
 



 



 



 



L'ESTIU

L'estiu és una estació de l'any. L'estació
més calorosa. A mi m'agrada aquesta es¬
tació perquè surts a prendre la fresca a la
r.it i també perquè vas en cos de camisa.
A l'hivern cal anar ben abrigat i has d'es¬
tar-te a la vora del foc. Això és; l'estiu és
el contrari de l'hivern. Hi ha gent que a

l'hivern mor de fred. A l'estiu això no pas¬
sa. Ja ho diuen:

"A l'estiu tota cuca viu".

Collirem cireres i albercocs. I a l'Escola

farem vacances perquè fa caior i per re¬
posar.

Els estiuejants ja comencen 3 venir per
a passar l'estiu prop de la nostra platja,
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UNA DESGRACIA
Antoni VIDAL RlON

(redacció i clixé)
dibuix de VIDAL SOLER
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P:
Un d'aquests dies, un nen de l'Escols

n'empaitava un altre, a l'hora de descans.
Un cop passant per sota d'unes pilastres

que hi ha al pati caigué. Donà una trompa¬
da tan forta que no va poder caminar. Uns
nois varen anar a cridar un mestre: baixa¬
ren tots.

El director, o sigui el Patrici digué a un
noi:

Vés a dir que vingui un auto. Ràpid!
L'auto vingué. Dos mestres agafaren el

nen ferit i el posaren dins. El portaren al
dispensari. Quan fou fora, tots dèiem:
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LA CONILLETA BLANCA
per* Carles MARTÍN

Dibuix de Feliu COMAS. CTxé de C.MARTÍN.

A casa meva teníem un munt d'escombra-
ries;cada dia veia que la conilleta esgarrapa¬
va amb l'afició que tenen,per a fer el seu niu.

El dia de Cap d'Any vàrem treure les es¬
combraries, i jo digui: - Mare, ara la conilleta
blanca deu esíar mo.t enfadada,perquè li han
tret les escombraries i no podrà fer la seva cri-
a.La conilleta tota enfadada duent el mos de

palla a la boca, anava buscant per tot arreu
per veure si trobava un lloc per a poder fer la
cria.

Per fi trobà un lloc on la podria fer. Va do¬
nar la casualitat que en aquell lloc hi havia un
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altre niu, i ella tota enfadada va fer v'jortlr la
cria que hi havia en aquell lloc; scitiren tots
atrafegats i ella va poder fsr la seva tranqui-
lament com ella volia, i per estar més asse¬

gurada, va tapar el seu cau.
Ei dia dels Reis jo vaig sortir a la galeria, i

diquí: Mars, mare, ja han sortit els conillets,

DEFINICÍONS ÏRïÀDES

Fetes pels nens de BATEC

AVIA. Mare del pare o de la mare.
AULA.-Sala on es donen classes.

CADIRA, Moble per a seure format de se¬
ient 4 potes i respatller
CINTURÓ.-Objecte per aguantar els panta¬
lons de cuir o de roba: envolta la cintura.

CLAU. -Objecte de ferro per a obrir portes i
llaunes de sardina.

METGE. -Persona que guareix els malalts si
els endevina el mal i la medicina.
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A LA PLATJA

Versió de Lluís 6IBERNET

Dibuix i Clixé de Joan GÓMEZ

Ara, -aviat ,vindrà l'estiu, i cap a la platja
falta gent. A l'estiu n'hi va molla. Tothom va
a la platja perquè al poble hi fa massa calor i

e- la gent vol refrescar-se. Nosaltres, els nois,
Cada dia hi anem. Molts companys i jo anem

■ a pescar i de passada, sempre ens banyem.
Després quan anem cap a casa, diem:

si -On ens trobarem?

-A ta.l lloc.
si A l'estiu, ací a Vilanova hi venen molts

foraster.s a passar l'estiu.
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EL CAP-PELAT

Dibuix de Joan JORQUERA CARBAJAL
per

Pere A. MASPONS

Clixé de VIDAL SOLER

El dia 15 de juliol començare.Ti les va¬
cances i tinc ganes de pelar-m.e el cap per
anar fresc.

Una setmana abans ja aniré a cal barber
i diré: -Peleu-me el cap. I el barber, amb la
tàctica que hi tenen , me'l pelarà.

Quan el tingui pelat, sortiré de la barbS'
ria, i( tot fresquet, cap a rentar-me el cap, i
quan el tingui rentat, estarà net.

A r estiu quan faci aquella calor me n'ani¬
ré a banyar i en fer els capbussons no em
vindran els cabells a la c^ra.



VILANOVA I LA tELTRU

ESCENES MARINERES.

Costums dels pescadors.

Els pescdors, quan varen la barca criden:
a.a.iup! vara! vara!

Quan està varada, que vo! dir que ja és a
dintre l'aigua, tots s'embarquen: un prepara
els rems; l'altre, la perxa; un altre, empeny, i
entre tots tres, fan córrer la barca, i salta a

dintre el que l'empenyia.
Els mariners remen amb coratge i la bar¬

ia llisca lleugera damunt les ones.

Quan ja són força mar en dins, donen fons
vi

les posen a pescar.
Si agafen peix, el fiquen dintre la barca i

tjuan arriben a terra el posen en els coves o
aixes i ei porten al " Pòsit be Pescadors".
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Alià fan la subhasta del peix . Si s 'escau
hi hagi dos compradors que es quedin ei
al mateix preu, per saber a qui l'han de do
tiren una peça en l'aire i l'un diu 'cara" i i'
tre "creu^L Entreguen el peix al que ho enc
ta.

A la nostra mar hi ha molt peix i molt bo]

EL 6ERMINAD0R DE L'ESCOLA
Dibuix i clixé de Caries MARTÍN.
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PASSEI6 ESCOLAR.

per Salvador ALBERT.
Dibuix de Salvador GARCIA

Ahir vam anar a la platja amb el Mest-e ?.

banyar-nos, vam fer una carrera i va guanya;
en Pijuan. Uns quants nois vam anar a un

camp; tocàrem unes cabres que allí pastura¬
ven , arrencàrem canyes i ens banyàrem ;

desprès ens n'anàrem a berenar, i el Roca,
va trobar el berenar ple de formigues. En
havent berenat ens vestirenï, i en Solé va

perdre la piiota. Tothom va anar en busca de
la pilota, i el Maspons ia trobà. Era dessota
una roca, i després vafn anar a casa.
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UN DIA A LA ÍMPREMTA

Versió i dibuix de M. ROSèERA CAPELL.

Clixé de Ramon FUENTES

Un dia ei Sr Sureda digué a l'Agustí;-Aquest
matí vindràs a la ImpreTiía. Quan eren les
deu i mitja tots els nens sortiren a jugar al
pati. L'Agustí també pensà que hi aniria.
El Sr. Sureda, quan tots els nens eren a ju¬
gar, li digué: ■ Qué t'estimes més: Anar al
pati a jugar o treballar aquí a la impremta?
- A l'hora del pati, rn'agrada més anar a

jugar i a l'hora de classe, a ia impremta.
El Sr,Sureda: • No està malament això.

Juliol del 1935.

FELICES VACANCES!
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LA TROMPETA
(interpretació de la historieta)

•À

Un dels dies del més pas¬
sat hi havia en Patrici a la

classe, i un noi que es diu
Codina sempre es posava les
mans a la boca i en Patici li
deia :

— Et compraré una trompeta,
Codina. Paraulal
El Patrici li preguntava una co¬
sa i ell contestava amb les
mans a la boca:
— Però t'agrada tocar la trom¬
peta, Codina?

I ell feia anar e! cap dient: ge,

ge i rient.
i al dibuix ja veureu com ei
Patrici li porta la trompeta i el
Codina la toca amb afició.

E. ALEMANY ILL,

L'autor de !a historieta és
Carles MARTÍN ClOLENO i
el que apq.reiít cpnfi autor,
erròniament, és només el

protagonista.

Premsa escolar de l'Escola nacional graduada de nens
VILANOVA I LA 6ELTRÚ



 



L'Escola, psr ésser element de
formació física, moral i intel·lec-
tual de l'home, és la institució
bàsica de la Societat. L'Escola
ha de determinar les formes su¬

periors de convivència humana,
perquè de l'Escola ha de sortir
el tipus d'home més perfecte, I
la societat humana ha d'apoiar-se
únicament en aquests do^^-pílars:

Escola i Treball


