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EDITORIAL

Cala d'Or, cosmopolita, nova Babel. Cala d'Or, blanca,
empelt pitiús a Mallorca. Aplec de cales que s'obrin a xaloc -Cala
Gran, Cala Esmeralda (abans, Caló de ses Dones), Cala Llonga i es
Fortí o Caló de sa Galera- cenyides per la urbanització i unificades
pel novell nom, Cala d'Or.

Una  de  les  primeres  urbanitzacions  mallorquines
concebudes  com  a  conjunt,  Cala  d'Or  sorgeix  a  iniciativa  del
polifacètic Josep Costa Ferrer,  Picarol, eivissenc de naixença. En
1932, s'interessa per uns terrenys coneguts com ses Puntetes i  ses
Calabreses, a l'extrem més oriental del terme de Santanyí, els quals
compra a principis de l'any vinent. En 1934, encarrega a l'urbanista
Bellini el projecte. 

L'origen  eivissenc  del  promotor  va  fer  que  ideàs  la
novella urbanització amb un marcat estil arquitectònic propi de les
illes Pitiüses. Cases blanques de calç entre frondosos pins. La batejà
amb el nom de  Cala d'Hort, evocant una cala d'Eivissa, però per
semblança fònica, aviat esdevingué Cala d'Or.

El novell poblament es convertí en poc temps en un
indret  emblemàtic  dins  una  Mallorca  que  obria  les  portes  al
floreixent turisme. Personatges famosos com el folklorista Antoni
Mulet, pintors com Olegari Junyent, Anglada Camarassa, Nataixa
Rambowa,  viuda  de  Rodolfo  Valentino,  es  compten  entre  els
primers pobladors. Més endavant, a la dècada dels setanta, fou lloc
de  moda  entre  la  gent  de  la  faràndula.  Joan  Manuel  Serrat,  els
components  del  Duo  Dinàmico,  Camilo  Sesto,  entre  d'altres,
compren cases a Cala d'Or.

El 1956, Josep Costa regala un solar per edificar una
església. L'any següent el bisbe Enciso col·loca la primera pedra del
nou temple que també es construirà en estil eivissenc, però les obres
es perllongaran fins al 1973. El 12 d'agost, Mons. Francesc Planes,
bisbe  d'Eivissa,  en  representació  del  de  Mallorca,  la  beneix,
dedicant-la a la Mare de Déu, amb l'advocació de Santa Maria del
Mar. La imatge de la Verge que la presideix fou donada també pel
mateix  Costa.  El  15  d'agost  s'honora  la  titular  de  la  parròquia,
celebrant-se alhora festes patronals.

La seva economia es basa, evidentment, en el turisme.
Les nombroses places hoteleres i l'oferta complementària, han donat
feina a molta gent dels pobles veïns i han estat  causa d'una gran
immigració d'espanyols i estrangers que han trobat a Cala d'Or el
mitjà per a guanyar-se el pa. A finals de 2004, el padró enregistrava
4.084 habitants.

El constant augment poblacional urgí la creació d'un
centre escolar. Les primeres aules ocuparen provisionalment el
Centre Cívic (1984). El 1990 s'inaugurà la nova escola, que ja ha
hagut de ser ampliada en dues ocasions, la darrera, aquest mateix
curs.
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                      CONEIXEM EN PEP COSTA

Els nins i les nines d'Educació Infantil hem treballat el projecte d'en Pep
Costa.
Vàrem demanar als alumnes i les alumnes per què són blanques les cases de Cala
d'Or?.
Així  contestaren:

– Perquè els pintors els agrada aquest color.
– Perquè els agradava així.
– Perquè està a prop de s'Alqueria Blanca.
– Perquè aquest color agradava a tothom.

  

_______________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                              4



Un altre dia, després d'haver-ne parlat dins de l'aula, sortírem a observar
el nostre poble: les cases, l'església, els carrers, les places i els jardins.

Els nins i les nines  han dibuixat així el que han vist:
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            Casa Vieja Costa
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Jardí Mare Nostrum
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L'Església
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El bust de Pep Costa
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Tornada a l'escola.
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Dimecres, 15 d'abril de 2006
ELS BOMBERS.

El 15 de març vàrem anar a veure els bombers de Felanitx. Ens varen ensenyar com
apagar el foc i les “camilles “ i moltes coses més. Vàrem berenar allà. Ens ho vàrem
passar molt bé. 

Maria Lendoiro García . Primer A
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EL PARC DE BOMBERS  DE FELANITX

El dimecres dia 15 de
març  els  nins  i  les
nines de primer vàrem
anar,  amb el bus d'en
Roig,  a  visitar  el  parc
de  bombers  de
Felanitx.
Els bombers ens varen
ensenyar  moltes
coses:  el  camió,  les
eines, les seves robes,
l'emissora,  les
mànegues...
La sirena feia  molt  de
renou.
Ens  varen  donar  un
llibre per aprendre més
coses dels bombers.
Després  ens  varen
donar  una  sorpresa.
Ens  varen  deixar  els
seus cascs i les seves
jaquetes  perquè
nosaltres  amb  les
mànegues  apagàssim
el  foc  que  havien
encès.
Ens ho passàrem molt
bé
Els nins i nines de 1er B
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 A SEGON:
VISITA ALS BOMBERS
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    Algunes

  actuacions

  dels bombers

  vistes

 pels nins  i nines de
segon.
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ROBIOLS
  Autors: alumnes de 3er A

INGREDIENTS.

2 vermells d' ou. Una tassa d'oli

Una tassa de suc
de taronja 200 g. de saïm.

 100 g. de sucre
  

    
 La farina

necessària
(uns 900 g.)

UTENSILIS.

Ribell balança Tassa aprimador

Paper de ceba Llauna de forn Talla pasta

PER FARCIR.

Es poden farcir  del que es vulgui.  Els robiols típics es fan de cabells
d'àngel  o  de  confitura  d'albercoc  però  es  poden  fer  del  que  agradi  més,   per
exemple: crema, brossat, nutela, etc.                                           
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PREPARACIÓ.

Dins el ribell posar els vermells d' ou, el saïm, el suc de
taronja, l' oli  i el sucre. Es remena i mescla molt bé fins
obtenir  una  pasta  molt  ben  lligada.  Ara  se  li  afegeix  la
farina i se mescla intentant no pastar molt.

Es fan bolletes, es col·loquen damunt  del paper de
ceba.  Amb l'  ajuda de l'aprimador  s'  estira la  pasta
suaument en forma de cercle. 

   
   

Posam el farcit al mig de la pasta i tancam el robiol
amb suavitat. Ajuntam molt bé les voreres i tallam el
que sobra amb el “tallapasta”.

 
Posam el robiol, amb el paper de ceba davall, damunt de la
llauna. Enfornam una mitja horeta. Hem d' estar alerta que no
es cremin.

    UHHHH!! Bon Profit !!! Boníssims!
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DEFINICIONS DE TERMES RELACIONATS AMB L'ESCOLA

RESTA: És una operació que serveix per llevar-li números a un altre més gran. 

SUMA: Consisteix en afegir números i fer el número més gran. (Juanjo)

MULTIPLICAR: És fer una suma de forma diferent. Els seus termes són factors i

producte. (Ander)

TABLES DE MULTIPLICAR:  Les tables  són igual  que una suma,  sumes moltes

vegades el mateix número.(Juan Antonio)

DIVISIÓ: Un repartiment igual d'objectes. (Francisco Jesús)

ESCOLA:  Una escola és un edifici  construït  per persones i serveix per  aprendre

matemàtiques, castellà, català, medi... (Javier)

ALUMNE:Un alumne és un nin que va a l'escola. (Javier)

MESTRE:  Una mestra és una persona que ensenya als nins que van a l'escola.

(Javier)

Persona que està obligada a ensenyar als nins. (Marina)

COMPANY: Persona que és al teu costat. (Marina)

DIRECTORA:  Persona  que  dirigeix  l'escola  i  mana.  (Ander)  La  que  mana  dins

l'escola. (Lidia)

INFANTIL:  És una classe que és pels  nins molt  petits  com de tres o dos  anys.

(Ander)

MÚSICA: Quan un canta es diu que és música. (Marina)

Assignatura on els nins aprenen a tocar certs instruments. (Daniel)

RELIGIÓ: Assignatura on els nins aprenen el que ha fet Jesús i altres personatges.

(Daniel)

CONEIXEMENT DEL MEDI:  És una assignatura en que es parla en català de la

natura, del cos humà, dels planetes... (Javier)

EXAMEN: És igual que un control per saber si hem estudiat o no. (Adrià)

CONTROL: És el que “classifica” si has aprés o no. (Francisco)

APROVAR: És quan es fa bé la feina.(Lidia)

PILOTA: Cosa rodona per jugar a pegar-li coces. (Marina)

JOC: Quan els nins juguen a “pilla-pilla”, al llop,a encalçar... És un joc. (Marina)

ZERO: Número que serveix per dir que no tens res. (Melisa)

Alumnes 3er B
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    LA PLATJA DEL TRENC

Dimecres dia  15  de  març  els  alumnes de  4rt  anàrem d'excursió  a  la
platja del Trenc. Havíem de fer el recorregut per la platja des del Trenc fins a les
Covetes.  Ens  vam separar  per  classes fent  així  dos  grups,  ja  que  hi  havia  dos
monitors que ens acompanyarien al llarg de tota l'excursió.
                                      

                                                           1. Mirau quines cares de felicitat que tenim els dos grups
                   

Aquests monitors ens van explicar moltes coses de la platja, la vegetació
i  la  fauna.  Ens  van  dir  que  la  platja  es  forma   a  partir  de  bocinets  de  roques
erosionades i restes d'éssers vius (copinyes, caragols de mar, eriçons, etc...) Per
això és tan important no agafar les copinyes de la platja. La platja també pot canviar
segons l'estat de la mar. L'aigua i el vent poden dipositar o dur-se'n arena i altres
materials de la platja i canviar completament el   seu aspecte. 

                                                               2. Tots a la recerca!
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Darrera  la  platja  hi  ha  un  paisatge  dunar,  format  per  dunes que són
acumulacions  d'arena  arrossegada  pel  vent.  Totes  elles  o  la  majoria  estan
recobertes per una vegetació característica que fa de protecció per a elles.

Cada  quatre  nins  teníem  un  quadernet  de  treball  i  amb  ell  havíem
d'intentar reconèixer la vegetació que hi havia a les dunes (herbes, arbusts, etc), i tot
el que trobàvem a la platja.

                                           3. I ... seguim buscant i esbrinant coses molt interessants

4.Ja s'acaba, i com se'ns nota, estam esgotats

Caminàrem  per  la  vorera  de  la  mar  fins  a  arribar  a  la  platja  de  les
Covetes on ens esperava l'autobús per tornar cap a l'escola.

Ara quan anem a qualsevol platja de Mallorca pensarem en tot el que
ens varen explicar aquells monitors i ens recordarem que no hem d'agafar copinyes,
cornets ...  ni deixar fems a la platja.

Alumnes de 4rt
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El  SUDOKU  A  5è B
      

Quan va sorgir la moda dels sudokus, jo no sabia ni que existien. Vaig
començar a fer-ne i, la veritat, no resultava gens fàcil. A més havies de tenir molta
paciència i suposava  un repte per a un mateix.

Vaig  pensar  amb  els  meus  alumnes,  i  em  vaig  demanar  si  ells
coneixerien el Sudoku. Un dia a classe ho vaig demanar, i només dues persones
sabien, més o manco, el que era... i així va començar l'aventura del sudoku...

Al  principi  els  hi  va  costar  bastant  entendre-ho  i  molts  ni  ho  volien
intentar.  Però,  amb   molt  d'esforç  per  la  seva  part,  varen  descobrir  que,  tenint
paciència i ganes, ho anaven aconseguint.

Nosaltres començàrem fent sudokus de bastant dificultat.
Ara,  han començat a crear els seus propis i originals sudokus.

El nostre  desig es que tota  l'escola sàpiga fer-ne i d'aquesta manera
algun dia poder fer un concurs amb diferents nivells de dificultat i amb nins i nines
de diferents cursos i, per suposat, els/les mestres també participarien.

Algunes opinions dels alumnes de 5è B sobre el sudoku:
 
  * El sudoku és un joc per pensar i per ser més àgil, mentalment. Ara em comença a
agradar  més,  però  em  pareix  increïble  que  m'agradi  més  fer-lo  en  un  aparell
electrònic que sobre el paper. Pareix un joc senzill, però no ho és.
  * Quan vàrem començar a aprendre-ne no m'agradava gens perque crèia que era
molt difícil, complicat, embullós... Però després em va començar a agradar perque
posant-hi més atenció i tenint molta paciència, em va començar a sortir. Ara estic
molt contenta, perque puc dir que: ja sé fer sudokus. 
  * El meu primer sudoku va ser a la classe. Quan vaig anar-me'n de viatge per
Nadal, vaig anar durant un mes i mig a una altra escola. En aquesta classe cap nin
ni  nina,  no  sabien  el  que era  això dels  sudokus,  a  part  del  mestre.  Els  hi  vaig
ensenyar el que havíem fet a classe i també en van aprendre, i els hi va agradar
molt. 

Si necessitau ajuda ens ho podeu demanar i amb molt de gust ho farem.
Recordau que heu de tenir moooooolta paciència. Ànims!!!

La classe de 5è B
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MAHATMA  GANDHI

Qui era Gandhi?
Aquest home nascut a Porbandar, actual estat
de Gujarat. Nascut el 2 d´octubre del 1869.

On vivia?
Mahatma Gandhi vivia a l'Índia que en aquells
temps era colònia de Gran Bretanya.

Per què és conegut?
Mahatma Gandhi és conegut perquè va lluitar
per  tota  la  llibertat  i  pau  que  en  aquells
moments no existia per culpa de “Londres”.

Pertanyia a qualque moviment o religió?
Gandhi es va anar a Londres per estudiar dret i l´any 1892 va regressar

a la seva pàtria, ja graduat com a jurista. També a Londres va estudiar 3 idiomes:
llatí, francès i anglès.

Així  mateix  va  estudiar  4  religions:  hinduisme,  budisme,  islamisme  i
cristianisme.

Frases famoses de´n Gandhi:
Gandhi va produir moltes frases famoses com aquesta: “Si vols canviar

el món, canvia´t a tu mateix”. “No hi ha un camí cap a la Pau, la Pau és el camí”. “Ull
per  ull  i  tothom  acabarà  sense  vista”  Aquí  és  on  demostrava  la  seva  gran
personalitat.

Com lluitava contra el que considerava injust?
Gandhi va organitzar els seus companys en un moviment i consistia en

la no cooperació amb les lleis abusives de les autoritats que tenien el poder i  la
resistència sense violència. Si l´exercit anglès enviava a cent persones a la presó,
aleshores es presentaven mil persones per fer-los costat.

Comenta un fet relacionat amb ell quan vivia.
Al final, amb tot el seu moviment aconseguiren la separació de l'Índia de

Gran Bretanya sense violència, només amb idees de justícia.

Com penses que avui la gent aprofita la Pau?
La gent avui dia no aprofita la Pau, la destrossa, si en aquest moment hi

hagués un home com en Gandhi tot aniria millor.

Sandra Moreno Moreno i altres alumnes de 5è A
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JOSEP COSTA i FERRER
               CRONOLOGIA

1876 
El  7  de  juny  Josep  Costa  Ferrer  neix  al  domicili
familiar del carrer de Sant Telm d'Eivissa.

1888 
La família Costa es trasllada a viure a Mallorca.

1896
La família Costa es trasllada a viure a Barcelona.

1897
A partir del 30 de setembre es comencen a publicar
els seus dibuixos al setmanari La Tomasa.

1900
Forma part d'un grup d'artistes anomenat Cova Artística.
A fi de recaptar fons per a la construcció del monument al general Vara de Rey a Eivissa,
aporta un dibuix del qual es va fer la tirada d'un segell.

1901
Viatge amb Lluís Bagaria a l'illa de Mallorca.

1902
Del 2 de gener al 29 de desembre es publiquen els seus dibuixos a ¡Cu-Cut!
Del 27 de març al 21 de desembre es publiquen els seus dibuixos a El Rector de Vallfogona.
El 17 d'abril es publica el seu darrer dibuix a La Tomasa.

1903
El 26 de juny es publica el seu primer dibuix a  L'Esquella de la Torratxa, el primer també

signat amb el pseudònim Picarol.
L'11 de juliol  es  publica  el  seu  primer  dibuix  a  La Campana de
Gràcia.
Comença a participar  a les tertúlies de la  Librería  Española dels
López.
El 3 de juliol tanca la cerveseria Els Quatre Gats, on es reunia amb
els joves artistes del moment: Mir, Manolo, Vilumara, Opisso, Rafael
Martínez Padilla, Isidre Nonell, Canals, Usó, Vidal Ventosa, Pichot,
Picasso i, especialment, Santiago Rusiñol i Ramon Casas.

1904
Comparteix taller al carrer Valdonzella de Barcelona amb els seus amics Ventosa, Padilla i
Bagaria.
Comença a dibuixar l'Almanac de L'Esquella de la Torratxa (1904-1932).
El  4  de  novembre es  casa a  l'església  parroquial  de  Santa  Coloma  de Centelles  amb
Modesta Gispert i Vilardebó.

1905
Comença  a  dibuixar  a  l'Almanac  de La  Campana  de
Gràcia (1905-1925).
Il·lustra  el  llibre  Resurrección  de  Don  Quijote,  de  P.
Valbuena.

_______________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                              22



El 13 de gener el seu germà Lluc Costa es bat en un duel en el qual resulta greument ferit.
A conseqüència d'aquest fet la seva família es trasllada a Centelles.

1907
Naixement de la seva primera filla, Margarida.

1908
Mor el seu germà Lluc Costa, a causa de les ferides del duel a pistola que havia tingut lloc
tres anys abans a Palma.

1910
Naixement del seu segon fill, Josep Maria.

1912
A  l'agost  viatja  a  Eivissa  amb  Santiago  Rusiñol  i  comencen  les  seves  excavacions
arqueològiques a l'illa, les quals es varen prolongar fins a l'any 1916.

1913
El 21 de març apareix per primera vegada, a L'Esquella de la Torratxa, el personatge del
«senyor Esteve».
Publica algun dels seus dibuixos i escrits a l'Heraldo de Ibiza.

1914
Possibles col·laboracions a diverses publicacions europees, com L'Asino, de Roma.
El  mes de juny exposa al  Palau de Belles Arts  de Barcelona les peces trobades  a les
excavacions de l'illa d'Eivissa.
Publica algun dels seus dibuixos i escrits a Diario de Ibiza.

1915
Participa al seu primer establiment d'antiguitats,  anomenat «La Vicaria» i situat al  carrer
Banys Nous de Barcelona.
Publica alguns dels seus dibuixos i escrits a El Resumen de Ibiza.
El  juliol  surt  anunciada a  L'Esquella  de la  Torratxa la  publicació del  llibre  antigermànic
Kultur:  Antología  bárbara  de  los  tiempos  modernos,  il·lustrat  per  Picarol  i  amb text  de
Rusiñol.

1916
Exposa els seus dibuixos al  Primer Saló d'Humoristes de Barcelona, inaugurat el mes de
gener.
Ofereix  la  seva  col·laboració  de  peces  trobades  a  les  excavacions  d'Eivissa  al  Museu
Arqueològic de Barcelona, que no accepta l'oferiment per no disposar de fons.

1917 
Participa a l'Exposició d'Art  en favor dels voluntaris  espanyols del  bàndol  aliat  durant  la
Primera Guerra Mundial.

1919
Fa donació de les peces trobades a les excavacions al Museu Arqueològic d'Eivissa i al
Museu Arqueològic de Barcelona. Naixement del seu tercer fill, Antoni.

1920
El 25 de maig surt,  a  L'Esquella de la Torratxa,  la notícia que Josep Costa ha rebut un
obsequi  del  mariscal  J.  Joffre  en  agraïment  als  seus dibuixos en defensa  de  la  causa
francòfona durant la Primera Guerra Mundial.
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Obre el seu propi negoci d'antiguitats, associat amb el seu amic, Carvajal, al carrer del Call
de Barcelona.
Comencen els seus viatges constants, sobretot a París, per anar a
les subhastes d'art i mobiliari.

1921
Viatge  a  València  amb el  seu  amic  Joaquim  Folch  i  Torres  per
participar en una subhasta d'antiguitats.

1922
Es publica algun dels seus dibuixos i escrits a la revista Baleares de Mallorca.

1925
Dibuixa el seu darrer Almanac de La Campana de Gràcia.
Del 2 al 9 d'octubre es publiquen els seus dibuixos a La Rambla, de Barcelona.

1926
Es comença a publicar, sempre esporàdicament fins al 1936, algun dels seus dibuixos a El
Día, de Palma.

1927
Viatge a Chicago on, amb el seu amic Argelles, instal·la un negoci d'antiguitats anomenat
«Spanish Shop. Argelles & Costa».
Entra en contacte amb la publicació Chicago Tribune, on fa arribar alguns dibuixos.
És guardonat per la Societat de Dibuixants Mundials, tant a Chicago com a Filadèlfia.
Alguns dels seus dibuixos arriben a la publicació Frivolidad, de Mèxic.
Després de vuit mesos d'estada a Chicago torna definitivament a Catalunya.

1928
L'1 de desembre s'inauguren les Galeries Costa
a Palma.

1929
Fixa la seva residència a Mallorca.
Comença  a  organitzar  les  exposicions  de  les
Galeries Costa de Palma-
Edició de Mallorca, Guía Gràfica Costa.

1930
Organització de les exposicions a les  Galeries Costa de Palma, en les quals comencen a
mostrar la seva obra artistes eivissencs.

1931
Arran de la mort del seu amic i director de la Librería Española Antoni López, decideix no
enviar més dibuixos als setmanaris de la llibreria.
El 16 de juny és l'enterrament del seu amic Santiago Russiñol; Costa hi acompanya Ramon
Casas.
24 de desembre surt el seu darrer dibuix publicat a La Campana de Gràcia.
28 de desembre el Crup de Regates de Palma li dedica un homenatge.
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1932
Dibuixa el  seu darrer  Almanac de  L'Esquella
de la Torratxa.
Comença  el  seu  interès  en  els  projectes
d'urbanització de l'illa de Mallorca.

1933
El mes de gener compra una finca situada a
l'indret anomenat ses Puntetes, a Mallorca.

Comença el seu projecte d'urbanització del que anomena
«Cala d'Hort», en record d'una cala d'Eivissa, i que aviat
esdevé «Cala d'Or».
Viatge  a  Eivissa,  on  es  troba  amb  el  pintor  Médard
Verburgh a qui  exposa el  seu projecte  d'urbanització  de
Cala  d'Or.  Verburgh  viatja  a  Mallorca  per  visitar  els
terrenys i decideix participar a l'empresa.
Es publica algun dels seus dibuixos a La Nostra Terra, de
Palma.
El  29  de  desembre surt  el  seu  darrer  dibuix  publicat  a

L'Esquella de la Torratxa.

1934
«Invasió dels belgues» a la urbanització de Cala d'Or, a Mallorca.

1935
Josep Costa, amb les seves galeries, s'ha convertit en un dels principals marxants d'art del
país.

1936
Edició d'Ibiza. Guía Gráfica Costa.
Quan esclata la Guerra Civil Josep Costa es troba, amb la seva família, a Mallorca.

1937
Es dedica a la taxació de col·leccions d'art  i  comença a assessorar
grans col·leccions com a de Ròmul Bosch, Santiago Espona i  Joan
March.

1940
És l'encarregat  de les  obres  i  de  la  decoració  del  Palau March  de
Palma junt amb l'arquitecte Lluís Gutiérrez Soto i el pintor Josep Maria
Sert.

1948
Inicia l'edició de la col·lecció «La Pintura Mallorquina en el Siglo XIX».

1960
Comença a publicar les seves memòries a Santanyí.

1971
El 9 de desembre Josep Costa Ferrer mor a Palma.

_______________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                              25



ESCOLES VIATGERES 2005. RUTA DE NAVARRA

De dia 4 fins dia 10 d'octubre, quinze alumnes de sisè, vàrem visitar una
de les comunitats d'Espanya més rica i guapa: Navarra.

El dimarts, dia 4,  vàrem haver d'aixecar-nos molt prest per poder agafar
l'avió  que  ens  havia  de  dur  a  Madrid.  A  l'aeroport  de  Madrid  ens  esperava  un
autobús  que  ens  va  dur  fins  a  l'estació  de  trens  d'Atocha.  Després  d'esperar,
guardant les maletes,  durant unes dues hores i mitja, vàrem agafar el tren que ens
va dur fins a Pamplona. Dins el tren vàrem començar a conèixer els companys del
Álamo, vàrem dinar i vàrem riure.

A l'estació de Pamplona ens esperava na Carmen, la coordinadora de  la
ruta, que ens va acompanyar fins Puente la Reina, on hi havia la nostra residència:
“Centro Puente”.

Tot d'una en arribar ens acomodaren a una gran sala i ens varen fer
saber les normes de convivència que hauríem de respectar mentre estàssim allà.
Després vàrem pujar als dormitoris a desfer les maletes i un poquet més tard vàrem
baixar a sopar.

L'endemà, dimecres,  varem visitar el parc eòlic del “Alto del Perdón” i
després, de camí a la Vall de Baztán,  ens vàrem aturar al port de Velate, on vàrem
berenar  i  vàrem menjar  castanyes.  Un poc  abans  de  mig dia  vàrem arribàrem i
visitàrem Elizondo, la capital de la vall. Després de dinar vàrem fer una visita al parc
natural “Señorio de Bertiz”. 

El  dematí  del tercer dia varem visitar el poble on residíem, Puente la
Reina, i l'horabaixa, Estella, on varem poder fer algunes compres.

El divendres, de camí a la reserva de Larra, vàrem aturar-nos al mirador
de la “foz de Arbayun”, atravessada pel riu Salazar, on hi ha una de les colònies de
voltors lleonats  més gran de Navarra.  Devers migdia  vàrem arribar  a  Burgui,  on
vàrem veure una almadia i conèixer quina era la vida dels “almadieros”. Després de
dinar  vàrem jugar un poc al  fronton del  poble i,  un poc més tard,  vàrem partir,
atravessant les valls de Roncal i Belagua,  cap a la reserva natural de Larra, que fa
frontera amb França. A la “pedra de San Martín” un grup d' alumnes va  representar
la  tradició  de  “el  tribut  de  les  tres  vaques”.  De tornada  varem aturar-nos  a   un
impressionant bosc de faigs, on alguns nins varen dir que havien  vist petjades d'ós. 

El dissabte, de camí a Pamplona, vàrem aturar-nos a  l'ermita d'Eunate,
una ermita molt petita i misteriosa, de planta octogonal. A Pamplona vàrem visitar el
planetari, el parlament, el  fronton Labrit, la capelleta de Sant Fermí, varen passejar
pel carrer estafeta ... i vàrem tenir temps per comprar alguns records per les nostres
famílies. Aquest dia, el vespre, vàrem fer la festa de les comunitats: vàrem ballar  i
vàrem intercanviar-nos  els regals amb els altres nins. Aquest vespre vàrem anar a
dormir molt tard.

Diumenge, el penúltim dia, varem visitar el castell d'Olite, on antigament
vivien  els  reis  de  Navarra.  Després  de  dinar  vàrem anar  a  veure  les  “Bárdenas
Reales”,  que són com una espècie de desert.  Aquest  vespre vàrem fer el  darrer
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sopar tots plegats, el sopar de comiat, ja que l'endemà ens havíem d'aixecar molt
d'hora per agafar el tren. Va ser una festa de comiat trista, i molts de nins se varen
emocionar i varen plorar.

El darrer dia, dilluns, ens vàrem aixecar ben dematí per agafar el tren
que fa la ruta Pamplona - Madrid. A l'estació d'Atocha ens vàrem acomiadar, un altre
pic,  dels nins i nines de Madrid. Va ser un adéu encara més trist que el de la nit
passada.  Després,  amb  molt  de  sentiment  i  alguna  llàgrima,  vàrem  agafar  les
maletes i vàrem pujar a l'autobús que ens va acompanyar fins l'aeroport. L'avió va
dur un poc de retard i  devers les cinc i mitja de l'horabaixa, cansats, però contents,
vàrem arribar a Cala d'Or, on ens esperaven els nostres pares.

  Va ser un viatge que recordarem sempre.

Sergi D. Ruiz i Àngel Vigara, 6è B

Olite
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Jocs populars (1)

*A figuretes
       
       Tots  els  jugadors/jugadores
posen  a  terra  una  figureta,  de
manera que el pintat quedi al davall.
Trien per sort qui ha de ser primer/a.
Aquest/a  posa  la  mà  damunt  les
figuretes,  i  l'alça  aviat.  Si  el
jugador/a  aconsegueix  girar  les
figuretes  i  que  el  pintat  quedi  al
damunt, és seva i ho torna a provar
fins  que  no  en  gira  cap.  Tots  els
jugadors/jugadores fan  això mateix,
fins que no queda cap figureta a terra.

*A Mocadoret

       Es fan dos grups iguals. Cada bàndol dóna número a cada jugador; seran tants
a un com són a l'altre. Ningú no ha de saber el número que té el contrari. Un jugador
que no forma part de cap dels dos bàndols es col·loca enmig, a unes 20 passes de
uns i dels altres, amb un braç estès i aguantant amb la mà un mocadoret. Diu un
número.  Els  dos  jugadors  que  el  tenen,  un  de  cada  banda,  van  a  cercar  el
mocadoret. El jugador que l'agafa i el dur al seu grup, sense que l'altre el toqui, té un
punt; però si l'altre jugador el toca quan ja té el mocadoret i abans d'entrar en els
seus, no guanya el punt. Entreguen el mocadoret al jugador que l'aguanta, que diu
un altre número, i així segueix el joc. Al final, qui té més punts és el qui guanya.
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EXCURSIÓ AL CONSERVATORI. 17 de gener de 2006

Divendres anàrem a un concert que es feia al conservatori de Palma.
Hi havia vuit  homes que tocaven instruments  de vent  i  de percussió:

timbals,  bateria,  marimba i saxòfons. Varen tocar “La pantera rosa”, “El rei lleó” i
dues cançons més que no m'enrecord com es deien. 

També  varen  tocar  com unes  cançons  amb  el  so  de  les  mans  i  de
bosses de fems. Després varen treure quatre nins d'altres escoles, però de la nostra
no.

Al final varen treure unes raquetes amb membrana i una pilota i feien
uns ritmes. Un home que era un poquet grasset va treure una raqueta molt gran i
una pilota. En acabar, varen llançar les pilotes cap al públic i en Vicente en va agafar
una.

Sara de las Heras Delgado. 6èA

Àngel. 5è A

EXCURSIÓ AL CONSERVATORI

A les 8:30 vàrem partir al conservatori. Quan arribàrem entràrem a una
sala. Allà hi havia molta de gent i un senyor va saludar a totes les escoles menys la
nostra i li vàrem dir que ens saludassin.

Hi havia molts  d'instruments:  xilòfons,  saxòfons,  tambors,  platets,  etc.
Uns  homes  varen  fer  música  amb les  mans  i  després  amb bosses  de  fems.  A
continuació varen sortir uns nins i varen fer música amb canyetes.

Quan vàrem sortir del conservatori anàrem a un parc a berenar i després
vàrem anar a una tenda de música. A continuació tornàrem cap a Cala d'Or.

José Casas. 6è A
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VIATJA PEL MÓN AMB NOSALTRES

A la nostra escola hi ha nins i nines que hem nascut a diferents llocs del
món. Vols conèixer a 13 de nosaltres que hem preparat aquest article per vosaltres?
Primer has de mirar bé els nostres dibuixos i llegir  el que et contam  després intenta
localitzar d'on som en el mapa del món , fitxa't que si segueixes les fletxes veuràs la
situació de cada país.
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Som en Carl, jo vivia a 
Liverpool  i m'agradava 
perquè podia xerrar  anglès 
amb els  meus amics. Ara 
visc a Cala d'Or i m'agrada 
perque fa  molta calor.

Som en Julio i venc de Granada.
Allà m'agradava la moto, el parc i 
jugar amb els nins.
He tornat  fa poc a Cala d'Or. D'aqui 
m'agrada l'escola i la piscina

Abans vivia a Tetuan, Marroc, i 
m'agradava perquè tenia molts 
d'amics.Ara visc a Cala d'Or i 
m'agrada perquè hi ha moltes coses, 
per això em vull quedar aqui.
Som n'Oumaima
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Som Stephanie, abans vivia a 
Anglaterra i m'agradava la meva casa 
el meu ca, el cotxe, xerrar anglès i els 
aliments. No m'agradava l'escola 
perquè els nins es pegaven, ni els 
bars. Ara visc a Mallorca i m'agrada 
el sol, l'escola, les persones, la meva 
casa i el meu moix. No m'agrada el
        menjar. 

 Jo som n'Elizabeth d'Anglaterra .Tenc 
9 anys.Vaig anar a l'escola Thomas 
Gray Primary school.Tenc molts 
d'amics aqui ara, però quan vaig 
arribar no tenia cap amic.La meva 
mestra favorita és na Gloria,és molt 
guapa. M'agrada viure a Cala d'Or, a 
Anglaterra plovia molt.

Som na Chadia , abans vivia al 
Marroc  ara visc a Cala d'Or. 
M'agrada molt l'escola

El meu nom és Ivan , la meva 
escola de Granada m'agradava 
molt.
Ara visc a Cala d'Or , m'agrada 
la platja

 Jo vivia a Lituania a la ciutat Tauragé. 
El que més m'agradava era el riu 
Nemunas i la naturalessa. No hi ha 
hotels a la meva ciutat només 
naturalessa.
                                                   Matas.

 Fotos de Lituania
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Som n'Amy de Liverpool, 
Anglaterra. De Liverpool 

m'agrada la pluja i els amics.
De Cala d'Or m'agrada l'escola, la 

platja i el sol, ah!! i els meus 
cosins.

              M'agrada molt viure        
a Cala d'Or

 El meu nom és Facundo.Vaig 
venir d'Uruguai quan era molt 
petit.
Cala d'Or m'agrada molt
i Uruguai també és molt guai !

Som na Tatiana i venc de 
Portugal.
Quan era petita ja vaig 
viure poc temps a Cala 
d'Or i ara he tornat.

  Jo som en Juan, vivia  
 al poligon de Granada 
i el que més 
m'agradava era la 
plaça.
Ara visc a Cala d'Or i 
el que més m'agrada és 
el camp de futbol i la 
platja.

 Jo vivia a Romania, 
m'agradaven els nins 
i les nines i xerrar 
amb ells, també la 
meva casa i la neu. A 
prop de ca meva hi 
havia una cova.
 Ara visc a Cala d'Or i 
m'agrada tot.
Saps qui som?
Som na Denisa
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L'ús de les T.I.C. al nostre centre
L'anàlisi  de  l'entorn  més  proper  de

l'alumnat del CP Santa Maria del Mar aporta
prou informació per considerar com una de les
prioritats en l'acció educativa del centre l'ús de
les tecnologies de la informació i comunicació
com  a  instruments   integrats  en  el  procés
d'ensenyament i d'aprenentatge.  

L'equip  docent  del  centre  ha explicitat
en el seu projecte educatiu que no vol quedar-
se relegat ni vol eximir-se de la responsabilitat
que suposa la tasca de fer  recerca seriosa i
reflexiva sobre l'ús d'aquestes tecnologies.

 
Una experiència positiva
Des de que es va començar -ja més de

6 cursos escolars- a experimentar en el Centre
la  utilització  dels  recursos  informàtics  i
telemàtics  per  integrar-los  en  l’activitat
educativa en diferents àrees,  l’experiència ha
estat  valorada  sempre  com a  força  positiva,
malgrat els minsos recursos tècnics i de temps
dels  quals  se  n'havia  disposat   pel  seu
desenvolupament.  Actualment,  gràcies  a  la
implicació  presentada  per  part  dels  equips
directiu i docent, la dotació i els equipaments
informàtics  que  s'han  aconseguit  són  molt
importants, tant pel que fa als assolits per part
del  centre  a  través  de  la  participació  en
diferents projectes (Clavius, Educared, FPI, ...)
com els aportats per la Conselleria d'Educació
(Xarxipèlag – Educ@ib).

Una tasca continuada
La  continuació  del  projecte  durant  el

present  curs  escolar  2005/06,  en  vista  dels
resultats,  es  caracteritza  per  un  esforç  en
ampliar  l’abast  de  l’experiència   al  major
nombre dels alumnes i  dels professionals de
l’ensenyament  del centre.  L'equip docent es
compromet en seguir desenvolupant-lo cap a
les metes o  camps d’actuació sobre els quals
ha girat des del seu començ fins a l'actualitat:
· a)  La  millora  dels  recursos  tècnics

informàtics del centre.
· b)  L'optimització  en  rendibilitat  educativa

d'aquest recursos
· c) La sistematització de les experiències en

l'ús  de  les  TIC  per  part  de  l’alumnat  i  la
seva integració en el currículum

· d)  La  formació  del  professorat  que  ho
desitgi en l’ús de les eines informàtiques i
les xarxes telemàtiques.

Novetats
La  principal  novetat  durant

aquest curs escolar se centra en l'ús de
dos tipus d'equipaments informàtics que
potenciaran  de  manera  significativa  la
idea de traslladar  l'ús de les TIC des de
l'aula d'informàtica a l'aula classe: 
– L'aula  d'informàtica  mòbil  (carretó

amb ordinadors  portàtils i  tecnologia
de connexió sense fils)

–  Els Sistemes Interactius de Pissarra
Digital  (Ordinador  portàtil  amb
projector i pissarra interactiva.)

Associat  a  aquest  model
tecnològic es desenvolupa un procés de
formació del professorat en l'ús integrat
curricularment de les TIC en dos nivells
que  es  juxtaposen  durant  el  curs
escolar:  D'una  banda,  es  compta  amb
professorat  de  suport  específic  que
ajuda a la resta de professorat i el seu
alumnat per tal de poder emprar a l'aula,
en  format  metodològic  d'instruments
cognitius, els recursos que ofereixen les
TIC  .  Es  tracta  fonamentalment
d'implementar un procés de formació en
la pròpia acció a l'aula. D'altra banda, es
desenvolupa un seminari de formació en
el  centre  sobre  la  integració  curricular
genèrica  de  les  TIC  i,  de  forma
específica,  es  realitza  formació
instrumental  per  a  la  utilització  de
l'equipament  informàtic  del  centre  i  el
programari educatiu   associat.

Una  altra  línia  programàtica
destacada  és  la  que  correspon  a  la
recerca  del  model  organitzatiu  més
escaient. 
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Internet és una font excel·lent d'informació.
Sols cal aprendre a cercar-la i a emprar-la, tot
elaborant  amb ella nous coneixements.

Aquestes  experiències  ens
mantenen en el convenciment que, tot i
que  no  és  l’única,   una  alternativa
important per a la integració de les TIC a
l’aula  s’ha  de  fonamentar  en  la
implementació d’aplicacions didàctiques
elaborades  pels  propis  mestres,  tot
compartint  amb  els  alumnes  aquesta
elaboració, que presentin la imatge i  el
so  associats  en  un  programari
multimèdia  i  hipermèdia  en  relació  a
determinada  “situació”  concreta
d’aprenentatge  desenvolupada a  l’aula.
Als esquemes es pot constatar la relació
entre  la  proposta  del  model  de
programari i les experiències pràctiques
desenvolupades  a  l'aula,  la  majoria  en
format  de  presentacions  multimèdia
interactives i WebQuest.
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Algunes conclusions
La vivència d'aquest procés de reflexió

entre  la  teoria  i  la  pràctica  de  la  integració
curricular  de  les  TIC  dut  a  terme  durant
aquests  darrers  cursos  escolars  ens  permet
aventurar alguns aspectes que, al menys en el
nostre context educatiu, creiem positius:
·  El tutor o tutora és el principal responsable

del procés d'integració curricular de les TIC
a  l'aula  i  ha  d'acompanyar  l'aprenentatge
dels  seus  alumnes  a  la  pantalla.
L'organització  del  centre  ha  d'aportar  en
una primera fase  un/a especialista  com a
suport  en  determinades  sessions  per  tal
d'ajudar ampliar el seu camp de formació i
descobrir  conjuntament  nous  camps
d'aplicació educativa de les TIC.

·  L'ordinador ha d'estar present a cada aula i
no sols en una aula d'informàtica.  A més,
no  pot  ser  considerat  un  “premi”  per  a
aquells que acaben abans les tasques o un
element  de  “sedació”  per  apaivagar
conflictivitat a l'aula.

·  Els  programes  educatius  comercials  són
interessants i de bona qualitat, però no ho
són tot en el  procés d'integració curricular
de les TIC i sempre estan més enfora de la
realitat  educativa  de  l'aula  que  les
aplicacions didàctiques que puguin adaptar
o elaborar els propis tutors/es.

·  Els  ordinadors  i  el  programari
seleccionat  ha  de  ser  entès  com  a
instruments  per  a  una  construcció
social del coneixement.

·  La integració curricular de les TIC no
és  únicament  una  integració  de  les
TIC en el currículum. Cal plantejar-se
el  procés  des  d'una  perspectiva
d'innovació educativa desenvolupada
a partir  de la  dinàmica  de l'aula  en
qualsevol  àrea  o  contingut
transversal.

·  El  mestre/a  i  no  els  llibres  o  el
programari és el que ha de dirigir  el
procés d'aprenentatge amb les TIC

·  El  procés  d'aprenentatge  amb  les
TIC s'entén des d'una perspectiva de
procés col·lectiu d'enriquiment grupal.
L'alumnat interacciona entre si i amb
el professor/a i la classe s'obri al món
a  través  de  les  eines  que
proporcionen  les  TIC  en  aquest
camp.

·  Les  TIC  s'empren  com  a  eines
cognitives, de treball i de comunicació
en  el  món  i  cal  que  l'escola  se'n
responsabilitzi  de  la  seva  tasca
educativa per emprar-les, alhora que
actua com a factor  de compensació
social per evitar la fractura digital.

 N. de R.: Aquest article es va reproduir en el suplement “Diari de l'Escola” del “Diario de Mallorca de dia 15
de març de 2006.

_______________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                              36



PROJECTE DE SECCIONS EUROPEES

Aquest curs escolar els nins i nines de primer hem començat un nou projecte anomenat
Seccions Europees que consisteix en fer l'àrea de plàstica en llengua anglesa.

Els objectius d'aquest projecte són:
• impartir  una  àrea no  lingüística

en llengua anglesa
• ampliar  i  reforçar  els

coneixements  en  llengua
anglesa

• potenciar l'anglès oral
• utilitzar  l'anglès  com a  eina  de

comunicació
• tenir a la mestra d'anglès com a

referent lingüístic

Aula d'Educació Plàstica i Anglès

A l'àrea  d'Educació  Plàstica treballam els  continguts
propis  d'aquesta  àrea  amb  les  imatges  mitjançant
instruments  com  el  dibuix,  la  pintura  i  l'escultura  i
experimentam amb diferents tècniques.

Tot  aquest  treball  que  feim  a  l'àrea  de  plàstica  el
compaginam amb les classes d'anglès on treballam la
llengua  mitjançant  contes,  cançons,  festes
tradicionals,... i també utilitzant les noves tecnologies!
D'aquesta manera ens sentim molt motivats i aprenem
a utilitzar  la  llengua anglesa per  comunicar-nos  dins
l'aula.

“Children  learn  by  doing.  When  they  are  involved  in  art,  crafts,  and  design  activities,
language can play the key part” 

Andrew Wright
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EL VALOR DEL ESFUERZO 

MUESTRA DE LOS RESULTADOS
 de colegios de toda España

(18.864 entrevistas)

PRINCIPALES RESULTADOS:

1. Cuando te has esforzado y has conseguido lo propuesto, ¿cómo te sientes?
Orgulloso de mí mismo 49%    Contento 49%     Cansado 3%     Igual que antes 3%

2. ¿En qué cosas crees que deberías poner un mayor esfuerzo?
En cole/estudios 69%    En portarme bien en casa 22%    En ser buen amigo11%
Otros 7%

3. ¿Qué haces cuando no te sale algo a la primera?
  Lo intentas otra vez hasta que lo consigues 78%     Te enfadas 15%     Lo olvidas 6%

4. ¿Cuánto te felicitan tus padres cuando te esfuerzas?
Mucho 52%    Bastante 31%                    Algo  13,4%        Nada 2,7%

5. ¿Quién es la persona que más te anima a esforzarte?
Tus padres 72%    Profesores  19%     Amigos 9%     Otros familiares 8%    Otros 2%

6. Si un amigo o compañero se esfuerza en algo y no le sale bien, ¿te animas para
que siga intentando conseguirlo?

     Sí 76,4% No  2,9% A veces  20,7%

7. ¿Qué te gustaría llegar a ser cuando seas mayor?

Los alumnos que han participado sueñan con llegar a ser “de
todo”. Es muy variada la relación que citan: político, astronauta,
piloto  de  carreras,  futbolista  de  élite,  peluquera,  electricista,
cocinero, albañil, conductor de camión...
Hay tres profesiones que se convierten en las preferidas entre
los niños españoles: maestro, veterinario y futbolista.

8. ¿Qué persona de tu entorno te parece un ejemplo a seguir a la hora de
esforzarte?
     Padres  86%         Profesores   55%               Amigos   33%

9. ¿Qué personaje popular o conocido crees que se esfuerza más en su vida?
La mayor parte de las citaciones se refieren a deportistas. El personaje popular por
excelencia que, según creen los niños entrevistados, se esfuerza más en la vida es
Fernando Alonso, seguido de Ronaldinho, D. Meca y R. Nadal.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
               Hola, et demanem una mica del teu temps, per a conèixer què és per a tu l´esforç i
la seva importància a la teva vida. Respon a les preguntes anteriors i de la pàgina següent.
Valora.
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JUNTS VALORAM ☺☺☺☺☺

ESFORÇOS EN FAMÍLIA

 Llegir junts els drets  del nen  i parlar  del per què fan falta.☼☼☼☼☼

 Valorar setmanalment,amb estrelles,els esforços personals de cada nen o nena.☼☼☼☼☼

 Assignarem tasques i les complirem: comprar, posar rentadores, cuinar, fer la netetja... de
forma justa i repartida, d'acord amb les possibilitats de cadascú.☼☼☼☼☼

 Ens esforçarem per passar estones junts. Anirem al cinema, al teatre o farem una excursió
cada mes.☼☼☼☼☼

 Esmorzarem junts cada dia, encara que haguem de llevar-nos una mica abans. I ho farem de
manera  equilibrada:  pa,  torrades  o  galetes,  melmelada,  fruita  o  suc  de  fruita,  iogurt  o
llet...☼☼☼☼☼

 Apagarem la televisió,a l´hora de sopar, i explicarem com ens ha anat el dia.☼☼☼☼☼

 Ens fixarem en notícies que expliquin com passa la vida d'altres persones en països amb
menys recursos i què fan per tirar endavant. També intentarem participar  en una activitat
organitzada per una ONG.☼☼☼☼☼

 Participarem en algun acte de l'Associació de Mares i Pares de l'escola i procurarem implicar-
nos en l'esforç col·lectiu.☼☼☼☼☼

 Emplenarem,junts,una de les postals on explicarem un esforç que hem fet aquest curs en
família i com ens hem sentit fent-ho.☼☼☼☼☼

ESFORÇOS PERSONALS

 M'il·lusionaré  amb el  projecte  i  esperaré,  amb entusiasme,el  proper  dia  en què el  farem.
☼☼☼☼☼

 Intentaré aconseguir sempre el màxim d'estrelles en els meus esforços.☼☼☼☼☼

 Reciclaré cada dia algun envàs com el de l'esmorzar i el del berenar. Ah!, i he après quins
envasos es col·loquen a cada contenidor: en el groc, envasos de plàstic, llaunes i envasos
tipus brik; al blau, paper i envasos de cartó; i en el verd, envasos de vidre,flascons i pots.
☼☼☼☼☼

 Milloraré la meva velocitat de lectura, i per fer-ho llegiré cada dia. ☼☼☼☼☼

 No fallaré en fer els deures cada dia. Aquest mes els he fet alguns dies (altres dies me'n vaig
oblidar).  ☼☼☼☼☼

 Llegiré  el  diari  o  escoltaré  les  notícies  amb  atenció  almenys  una  vegada  per  setmana.
Demanaré a un adult que m'ajudi a comprendre allò que no entengui.☼☼☼☼☼

 Ajudaré, de manera totalment desinteressada, algú que em necessita. ☼☼☼☼☼

 M'asseuré amb algú que, fins ara, no m'ha agradat gaire, per conèixer-lo millor.☼☼☼☼☼
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - AMPA
CURS  2005-06

· JUDO 
 

HORARI: dilluns i  dimecres de 16,00 a 18,00 h.
GRUP  I:  16,00 – 17,00 h.
GRUP  II: 17,00 – 18,00 h.

      CURSOS:   5 anys a 6è

· TENNIS

LLOC: Club de Tenis en Cala Egos

· FUTBOLET 

HORARI: dimarts i dijous de 16,00 a 18,00 h.
GRUP  I :   16,00 – 17,00 h
GRUP  II:   17,00 – 18,00 h
CURSOS: Ed.Infantil (4 anys) a 2n

· BALL

HORARI: dimarts i dijous de 16,00 a 18,00 h.
GRUP I: 16,00 – 17,00 H
GRUP II: 17,00 – 18,00 H
CURSOS:  1r  inf a 3r inf.

· BALL DE BOT

HORARI : dimecres des de les 15,00 h.
CURSOS: 3 anys a 6è

· TOT  BALL

HORARI: dimecres de 15,00 a 17,00 h.
CURSOS: 5 anys  a  6è

· PATINATGE

HORARI: dilluns  i  dijous de 16,00 a 18,00h.
GRUP I:  16,00 – 17,00 H.
GRUP II: 17,00 – 18,00 H. 
CURSOS:  1r a 6è

· PINTURA     

HORARI: dimarts de 15,30 a 19,30 h.  
CURSOS: 1r a 6è

· ANGLÈS

HORARI: dimarts de 16,00 a 18,00 h. 
GRUP I: 16,00 – 17,00 h
GRUP II: 17,00 – 18,00 


