
EXCURSIÓ A LA MALLORCA DE L’ANY 3.000
G.C.G

Hi havia una vegada una escola a Mallorca, concretament a Es
Molinar anomenada CEIP Es Molinar, en la qual es trobava la
classe de 6èB, una classe de nins i nines que s’anaven d’excursió
al Teatre Principal.

Naida li va preguntar a na Raquel:
-Raquel, quin tipus d’obra de teatre veurem?

Raquel (la professora robot humanoide) li va respondre:
-No t’ho puc dir, és una sorpresa!

Llavors varen anar a la parada de l’autobús, va aterrar, perquè era
un autobús molt futurista, per això volava. Es varen pujar a
l’autobús, i quan varen arribar al teatre varen entrar i es varen
seure a les butaques.

Sasha li va preguntar a José:
-José, tu saps de què es tracta l’obra de teatre?

A la qual cosa José li va respondre:
-No, Sasha, no ho sé però si estem a l’any 3.000, segurament serà
de robots o robots humanoides…

Raquel va exclamar:
-Silenci, trossos de banc, que l’obra de teatre ja ha de començar!

Sasha li va contestar:
-D’acord, perdó, Raquel.



Llavors va començar l’obra de teatre. Efectivament varen sortir uns
robots humanoides.
José li va dir en veu molt baixa a Sasha:
-Ho veus, t’ho he dit. Són robots humanoides, si és que a l’any
3.000 no podia ser una altra cosa.

Sasha li va respondre també en veu molt baixa:
-Tens raó, a l’any 3.000 a Mallorca ja hi ha molts de cotxes que
volen, robots humanoides pel carrer…

L’obra de teatre es tractava d’uns robots humanoides que parlaven
i feien comèdia. Després d’una hora i mitja, l’obra de teatre va
acabar. Varen tornar a l’escola amb l’autobús volador, i a tots els va
agradar l’obra de teatre, aparentment. Quan varen arribar, varen
comentar l’obra de teatre amb robots humanoides. Gairebé a tots
els havia agradat molt, però Carolina i Pau no pensaven així.

Carolina va dir:
-Jo pens que si seguim així no tindrem ni professors humans sinó
que seran professors robot humanoides.

Pau li va contestar:
-Tens raó, la nostra professora, Raquel ja és una professora robot
humanoide.


