AVENTURA A L’AIROPIS
Fa menys temps que més, a l’Escola El Turó hi havia un grup de 28 científics i científiques
molt interessats i interessades en el món dels dinosaures!
Quan feien P4 van aprendre moltíssimes coses sobre el món d’aquests magnífics animals. I
ho van fer mirant contes, llibres, vídeos, visitant museus... Tant els hi cridaven l’atenció
aquests animals que fins i tot van fer un projecte sobre ells. Així va ser com es van convertir
en grans experts i expertes en dinosaures.
Van descobrir que s'havien extingit molts anys enrere per la caiguda de meteorits i l’explosió
de volcans al planeta Terra, per això avui dia ja no queda cap ni un. Els científics i les
científiques, però, no ho veiem gaire clar. Cert és que al planeta Terra no n’hi ha, però com
podien saber amb certesa que no hi vivien a d’altres planetes? L’univers és infinit, i potser
els humans no hem arribat a tots els planetes.
Així va ser com un bon dia, una de les científiques va arribar amb una notícia a l’escola:
- He sentit a les notícies que a han descobert un nou planeta anomenat Airopis i que encara
no hi han arribat ni astronautes ni robots. Potser hi ha dinosaures!
-I si nosaltres fóssim els primers i les primeres en anar-hi?
-Però no tenim vestits espacials.
-Hauríem de construir un coet per arribar-hi…
-Millor encara, construirem un robot com el que tenim a l’Escola!
Els científics i les científiques no tenien gaire idea de com començar-lo a fer, però a una de
les científiques se li va encendre la bombeta.
-L’any passat vam veure que els mecànics de coets estan als Estats units, a la NASA!
-Truquem a la NASA! - Va dir un altre científic.
-Però als Estats Units parlen anglès! Li hem de dir a la Mery que truqui i ens ho expliqui.
Després de parlar amb la NASA, i tenint les instruccions ben clares, els científics i les
científiques es van posar mans a la feina i van començar amb el muntatge del robot. Tenien
clar que a part de molta paciència necessitaven:
-Material
reciclat
resistent;
com
el
metall
i
el
ferro.
-Cargols perquè no sortissin les finestres disparades.
-Un motor, quatre rodes i llums.
-Càmeres ocultes per posar-li al robot a mode d’ulls i així poder veure per la televisió tot el
que passa al planeta Airopis.
-Molles per a què pugui esmorteir els cops de les pedres.
- Cables per connectar les rodes i les llums al motor.
La decoració del robot no era menys important, i hi van posar, per dins i per fora, purpurina,
confeti, estrelles, enganxines i molts dibuixos! I el van batejar amb el nom de Next!

Però ep! Dies abans de deixar enllestit el robot van rebre una carta de la NASA convidant a
tots els científics i científiques a enlairar el robot des de la seva base dels Estats Units.
Així doncs, van iniciar el viatge als Estats Units en un avió automàtic que tenia 28 seients, i al
cap de 15 hores, havent creuant l’oceà, van arribar al seu destí.
A la NASA van fer una visita per les instal·lacions on hi havia molts quadres i notícies de la
Laika, d’en Neil Amstrong, dels planetes, de l'Apollo… i a més a més, estava tot ple d'estris i
eines per investigar l'espai.
Estaven molt contents i contentes, però també nerviosos, ja que a les vuit del vespre
enlairarien en Next i descobririen si a l'Airopis hi havia dinosaures.
Van mirar el rellotge i… les vuit! Tots preparats/des en rotllana per enlairar el robot…
3...2...1…! I va sortir disparat! Des de les pantalles de la NASA van veure com el viatge d’en
Next va ser d'allò més mogut; una tempesta de meteorits a prop de Júpiter va trencar una
part del robot, les roques de Mart que semblaven imantades volien retenir a en Next, sort
que se’n va poder sortir. Quan va passar a prop de l'anell de Saturn va estar a punt de
quedar-se glaçat! I així va passar pels altres tres planetes fins arribar a l'Airopis! Quan en
Next va arribar-hi i estaven a punt de descobrir si hi havia o no dinosaures…
Va sonar el timbre del pati!
Ohhhh havien de recollir pales i galledes, i tornar a la classe!
Les científiques i científics de la classe dels monstres van explicar a tots els companys i
companyes de l'Escola la història que s’havien inventat.
Això si… de moment és un somni però seria impressionant viatjar per l'espai, crear un robot
i saber del cert si només hi ha vida al planeta Terra i si ja no queda ni un dinosaure!
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