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Opinió

L’estiu 2008……
Hem  fet  la  pregunta  als  nostres  alumnes  de  2n 
d’ESO : Què has fet aquest estiu? I ens han explicat 
estius com aquests:

Per aquí:

- No he anat de vacances, però he sortir molt. Vaig 
anar  a  la  platja  un  parell  de  vegades  i  em  vaig 
passar pràcticament tot l’estiu a la piscina municipal 
del poble. 

Vaig invitar a dormir a amics a casa i  vam veure 
pel·lícules de por. 
Quan van ser  la Festa Majors del poble, els meus 
amics i jo baixàvem cada dia i ens muntàvem a un 
munt d’atraccions.

Durant  les 24 hores també vam estar  tota  la nit 
desperts,  encara que al dia següent ens el  vàrem 
passar dormint tot el dia. 

En  resum  que  aquest  estiu  és  un  dels  que  mai 
oblidarem i  esperem que  el  següent  sigui  igual  o 
millor.

24 hores ciclomotor, Lliçà d'Amunt 2008

Per allà:

-No he descobert  res  així  molt  curiós,  però el 
que  sí  que  m’agradaria  explicar  és  quan  vaig 
anar de viatge amb la meva mare a Thailàndia, 
Cambotja  i Bali.

–

Posta de sol cambotjana

Va ser impressionant!  Vaig aprendre moltes  coses 
sobre cultura, costums etc. encara que, són moltes 
hores d’avió i un no parar. Val molt la pena ja que 
tot el que veus és nou. Vaig estar fora uns 20 dies i 
encara desprès de tant temps encara em quedaven 
moltes coses per veure...

Després  al  final  del  mes  d’agost  vaig  anar  una 
setmana a Itàlia amb el meu pare, el meu germà i la 
meva  cunyada.  Per  especificar  més  vaig  anar  a 
Sardenya hi ha un munt de paisatges molt bonics! I 
unes platges impressionants!  La veritat  és que no 
em puc queixar de tot el que he fet aquest estiu. 

L'Alguer, illa de Sardenya


