ELS ANIMALS DE L’ESCOLA
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Hola, em dic Ananda si us interessa l'Escola i us agraden els animals aquest article us deixarà
ben parats.
A la nostra Escola hi tenim animals. A l'edifici del Lledoner hi ha: dotze tortugues, quatre
gallines i dos conills (un de petit i la seva mare). Les gallines a vegades ponen ous per això, fa
molts anys, la Senyoreta Pepita va construir una incubadora amb els seus alumnes i
encara ara, hem tingut la sort de poder observar com neix un pollet!!
A l'edifici de l'Aladern actualment hi tenim quatre conills. Abans teníem dues perdius
però aquest estiu una d'elles es va morir. Aquest trimestre, la gàbia es va obrir i com que
les perdius volen, la que quedava es va escapar. Per sort, vam poder atrapar tots els
conills .
Els alumnes amb l'ajuda del professor Daniel vam construir la gàbia dels conills de
l'Aladern i quan puguem, en construirem una altre petitona pel Jardí d'infants!! Aquest
és el resultat: és bonica oi!!??
A les classes també hi tenim animals. A Lola Anglada hi ha un conill (el pare del petitó), a

Pau Vila un hàmster, a Millet hi ha dos diamants (ocells) el Troi i la Neu i a Mn. Bosch hi
ha un periquito, el Chipi.
Quan fem el càrrec de conservador ens ocupem de cuidar els animals, de netejar la
gàbia i els posem el menjar i l'aigua. Com que l'Escola està dividida en dos edificis, el
Lledoner (Infantil) i l'Aladern (Primària) hi ha dos conservadors. Cada tres setmanes es
realitzen canvis de govern i de càrrecs , així poden fer-ho molts alumnes diferents.
Fa anys, en comptes de tortugues i havia ànecs i oques a la bassa, però ja no hi són ja que
portaven molta feina tan pels mestres com pels alumnes. Fins ara hi havia un gall però els
veins es van queixar perquè feia massa soroll. També hi havia una gàbia amb tórtores.
Fa molts i molts anys, al pati de primària, també hi havia hagut un gos, galls, gallines i
molts ànecs.
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