A N T E S



Els passatemps 
 
 
 
 

 
 



La vinyeta 
 

 
 

 
Autor: Adrià 


