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Serà demà quan ciutadanes i
ciutadans que no són de sang
reial, seran prínceps i princeses;
quan xiquets i xiquetes normals
i corrents, esdevindran herois i
heroïnes; demà veurem humans
convertits en animals i no sols

mamífers; veurem també com el
temps no compta i com qui és
menut es fa gran i qui és gran
podrà ser menut.
Tot val per Carnaval. Per riure,

per gaudir de la vida, per trencar
amb la monotonia.

Us esperem demà amb la dis-
fressa i als familiars també per
veure-ho.
Recordeu, a les 14:40 hores.

Fins demà.
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Per Carnaval, tot val

Un univers per descobrir
Com ja es va fer el curs passat

i, des que es celebrà la setmana
de la primavera dedicada a
l'Astronomia, tot l'alumnat de 4t
de Secundària que fa l'optativa
de Física i Química visità l'obser-
vatori astronòmic dirigit per
Enric Marco que es troba al cam-
pus de Burjassot fent un berena-

ret previ a casa de Jeroni. En la
visita s'explicaren coses molt
interessants sobre l'univers que
ens envolta com que hi ha una
constel·lació del zodíac descone-
guda, que els anells de Saturn
es mantenen gràcies a unes llu-
nes anomenades "pastores" i
que s'ha enviat una sonda amb

una cançó dels Beatles ("across
the universe") cap a l'Estrela
Polar. Després de la xarrada
apujaren al terrat on es troba
l'observatori i el telescopi amb el
qual s'observà Mars i la nebulo-
sa d'Orió entre altres. La visita
acabà a les 9 de la nit però fou
molt profitosa.

Eureka

Centenari i reial aniversari
Les classes de 3r i 4t de

Primària van celebrar, passat 2
de febrer, el 800é aniversari del
Rei Jaume I.
La commemoració va consistir

en un berenar-festa a base de
coca de llanda i cançons.
La veritat és que es conserva

bé, per tindre 800 anys, obser-
vant el mural que han fet les
dues classes.
Felicitats!

Fent la coca de llanda. Tarta de 800 aniversari de Jaume I.

Berenant a ca Jeroni Observant pel telescopi. Tot el grup al terrat de l’observatori.

Tots i totes amb ulleres de sol.


