Crònica: Estades a Capafonts
Només arribar al Mas de Fortet, ens vam instal·lar i vam fer
les habitacions. Cadascuna va anar a una habitació diferent.
Després els professors ens van deixar una petita estona per
jugar. Més tard, vam dinar el menjar preparat de l’Escola.
Seguidament, vam jugar una estona més. Poc després vam fer una
excursió al riu i vam arribar cansats/des. A continuació, ens
vam preparar per sopar. I aleshores vam fer el joc de nit, que
consistia en buscar animals amagats en pistes pel Mas.
L’endemà ens vam despertar, vam esmorzar molt per tenir
forces. Ens vam dividir en grup “A” i “B” de tot 4t. Els del
grup “B” van començar anant als Gorgs. Mentre el grup “A” feia
activitats d’anglès. Nosaltres tres, som del grup “B” així que
vam començar anant als Gorgs, que ens van agradar molt, va ser
una excursió divertida i entretinguda tot i que l’aigua dels
Gorgs estava molt freda. A l’arribar al Mas, vam dinar tots
junts/es. Aleshores vam fer el canvi; el grup “A” anava als
Gorgs, i el grup “B” feia les activitats d’anglès, aquestes
activitats consistien en la “City”. Com que el grup “B” va
acabar abans les activitats ens vam començar dutxant i
berenant, i quan van arribar els del grup “A” ja es van
dutxar. Vam sopar i després ens van deixar una estona per
preparar les actuacions que faríem a la festa, i més tard vam
fer la festa que tots estàvem esperant. Les primeres
actuacions van ser de dansa, les segones de teatre i les
terceres de màgia i acudits, tothom ho va fer molt bé,
finalment tothom vam ballar i ballar sense parar… Quan es va
acabar la festa vam fer una guerra de coixins al menjador. Vam
anar tots a dormir, ja que estàvem molt cansats.
L’endemà, ens van despertar amb cassoles i vam sortir al camp
d’esports a ballar, vam esmorzar, i a continuació, vam fer les
bosses. Després, vam ensenyar les llegendes teatralitzades que
havíem preparat per colors. Vam dinar, i per finalitzar les
estades vam tornar cap a l’Escola.

Aquestes estades han estat diferents, úniques i divertides
respecte als altres anys.
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