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Vacances de Nadal
Alguns des alumnes que elaboren la Revista Eli ens 
ofereixen unes pinzellades sobre les seves vacances:

La Sara:

Aquestes vacances he conegut molta gent, he sortit 
molt per Granollers amb els amics, i també amb la 
família. He celebrat els aniversaris de dues amigues 
i  he anat a dormir a casa seva,  m'ho he passat 
força bé. Aquest any la meva família i jo hem anat 
a  una  casa  rural  a  la  muntanya  i  ha  estat  molt 
divertit. També he anat a discoteques d'aquí aprop 
amb els meus amic. 
Pel Papa Noel i per Reis m'han regalat moltes coses. 
Tot  i  que  els  vaig  dir  que  no  em portessin  res, 
perquè no em feia falta, però han estat molt bons i 
m'han portat moltes coses noves. Han estat unes 
vacances curtes però intenses per a mi.

L'Àlex:

El més divertit, va ser la guerra de neu que es va 
organitzar a Badalona, jo també hi vaig participar.

Quan vaig arribar a casa vaig distreure'm amb els 
meus regals de Reis tot jugant.

També va ser espectacular el sopar amb la família, 
ja que ens vam reunir tots un altre cop.

L'Andrés:

Les  meves  vacances  van  ser  inoblidables  perquè 
vaig  veure  la  meva  cosina  per  primera  vegada 
perquè  era  una  recent  nascuda  el  dia  25  de 
desembre  de  2008.  És  una  nena  molt  bonica 
s'assembla molt la seva mare.

L'Isma:

Aquestes  vacances  he  estat  molt  relaxat  les  he 
dedicat a jugar a l'XBOX . El joc és una guitarra que 
té 6 botons: verd , vermell , groc , blau , taronja , i 
té  una  placa  per  tocar.  He  estat  tanta  estona 
practicant  que  ja  en  sóc  un  expert  i  toco  a 
velocitat 5.

El Sergio:

Aquest Nadal he anat de vacances amb els  meus 

tiets,  amb  els  meus  cosins,  i  els  meus  pares  a 
Andalusia.

Ens vam traslladar en avió, el dia 22, hi vam estar 
dues setmanes. Ens vam allotjar en un hotel i en un 
balneari a la platja, però l'aigua estava molt freda i 
no m'hi vaig poder banyar. 

L'Eduard:

En  general  les  meves  vacances  han  estat  molt 
interessants,  perquè he  fet  moltes  coses  amb  la 
família i a més m'han regalat moltes coses per Reis 
i per acabar-ho d'adobar fa pocs dies va nevar quan 
feia molt temps que no ho feia.

També va ser molt especial perquè la salut de la 
meva àvia ha millorat molt ja que li han trobat per 
fi un bon tractament. 

El Florentin:
  
El més important que he fet aquestes vacances ha 
estat compartir la felicitat   del Nadal amb la meva 
família. 

Una altra activitat interessant que he fet, és  anar 
al camp amb el meu cosí amb bici. 
     

L'Adrián:

El que em  va agradar de les meves vacances, va 
ser el poder estar amb la meva família menjant i 
amb els meus amics sortint a prendre una copa a 
algun bar i passar-m'ho bé. El dia de Reis em van 
fer molta il.lusió tots els regals. El que més em va 
costar va ser la tornada a l`escola .

La Laura:

Aquestes  vacances  m'ho  he  passat  molt  bé, 
m'agradaria tornar cap enrera i tornar a viure totes 
aquelles experiències. Les vacances de Nadal són 
curtes però estan molt bé.  

L'Eric:

Els dissabtes vaig anar a Barcelona amb el Kevin, la 
Carlota  i  la  Marta  que  són  unes  amigues  de 
Montmeló,  vam anar  a  una  discoteca  que  es  diu 
Up2u. El dia de Reis vaig anar de rebaixes i em vaig 
comprar roba al Kaotiko. I, després, el meu oncle 
em va regalar una moto.


