PER ANAR A L’ESCOLA... QUIN CAMÍ!
Vinyeta 1: Un dia la Clàudia anava a l’escola però un remolí se la
va empassar i la va portar a un altre món.
Vinyeta 2: Va arribar a un món molt estrany. Llavors, es va
trobar un drac i la Clàudia va dir que si la podia tornar a casa i el
drac va dir:
- Jo no puc però conec a algú que sí.
Vinyeta 3: Llavors el drac la va portar fins a l’alicorn. La Clàudia li
va preguntar si la podia portar fins a casa però ell li va respondre:
- Jo no puc però conec un porc molt estrany que sí.
Vinyeta 4: L’alicorn la va portar fins al porc estrany i li va
preguntar si la podia portar a casa. El porc li va dir que no però
un tió sí.
Vinyeta 5: llavors el porc la va portar fins al tió però resulta que
era un monstre...
Vinyeta 6: I llavors... Riiing! Tot era un somni.
UNA SERP PEL CAMÍ
Vinyeta 1: 3 nens van de camí a l’escola.
Vinyeta 2: Es queden sorpresos perquè es troben una serp pel
camí.
Vinyeta 3: la serp ha mossegat a un de nosaltres.
Vinyeta 4: la metge ha vingut a curar el nen.
Vinyeta 5: Els nens li diuen adéu a la metge i continuen amb el
camí.
LA CAIGUDA
Vinyeta 1: Un dia a la setmana la Luana sortia sola de casa. Quan
va arribar a mig camí va caure.

Vinyeta 2: Mentre les amigues de la Luana l’ajudaven a aixecarse i l’Armaan va trucar el metge.
Vinyeta 3: Hola metge vine per aquí si us plau.
Vinyeta 4: No passa res diu el metge mentre li està atenent.
Vinyeta 5: Després li posen una bena.
Vinyeta 6: van saludar al metge i van anar cap a l’escola.
PERDUTS A L’ESCOLA
Vinyeta 1: tres nens nous arriben a l’escola.
Vinyeta 2: Es perden a l’escola.
Vinyeta 3: van al pis principal i no troben la classe.
Vinyeta 4: Van al segon pis i no troben la classe.
Vinyeta 5: Es troben a un monitor i els porta a la classe de 4t.
VIATGE A L’ESCOLA
Vinyeta 1: Hi havia una vegada els fills de Martí. Anaven amb
cavall i durant el camí es van trobar amb elefants. No podien
passar i van decidir anar per un altre lloc.
Vinyeta 2: A mig camí es troben un riu i decideixen passar per
beure aigua i menjar.
Vinyeta 3: Mentre descasen es troben amb amics i van junts a
l’escola.
Vinyeta 4: Mentre van de camí a l’escola parlen molt.
Vinyeta 5: Després van arribar a l’escola molt contents.

