Operació rescat a la classe de ciències!
Era l’últim dia de classe a l’hora de ciències, una classe avorridíssima, la més avorrida de la
història... i la Senyoreta va dir: “Nens esteu atens?” i tots vam respondre “Síííí´!!” però
clarament no era veritat. Es va acabar la classe i vam recollir les nostres coses i vam sortir
corrents, però a l’obrir la porta de l’aula ens vam adonar que estàvem a l’espai, sorpresos ens
vam girar per veure si la Senyoreta ens podia ajudar però... havia desaparegut!
Va ser en aquell moment quan ens vam adonar que estàvem atrapats. L’Àlex va mirar per la
finestra i va veure Júpiter i altres cossos celestes que ens rodejaven. De sobte, els altaveus de
la classe van començar a parlar: “JAJAJAJA Esteu atrapats, si voleu sortir vius d’aquí i recuperar
a la vostra Senyoreta haureu de superar 4 proves, teniu 10 dies i haureu d’utilitzar tot el què
heu après aquest curs per poder-les superar, si falleu, poc a poc us anireu apropant al sol i si
aneu superant les proves us en anireu allunyant. En una d’ aquestes proves trobareu un rellotge
que podreu usar només UN COP, penseu molt bé quan el voleu utilitzar ja que amb ell podreu
tornar al passat! MOLTA SORT JAJAJA“ En aquest moments tots ens vam preocupar molt,
perquè, i si no sabíem solucionar alguna de les proves? Què ens passaria? No podríem tornar
mai a casa ni a l’escola? De sobte l’altaveu va dir: “A l’armari us posareu i el rellotge trobareu,
però per poder entrar una pregunta haureu de contestar”. Quina és l’explosió que va crear
l’Univers” i tots vam respondre alhora “EL BIGBANG!!!!!”, l’armari es va obrir i vam poder
agafar el rellotge. Aquesta havia estat fàcil però el rellotge ja ens havia advertit que les
pròximes no ho serien tant! Tots vam córrer a mirar per la finestra i seguíem al mateix lloc.
De sobte vam començar a notar una sensació molt estranya i vam adonar-nos que la classe
s’estava quedant sense gravetat, el rellotge se’ns escapava de les mans, les taules i tots els
mobles també flotaven, semblava que estiguéssim a la lluna, així vam estar no sabem quantes
hores, al principi era divertit però al final vam pensar amb la Senyoreta Natàlia i en que no
teníem ni idea de què havíem de fer en aquesta prova. Al final, el Néstor cansat de la situació
va buscar un lloc on poder descansar i per art de màgia tot va tornar a la normalitat, havia
premut un botó que estava amagat.
Però això no acabava aquí, ens quedaven 2 proves més...i els altaveus van dir. ”Sense espai us
quedareu si l’endevinalla no encerteu, i sense oxigen us quedareu si un vestit d’astronauta no
us feu.” No trobàvem la manera de solucionar aquest misteri i vèiem com ens anàvem
apropant sense pausa cap al sol... Tot d’una la Mariona i la Noa s’adonen que al sostre hi havia
aparegut un missatge on posava “És petit però llarg, no dubteu en fer-lo! De sobte la Hannah
cau en que el què hem de fer és una palanca i per sort, l’Izan sap com fer-la. Ràpidament, la

Iria organitza la classe en dos grups, un farà la palanca més resistent possible i la resta
començaran a construir els vestits d’astronauta amb tot el que trobin per la classe. Unes
llargues hores més tard ho tenim tot enllestit, ens posem els vestits i ens preparem pel que
sigui que ens espera... L’altaveu torna a parlar “Per quins gasos està composat l’aire?” Mare
meva no sabíem la resposta, ningú havia escoltat a la classe i estàvem segurs que la Senyoreta
ho havia explicat. Era el moment d’utilitzar el rellotge per poder tornar a la classe d’aquell matí
i assabentar-nos de la resposta.”21% d’oxigen, 78% de nitrogen i un 1% d’altres gasos!!!!!!”
Vam cridar tots alhora i de sobte tot semblava haver tornat a la normalitat. Sort que les proves
ja s’havien acabat, que la Senyoreta tornava a estar aquí i la classe tornava a estar al seu lloc.
Nosaltres estàvem molt cansats, portàvem 10 dies a l’espai però a la terra no havia passat ni
un segon, i de sobte la Senyoreta diu “Cap a casa nois, hora de dinar!!”
Entre tots ens mirem sorpresos i pensem...Quina classe més sorprenent!
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