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EDITORIAL

El  temps,  inexorable,  presoner  en  el  rellotge, 
cavalca  sobre  les  agulles  que  solquen minut  a 
minut, hora a hora,  l'espai circular que emmarca 
el  seu  transcurs.  Genet  expert,  supera  sense 
entrebanc, un vegada darrera l'altra,  cada un de 
la dotzena d'obstacles que barren el  seu camí. 
Mentre  tant,  viatgers  amb  ell,  l'acompanyam 
nosaltres, D9A4, per contar-vos, presents entre el 
teixit  d'aquest  paper,  com entre  aquestes  dues 
marques que el rellotge ha clavat en el seu camí, 
els nins i  nines realitzen dia a dia el fantàstic  i 
difícil procés d'aprendre.

Perquè el que pretenem amb la nostra tasca de 
cronistes és que pugueu tenir a les vostres mans 
un  grapat  d'imatges  i  de  mots  que  serveixin 
d'aparador  per  donar  significat  al  fenomen 
educatiu  amb  el  qual  tots  els  estaments  de  la 
nostra comunitat escolar hi estam compromesos.

Sabem bé que no és fàcil acomplir amb la missió 
de contar tant en tant poc lloc, un mosaic d'una 
quarantena de fulls enganxats en aquesta revista. 
Som coneixedors del fet  que les vivències i les 
emocions  compartides en el dia a dia a les aules, 
al menjador, al pati, als racons de joc, als tallers, 
difícilment  poden  expressar-se amb  claredat a 
bastament en  els textos, les fotos i els dibuixos 
que us hem embolcallat amb el present exemplar. 
Per tal cosa, i perquè també som conscients de 
que hem de millorar cada vegada més el nostre 
treball  i la nostra diligència en reflectir la vida de 
la nostra escola, creim que hem de cercar nous 
espais,   altres   instants  i  diferents  formats  per 
traslladar  al  lectors  i  lectores  la  informació,  per 
compartir-la amb ells i  elles i  recollir-ne la seva 
opinió.

Amb  aquesta  voluntat   de  millora  hem  trenat 
alguns  fils  a  la  xarxa  digital  de  la  Internet,  tot 
dipositant-hi el germen de la versió electrònica de 
la nostra revista. Confiem que en el moment que 
ara llegiu aquestes paraules  D9A4 hagi encetat 
amb bons auguris el període de prova que ens 
hem  marcat  durant  aquest  darrer  trimestre  de 
curs i desitjam que en el curs que ve ambdues 
versions,  la  impresa  i  la  digital,  puguin 
complementar-se en aquesta funció que l'escola 
ens ha encomanat: mostrar a la resta del món tot 
el  que  els  nostres  nins  i  nines   són  capaços 
d'aprendre  i ajudar a compartir el que han aprés 
amb tots i totes els que ens donau suport amb la 
vostra lectura. Amb aquest afany seguirem sortint 
a la llum,  sobre el paper o sobre les pantalles, 
perquè pensem que tant l'esforç d'aquests nins i 
nines,   com el  suport  que ens donau,  lectors  i 
lectores, s'ho mereixen. 

D9A4
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Nosaltres hem fet de pintors i hem volgut 
conèixer al pintor Joan Miró.
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A ell li agradava molt pintar amb els colors que 
nosaltres hem estudiat: el blau, vermell i groc.

Nins  i nines de tres anys.

                                 L
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De petit vaig començar
i moltes obres vaig crear.
La meva òpera aquí teniu
la Flauta Màgica es diu!



a Flauta Màgica 
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Ajudau-me per favor
mirau aquest medalló!

Na Pamina està assustada
en Sarastro l'ha segrestada.

En Papagueno és castigat
perquè una mentida ha dit.

Ai! la Reina de la nit
un pany a la boca li ha posat.

Mem si teniu valor!
Per tu una flauta i per tu un carrilló!

En Tamino surt a caçar
es pensa que és molt valent
tot d'una que troba el drac
ell perd el coneixement.

Apareix un personatge
en Papagueno és ell
per vestit duu un plomatge
que deu caçar qualque ocell?

Ell és molt espavilat
i li fa creure que ha mort el drac.



CERCA EL NOM DE L'AUTOR 
I DELS PERSONATGES DE LA FLAUTA MÀGICA EN AQUESTA SOPA DE LLETRES:

P A P A G U E N O S

S P A P A G U E N A

P P O P A P A P A P

A S A R A S T R O T

S N T A M W A T N R

T D R A C S M A I A

A R T M O T I M M Z

M E P A M I N A A O

S O T A T S O N O M

                       Hi falta un personatge, sabries dir quin és?
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Al Temple del saber anam
ja veurem si la trobam.

En Monostatos enfadat 
ha quedat hipnotitzat!

Al final estic content
na Papaguena és amb mi present.

Na Pamina és rescatada
i d'en Tamino està enamorada.

Sempre passa que al final
tot acaba així com cal!



ELS LLEONS I LES LLEONES

ELS NINS I  LES NINES  DE LES CLASSES DELS MUSSOLS,  DE 4 
ANYS, HEM TREBALLAT UN PROJECTE SOBRE ELS LLEONS I LES LLEONES.

ENS VÀREM DEMANAR QUÈ EN SABÍEM JA D'AQUESTS ANIMALS 
SALVATGES  I  QUÈ  EN  VOLÍEM  SABER.  PER  INVESTIGAR  VÀREM  DUR 
LLIBRES, FOTOS, JOCS D'ORDINADOR I MOLTES COSES MÉS QUE ENS HAN 
DIT COM SÓN, ON VIUEN, QUÈ MENGEN, COM ES REPRODUEIXEN, QUINS 
SÓN  ELS  SEUS  COSTUMS  I  MOLTES  COSES  MÉS.  A  LA  INTERNET  HEM 
TROBAT TAMBÉ MOLTA INFORMACIÓ I IMATGES DE LLEONS I LLEONES. AL 
FINAL, HEM APRÈS MOLTES COSES I US EN CONTAM ALGUNES AQUÍ.
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ELS  PINGÜINS
Els nins i les nines de 5 anys tenim una mascota que és diu Flo, és 
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ALUMNES DE 4 ANYS, A I B



un pingüí i per tal motiu som la classe dels Pingüins.

SEMBRA QUE SEMBRA...
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ALUMNES DE 5 ANYS, B 



LA FAVERA.
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ALUMNES DE 5 ANYS, A 



    Els nins i nines del 2n cicle (3r i 4art) tenim la segona 
parada de l' hortet de l' escola.  A aquesta parada hi ha la 
família de les lleguminoses: mongetes, pèsols i faves i la 
família de les crucíferes formada per cols, raves i ravanets. 
En  acabar  la  tardor  sembraren  les  cols  de  planter  i  els 
pèsols i faves de llavors. Ara ja han crescut molt,  tot està 
molt  verds  i  va molt  bo,  sembla  que volen  sortir  de  la 
parada.  Els  nins  hem  sembrat,  regat,  llevat  les  males 
herbes i hem afegit compost. Hem visitat l' hort i hem anat 
observant  les  plantes  durant  el  seu creixement.  Ara  vos 
volen fer la descripció de la favera.

   La favera és una planta de tija herbàcia . La seva altura 
actual és de 80 cm, però, pot arribar bé al m. El seu color 
és verd clar.
Les seves arrels són moltes i més o manco de la mateixa 
longitud i gruixa, pareixen una cabellera d' un color entre 
marró    i  groguenc.  La  seva  llargària  és  d'uns  10  cm. 
Aferrades  a  elles  té  uns  puntets  blanquinosos,  com mig 
granet d' arròs. La favera té  la particularitat d' associar-se 
amb un bacteri del qual obté nitrogen de l'atmosfera que la 
planta aprofita.

 La tija és rectangular, presenta quatre cares. Les fulles són compostes, dividides en fulles 
més petites anomenades folíols. La seva longitud varia entre 6 cm, les més petites i 10 les més 
grosses. Tenen nervis al limbe i la part superior és més obscura que la inferior. S'uneixen a la 
tija mitjançant un peduncle d'uns 3 cm. Una planta sol tenir unes 20 fulles compostes. La 
forma és lanceolada i la vorera llissa.
   Les  flors  neixen  a  la  part 
superior  del  peduncle,  on 
s'uneixen les fulles a la tija, i fan 
grupets de 4 o 5 inflorescències. 
Tenen la forma de bec o boqueta i 
estan formades per tres pètals un 
de blanc i dos de negres. De les 
flors  pol·linitzades  surten  els 
fruits,  en  forma  d'estoig  que  es 
diu  beina  o  bajoca.  A  dins  hi 
trobam  les  llavors  de  la  favera, 
que  són  de  color  verd,  de  la 
grandària d' una ungla grossa i de 
forma  lobulada  o  d'  orella.  Les 
faves,  quan  són  tendres,  les 
podem menjar crues o  les bajoques bullides. També podem esclovellar les faves i menjar-les 
cuinades, sofregides o bullides per cuinats o truites. Si és deixen assecar les poden torrar o 
menjar fava parada, puré, fava pelada,... També s' aprofiten com aliment del bestiar, sobre tot 
pels muls i someres que feien i, encara fan,  les feines més feixugues

Alumnes de 2n cicle.

Sabies que...
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Durant una setmana normal es recull, només en el pati de primària, 
una mitjana de

350 brics i/o botelles de plàstics no reutilitzables
210 trossos de paper d'alumini
200 bosses de plàstic de menjars envasats

Aquests resultats representen
que si posàssim tots aquests brics tombats, un darrera l'altre, amb un any arribaríem des del 

pati de l'escola fins a Calonge
que amb el paper d'alumini que generarien els habitants de Cala d'Or en 1 mes es podria 

tapar tot el camp de futbol de Cala d'Or
que els habitants de Mallorca, en un sol berenar, podrien fer una paret tan alta com l'escola 

i tan llarga que donaria tota 1 volta al camp de futbol
 que si tots els habitants del món generassin els mateixos residus podríem:

arribar de la Terra a la Lluna ajuntant els trossos 
de paper d'alumini

omplir  de brics 1267 piscines com la nova de 
Cala d'Or

tapar  tota  la  catedral  de  Palma  amb  els  brics 
oberts

REFLEXIONEM-HI!
➢ Els nostres alumnes de primària no són qui generen més residus del món ni els qui en 

generen menys 

➢ Tu pots aportar el teu granet d'arena, per petit que sigui 
➢ Si dus el berenar dins una carmanyola no necessites utilitzar paper d'alumini ni bosses 

de plàstic
➢ Un petit canvi individual significa un gran canvi global

Equip de coordinació de Medi Ambient 
AL PRIMER CICLE...
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...hEM ANAT A LA QUELY...
   

   *Els de primer...
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Aquesta gent és la de primer A...

...i aquesta és la de primer B
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Els de segon...
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Per aquí dalt hi ha segon A...

...i per aquí baix trobam a segon B
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LES SORTIDES DE TERCER

El dia 7 de novembre els alumnes de tercer curs visitarem l'Albufera d'Alcúdia-Muro. 

Com que ens agrada molt la natura, el 23 del mateix mes ens vam proposar fer una caminada 
cap a Cala Sa Nau, i ja ho crec que hi vam partir cap allà....

 

Després de berenar, els mestres d'Educació Física, juntament amb les tutores, organitzaren 
una sèrie de jocs molt divertits...
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Dia 22 de febrer vam voler conèixer la ciutat antiga de Palma (l'Ajuntament, les cases 
senyorials, el museu de Mallorca i diversos carrers del centre) acompanyats per tres 
monitors...

   

Havíem d'agafar forces per  visitar la Seu i .... 
dit i fet... cap a Ca'n Joan de s'Aigua vam partir 
a berenar de xocolata amb ensaïmada.

 

  Els monitors ens explicaren la història de la 
Seu...   

I  com  és  de 
suposar,  vam 
voler  veure  de 
prop la capella de 
Sant  Pere,  feta 
pel  felanitxer 
Miquel Barceló...

VISITA AL 
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CENTRE HISTÒRIC DE PALMA.
    El dia 22 de febrer varem anar d' excursió al casc antic de Palma. El trajecte se'ns feu curt  
perquè xerràvem amb els companys i na Bel ens va contar la llegenda del Drac de na Coca, 
que era un cocodril que havia vengut petitó dins una nau i que atemoria  la població en fer-se 
fosc. Però el capità Coc el matà davant la seva al·lota, l'embalsamà i el regalà a la seva al·lota.
   En arribar a Palma, caminarem a tota pastilla perquè fèiem tard, però així i tot ens aturàrem 
a fer-nos una foto a l'  Hort del Rei, un lloc tranquil i agradable. Hi havia unes fonts amb 
brolladors, plantes amb flors, arbres,...  Verem  una escultura d' un foner i una altra del pintor 
i escultor Joan  Miró que pareixia un ou. 

  Passàrem  pel  Palau  de  Almudaina,  és  molt 
antic  i  abans  vivia  el  valí  o  governador 
musulmà,  però  quan  van  arribar  els 
conqueridors  catalans  el  convertiren  en 
residència  reial.  És  preciós,  amb  uns  arcs 
ogivals  i  de  mig  punt,  dues  torres  amb 
espitlleres, per on podien disparar als enemics i 
a dalt la torre de l' àngel. Just a veïnat hi ha un 
arc molt gros i majestuós, és l' arc de la dàrsena 
reial  que donava entrada directa des de la mar 
als vaixells dels habitants de l' Almudaina  

   Arribàrem a la  plaça de Cort  on  hi  ha una 
olivera,  que diuen és mil·lenària, però és impossible, jo no m'ho crec, potser sigui centenària. 
De totes maneres és preciosa i tots els turistes s'hi feien fotos. Davant hi ha un edifici molt 
important, l' Ajuntament, aquí ens reunirem amb els guies, un per a cada curs, amb nosaltres  
vingué na Lluïsa. Ella ens explicà que l' Ajuntament està construït com si fos una casa noble 
mallorquina. Té tres pisos, al de baix hi ha les portes, una molt grossa, a la part més baixa hi 
ha un pany per les persones que anaven a peu i a dalt un pany cavalleresc, pels cavallers que 
venien colcant a cavall. Al costat de la porta hi ha una sargantana i un caragol, diuen que són 
els  mals  noms dels  arquitectes  que el  varen  construir.  Més amunt,  hi  ha unes  escultures 
descomunals fetes de fusta són uns homes -atlants- i unes dones -cariàtides- que aguanten el 
pes del voladís. A dalt de tot en Figuera, el rellotge.
    Seguirem el recorregut pel carrer de la Cadena, passant per davant del banc dels vagos, fins 
arribar a la plaça de Santa Eulàlia, que ha tingut diferents usos.  Na Lluïsa ens contà que 
abans era un mercat, conegut amb el nom del Mercat de les Cols. Però antigament aquí eren 
executats les persones que havien estat condemnades a mort,  se les deixaven penjades perquè 
la gent les veiés i  servís d'escarment.
   La  església de Santa Eulàlia  és molt  antiga,  va ser 
construïda damunt una mesquita àrab. De les seves parets 
surten unes gàrgoles, que són uns canals  que serveixen 
per tirar  l'  aigua de pluja des de les teulades al carrer. 
Aquestes gàrgoles eren molt lletges i terrorífiques, tenien 
el cap d'animals horrorosos. També servien per fer fugir 
els mals esperits  i protegir l' església. Jo ho crec i estic 
ben segur!
  El nostre recorregut va seguir  fins al  claustre gòtic de 
Sant Francesc, pati  on es passejaven els monjos, enmig 
té un bell  pou i als costats unes galeries d'arcs ogivals 
precioses. Quina pau i tranquil·litat!  
 Ens   aturaren  davant  la  façana  barroca  de  l'església 
Basílica  de Sant Francesc.  Hi destaca l'escultura de  Sant Jordi matant al drac. Aquí hi ha 
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enterrat un filòsof i escriptor molt famós, en Ramon Llull,    predicà el cristianisme, fundà 
escoles de llengües i va ser el primer escriptor en Llengua Catalana.   
   Varem berenar a Ca'n Joan de S'Aigua, establiment molt antic  que feien gelats quan no hi  
havia geleres amb la neu que davallaven els nevaters, que eren els homes que recollien la neu 
dins unes cases de neu que hi ha a les muntanyes més altes de la Serra de Tramuntana, com el  
Massanella o el Teix. La guardaven ben pitjada i tapada amb fulles i després a l' estiu venien  
barres de gel  per fer rics gelats com els de Ca'n Joan de S'Aigua. Nosaltres prengueren una 
xocolata amb ensaïmada  o un bon gelat amb coca de quarto. Ummmm, boníssim!
   Panxa plena, seguirem el nostre camí fins el Palau Vivot que  és un casal  amb uns arcs 
d'ansa de paner, típic de l' estil barroc a Mallorca. Té un pati mot gran,  tot empedrat amb un 
pou i cossiols amb plantes. Al pati hi podia entrar tothom, ara no perquè està tancat. A dalt hi 
ha  la planta noble i s' arriba per una escalinata molt gran,  de pedra. Al tercer pis  hi ha les 
porxades.

 El  nostre  itinerari  ens  dugué,  a  través  de  carrers 
estrets  i  cases  molt  altes  i  antigues,  fins  els  banys 
àrabs,  que  eren   petits,  vells  i  estaven  un  poc  mal 
conservats, no me varen agradar gaire, jo m' esperava 
una altra cosa. 
   Continuarem el nostre camí fins a la casa medieval 
del  comte  Formiguera,  conegut  com  a  comte  Mal. 
Avui en dia encara es conten a Santa Margalida moltes 
històries  d'aquest poderós i  malvat senyor.    Diuen 
que  la  seva  ànima  encara  surt  cavalcant  les  nits  de 
tempesta  per la muntanya del Galatzó. Na Lluïsa, la 
nostra guia, ens contà que se va enamorar d' una dona 

molt bella però ella   es va fer monja de clausura i es va tancar al convent veïnat. El Comte 
Mal, per poder veure-la, va fer construir una torre. Quan la 
gent  veié  la  torre  van protestar.  Les  autoritats  van fer  que 
tomàs  la  part  més  alta  de  la  torre.  Però  conten  les  males 
llengües que va fer  un túnel per davall la casa que arribava 
fins al convent.
   Sortint  per  l'antiga  porta  de  la  Portella  i  caminant  per 
damunt  la  murada   arribàrem  fins  a  La  Seu,  que   és  la 
Catedral de Mallorca, immensa i grandiosa. No m' ho pensava 
mai que fos tan bonica! Té unes columnes octogonals molt 
altes i unes capelles totes plenes de pintura i riqueses. En terra 
hi havia tombes,  nosaltres intentaven no trepitjar-les,  segur 
que  la gent que hi ha  enterrada no li deu agradar ser trepitjat 
cada dia per turistes i escolars. Ens van seure als bancs de La 
Seu per poder contemplar  la Capella de Sant Pere  que ha 
reformat en Miquel Barceló, un pintor molt famós felanitxer. 
A l'  artista li van comanar que representàs el miracle de la 
multiplicació del pa i dels peixos, però  a jo me sembla que 
ha fet la creació del món, les plantes i la mar.  També com es va formar la terra i l' espai, tot 
molt negre i tenebrós, ho veim a les vidrieres. Jesucrist crucificat quasi no es veu. Molta gent 
de tot el món ha vengut a visitar la capella. Hi ha diferents opinions, hi ha gent que li agrada i 
gent que no. Hi ha  persones que diuen que és un treball  molt artístic i guapo i també n' hi ha  
que diuen el contrari. A jo, sincerament, no m'ha agradat, però això depèn de la persona i del 
gust de cada un. Anau a visitar-la i tindreu la vostra pròpia opinió!               

Alumnes de 4art
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   HEM LLEGIT ...

Els nins i nines de quart hem llegit “EL ESTANQUE DE LOS PATOS POBRES”

      L'autora d'aquest conte és na Fina Casalderrey, l'il·lustrador Teo Puebla, pertany a la 
col·lecció Tucan de l'editorial Edebé.

     Narra la història de na Noema, una 
nina petita i el seu padrí Pablo. Tots dos 
tenen una relació molt  estreta.  L'avi  de 
forma amorosa li  diu “hormiguita”.  Na 
Noema  té  una  amiga   que  es  diu  Pili 
Canosa i un nuvi, en Tino. 

La  mare  treballa  a  un  banc,  però  no 
d'aquells de seure si no on hi ha doblers, 
molts  doblers,  i  està  embarassada.  El 
pare sempre viatja per ciutats perquè és 
representant.  Un  dia  neix  en  Pablo,  li 
posen com al padrí  perquè és clavadet. 
Noema i el padrí tenen una relació molt 
forta, s'estimen moltíssim, 

Ella aprèn molt del seu padrí perquè és 
intel·ligent, li conta històries de quan era 
petit  i  vivia  al  poble,  juga  amb ella  a 
morir-se que és molt  fàcil  només s'han 
de posar les mans a la panxa i tancar els 
ulls, a perruquers... El padrí és un pirata, 

un campió,  un bon ballarí...  Un dia el padrí  es posa malalt  i  es compixa als calçons i na 
Noema s'espanta  molt,  molt  perquè  pensa  que  és  un 
home llop. La mare li diu que ha tingut una trombosi i 
un dia, no molt llunyà, el padrí es morirà, però ell li diu 
que no ha de plorar. Quan l'avi mor na Noema cerca al 
cel  l'estrella  on ell  hi  és,  perquè  ella  va demanar  un 
desig a l'estany dels ànecs.

     Aquest llibre ens mostra que quan es mor alguna 
persona de la família no tenim que estar tots els dies 
trists, hem de seguir la vida i els hem de recordar i així 
continuen amb nosaltres.

     Vos recomanam aquests llibre perquè és una història 
tendra, bonica... no és una història trista, vos despertarà 
emocions i sentiments de comprensió i amor.

     Els alumnes de quart també hem llegit...
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FU, EL DRAC VERMELL

       Aquest llibre és de l'editorial Cruïlla, l'autora és Ursel Sheffer i els dibuixos de na Rosa 
Maria Curto.
       Això era i no era... un palau on vivia una princesa caparruda, replicaire i colèrica, els 
seus crits arribaven fins els racons més amagats del regne. No trobaven cap príncep  que 
volgués casar-se amb ella. Sa majestat, el rei, va ordenar que escampassin la notícia : Qui 
matàs el terrible drac de les set cues i els nou caps  que expulsaven foc es casaria amb la 
princesa. Es  presentaren  quaranta-nou cavallers i set prínceps, però cap d'ells va agradar a la 
princesa i a més, cap d'ells va tornar, fins que es va presentar un príncep xinés molt ben 
plantat que sí li va agradar. El príncep xinés i el seu criat Wang varen partir cap a la cova del 
drac. A l'entrada hi trobaren restes de pastanagues, fruita ... però no hi havia ossos! Tots dos 
varen entrar i ... 
       Si voleu saber més sobre....
       Una princesa diferent de les dels contes de fades, malcriada, tossuda....
       Un príncep xinés elegant, atractiu, culte,...
       Un rei vell desesperat perquè la seva filla no troba marit.
       Tres ministres que sempre diuen el mateix però de forma diferent.
       Un majordom molt presumit que vol regnar.
       I  un DRAC que ......

                                                           LLEGIU-LO!

       És un llibre divertit, interessant, graciós, ... que ens ensenya que a vegades les coses 
s'exageren però al final són més senzilles. A més és un llibre feminista és a dir que demostra 
que homes i dones són iguals i poden fer les mateixes feines. 
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23 d'abril, Sant Jordi, roses, llibres, 

festa…

Escrivia el poeta les cançons de la "roda del temps". Ja sabia ja el que 

es deia, ancià i savi com era, quan associava la "roda" i la durada i successió de les 

coses finites. És cíclic, com les estacions, com la nit i el dia, com la vida vegetal,  

com la vida animal, com la vida, el temps.

I  aquest  caràcter  circular,  recurrent  podem  constatar-lo  en  les  grans 

sacsades i en les molt més planeres i casolanes fites del nostre viure de cada dia. El  

refrany diu "no hi ha temps que no torn" i, certament, diu ver. Per sort, encara que  

ineludibles dins el vertigen dels "retorns", les festes no són una excepció.

Reiterativament,  sense fallar  gairebé  mai  com no sigui  per  un  sisme 

(físic o social), les festes, inevitablement "tornen". I aquesta predictibilitat, que podria  

fer-los perdre capacitat engrescadora, minvar-ne la il·lusió pot servir per renovar-ne 

el desig, per reviscolar-ne els plaers, per incrementar les nostres expectatives.

Per a sort nostra, quan l'abril comença el seu declivi Sant Jordi, el cavaller, retorna 

al  calendari  i,  amb ell,  des  del  1930,  celebram el  llibre  el  dia  23.  Una festa.  A  

Catalunya,  la  diada  del  patró,  roses  i  parades  de  llibres  omplen  la  via  pública. 

Obsequien amb llibre i regalen una rosa vermella els homes a les dones, les dones  

als homes, els homes als homes, les dones a les dones. La rosa de l'alegria, la rosa  

de l'amor, la rosa de la vida… El llibre de la cultura, de la ciència, de l'emoció, dels  

sentiments.
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Originàriament  el  23  A  es 

commemorava Cervantes (que morí, segons que 

conten, aquell dia l'any 1616) i la seva aportació a 

la  literatura  universal.  Però  també  un  23  d'abril 

moria  William  Shakespeare  (el  mateix  1616, 

d'acord amb la tradició romàntica) i, anys a venir, 

el  1981,  l'escriptor  català  Josep  Pla.  Era  cosa 

escaient que a la festa catalana i de tot l'Estat li 

correspongués una projecció mundial:  la Unesco 

(1995) declarava el 23 A "Dia Mundial del Llibre i 

del Drets d'Autor".

Dedicam "dies" 

a  celebrar  o  a 

honorar  coses, 

persones, 

esdeveniments  i,  això,  en principi  és bo (o  no, 

atès que, massa sovint, en comptes d'honors del 

que es tracta és de comerç o d'economia que no 

atén els valors cívics, ètics, culturals o simbòlics 

de  l'homenatjat  sinó  a la  butxaca  empresarial). 

Quan  l'abril  comença  la  seva  fi  recordam, 

festivament,  que  el  llibre  existeix  i  que  "val" 

alguna  cosa  (no  només  diners).  El  llibre  és 

comunicació.  És  expressió.  Cultura.  Punt 

d'encontre  i  d'unió  entre  persones.  El  llibre  és 

companyia  per  al  solitari.  Diversió  per  a 

l'intel·ligent. Passió per al sensible. Territori llunyà i exòtic per al sedentari. Aventura 

per al temorenc. Refugi per al malalt. Aliment per a la imaginació. Algú va dir del  

llibre que és un paradís. Algú altre que és l'infern. Molts han viscut i viuen enamorats  

del llibre (o dels llibres). D'altres n'hi ha hagut que n'han fet fogueres.

El  món  cibernètic  d'avui  potser  sembli  no  necessitar  gaire  el  llibre 

(aquest objecte de paper imprès, antediluvià com si diguéssim), però, segurament 

això no passa de ser un miratge. Potser (certament) canviaran generalitzadament 
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els  formats,  els  mitjans  de  difusió,  les  possibilitats  tecnològiques,  tot  el  que  es 

vulgui… però  el  llibre (tangible  i  olorós  o virtual)  resistirà  el  pas del  temps amb 

vigoria. No és cap disbarat fer-li festa, encara que només sigui un dia a l'any, quan  

acaba l'abril.

I si a la festa llibresca li afegim roses i afecte a les persones, "mel en 

boca". No us dic res si, a més a més recordam que la principal virtut del llibre és que 

sigui llegit i celebram la festa LLEGINT. Aleshores l'èxit serà complet. 

El  que  resulta  més  suggeridor  de  tot  això  és  que,  si  per  un  atzar 

desitjable, encetam la lectura, és probable que la festa continuï després del dia 23…

Miquel Sbert i Garau

ABRIL 2007

Com fer una careta de dimoni

Material Necessari

-Màscara de plàstic - Regla i escuradents 
-Fil de ferro i alicates - Pintures i pinzells
-Cinta de pintor - Retoladors permanents
-Paper de diari - Vernís
-Cola blanca - Cutter
-Pasta de paper - Elàstic

                          

Construcció de la careta

En primer lloc tallam el fil  de ferro (60 – 70 cm.), l'adaptam a la  
forma de la cara i l'enganxam, amb cinta de pintor, a la màscara. Després donam 
forma a les banyes i les enrevoltillam amb paper de diari. Per subjectar el paper 
de diari al fil de ferro utilitzam cinta de pintor.
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A continuació cobrim la màscara, per dedins i per defora,  amb cinta 
de pintor i l'encolam, per evitar que la cinta es desferri.

Tot  seguit  feim  els  detalls,  celles,  nas,  boca,  etc.,  amb  pasta  de 
paper; els aferram amb cola blanca i els deixam assecar durant un parell de dies.

Més endavant donam una o dues capes de pintura base,  d'un color 
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vermellós i, quan la careta s'ha assecat,  pintam els detalls.

Finalment,  si  fa  falta,  retocam  alguns  detalls  amb  els  retoladors 
permanents,  posam  el  vernís,   enganxam  l'elàstic  i  ja  hem  acabat  la  nostra 
careta.

Aquestes són algunes de les caretes que hem fet aquest curs:
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Margalida M. Ortega Adrover, 5è B

   EXCURSIÓ A CÚBER

El  5  de  desembre  vàrem  anar  a  la  Serra  de  Tramuntana  a  contemplar 
l'embassament de Cúber. Aquest  és un embassament artificial  d' aigua que es troba a les 
faldes del Puig Major i dels Tossals Verds. Juntament amb l' embassament del Gorg Blau 
abasteix d' aigua la zona de Palma i els seus voltants. 

En veure el Puig Major,des de la nostra mirada 
el Puig Major era més gran del que pensàvem. El 
Puig Major amb el seus 1445 metres és el cim més 
alt de Mallorca. 

La  Serra  de  Tramuntana  és  un  dels  llocs  més 
bonics  de  Mallorca.  Hi  ha  salts  d'aigua,  penya-
segats...A mi em va agradar  molt.  En aquest lloc 
ens varem aturar per dinar.

Després vàrem seguir  el  torrent  de  Biniaraix. 
Ens vàrem fer moltes fotos.  En baixar ens trobàrem 
amb un ase i el seu amo, que feien el camí al revés.

Quan vàrem arribar a la plaça de Sóller vàrem 
deixar les motxilles i varem descansar una estona. 

Dues hores més tard vàrem arribar a Cala d'Or. A tots els nins i nines els feia mal tot el cós, 
estàvem cansats, però ens va agradar  molt l'experiència.   

CATEDRAL I  PERCUSAX 

El  dimecres  dia  21de  març  vàrem  anar  tot  tercer  cicle  a  Palma  a  veure  la 
Catedral. Dins la Catedral hi havia una obra d'en Miquel Barceló.
A la capella de Sant Pere un gran mural de 300 m quadrats que representa el miracle de la 
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multiplicació dels pans i els peixos.
Després  vàrem  anar  a 

berenar a un parc que estava devora el 
Conservatori professional i superior de 
musica i dansa de les Illes Balears. I 
devers les 12:30 entràrem per assistir 
al concert de Percusax. Amb nosaltres 
també  hi  havia  les  escoles  de 
Binissalem, S´Estanyol i Sant Jordi.

Allà  vuit  persones 
tocaren  instruments  de  vent  i  de 
percussió:  bateries,  marimba,  pal  de 
pluja,vibràfon,  percussió  llatina, 
percussió corporal i quatre saxòfons diferents (alt,soprano,tenor, baríton).

Al principi varen tocar una obra amb els instruments que hem nombrat abans i 
després varen fer una peça de rock utilitzant els seus cossos. A continuació varen començar a 
treure nins i nines de cada escola a l´escenari per fer saxòfons que varen fer amb canyetes i 
seguint el ritme de la bateria els nins i nines es movien amb la música... Va ser un concert  
diferent i divertit!

Alumnes de 5è A

ELS NOSTRES POBLES
En el nostre equip de suport hi ha 4 mestres : 2 d'atenció a la 

diversitat ,una logopeda i una de pedagogia terapèutica que ens ajuden a aprendre 
el català, a llegir i a escriure millor, a aprendre més matemàtiques, a pronunciar bé 
les paraules quan tenim problemes d'articulació...

Uns quants alumnes que aprenem amb elles hem fet uns dibuixos del 
que ens  agrada més del nostre poble, la majoria no som de Cala d'Or i hem dibuixat 
el poble d'on venim.

Som n'Adama de 1rA i som del Senegal. Aquesta  és la 
meva casa del Senegal, hi ha flors i m'agrada molt.

Som na María del Mar de 1rA ,tenc 6 anys i som 
de Puerto Lumbreras. Aquesta és la meva casa.
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Som na Jessica Hoole de 1rA.
Aquest és un dibuix d'un parc de Liverpool que m'agrada 
molt.

Aquesta és la platja de Viña del Mar ( Xile), és
molt gran . A aquesta platja m'agradava molt anar 
a nedar.     Solagne de 3rA ( som de Xile) .

Som na Megan de 3rA i he dibuixat la casa de la 
meva padrina d'Anglaterra amb les vaques. Jo estic 
mirant la granja i al ca com juga amb la neu.
M'encanta aquest poble, hi ha una altra granja amb 
cavalls, porcs i més vaques.

Aquesta és la placeta del 
poble dels meus pares. 
Lidia 4tB

Som en Kyle de 5èB i he dibuixat el pati
de l'escola d'Anglaterra 

(dibuix superior )
Aquests nins som en Guillermo Manuel, en
Marcus, en Leroy i en Kyle . 
Vos agrada  el dibuix?

Hem fet 2 dibuixos de Montefrio , el nostre poble. 
La font de San Cristobal és on la meva mare anava a
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cercar aigua (Juan Enrique 4tA) i a la dreta hi ha 
el quiosc de la nostra escola de Montefrio (G.Manuel 
5èB)

Som en Marcus (5èA) de Dinamarca i he dibuixat
el camp de futbol de Copenhaguen.                           

ENGLISH

Find the words and write them in the right column.
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Som de Pontevedra , Galícia , 
i el que més  m'agradava era 
la meva  casa .   Mariana 6èA

Som na Fany de 6è A i he 
dibuixat la platja de Xile.

Jo som en Yankló de 6è A i he 
fet un dibuix de la meva casa 
de Xile



L'ESGLÉSIA DE CALA D'OR

L'església de Cala d'or va ser edificada en un solar que regalà D. Josep Costa. La 
primera pedra es col·locà l'onze d'agost de1957. Començaren les obres amb la col·laboració 
de gent de Cala d'Or i de Calonge, animats pel vicari de Calonge, D. Andreu Rigo, però no 
s'acabaren. Pel desembre de 1969, el Bisbe va enviar com a capellà de Calonge a D. Nadal  
Palmer, encarregant-li que acabàs les obres de la nova església de Cala d'Or. Es continuà la 
feina començada abans i la construcció acabà dia 15 de maig de 1973.
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L'església  de 
Santa  Maria  del  Mar  de 
Cala d'Or està feta en estil 
eivissenc  com  totes  les 
cases de la urbanització.

Dia  12  d'agost 
de 1973, el Bisbe d'Eivissa, 
Mons.  Francesc  Planas,  en 
representació  del  de 
Mallorca,  Mons.  Teodor 
Úbeda,  beneí  la  nova 
església. A la celebració hi 
participaren  amb  els  seus 
cants el Blauets de Lluc.

Dia 11 de juny 
de  1987,  el  Bisbe  publicà 
un decret pel qual l'església 

de Santa Maria del Mar de Cala d'Or 
es convertia en parròquia essent don 
Nadal Palmer el primer rector.  Uns 
anys  més  tard,  el  1994,  Mons. 
Teodor  Úbeda  nomenà  rectors 
solidaris  de Cala d'Or i  Calonge D. 
Nadal i D. Baltasar Amengual.

Quan es compliren els vint-i-
cinc  anys  de  la  benedicció  de 
l'església, el Sr. Bisbe la consagrà en 
una  solemne  cerimònia  que  tingué 
lloc dia 8 de novembre de 1998.

L'església de Santa Maria del 
Mar de Cala d'or ha estat la primera 
església  catòlica  d'Espanya  que  ha 
permès  que  cristians  anglicans  hi 
celebrin els seus serveis religiosos.

La parròquia de Cala d'Or té, 
aferrats a l'església, altres locals on s'hi fan catequesi, conferències, exposicions i altres actes 
religiosos i culturals. També té un servei d'ajuda als necessitats a través de Cáritas. 

Alumnes de Religió de 5è i 6è

seccions europees
Aquest és el segon any que duim a terme el Programa de 
Seccions Europees.  Els nins i  nines de 1r i  2n realitzam 
l'àrea  de  plàstica  en  anglès.  Aprofitam  per  treballar  les 
tradicions dels països de parla anglesa i realitzam activitats 

_______________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                              34



relacionades amb aquestes festivitats 
HALLOWEEN: Skeletons & bats 

CHRISTMAS:  Christmas  tree,  Christmas  cards,  a  
snowman,  Christmas  decorations,  
Father Christmas...

EASTER: Easter card, Spring decoration & Easter basket.

SOM EL 
QUE JUGAM?

Es diu que som el que menjam, que som el que feim o que som el que deim. Ara hi ha un nou 
dubte, podríem dir que som el que jugam?
Observant els jocs i els comportaments dels nins d'avui en dia podríem treure un parell de 
conclusions:
● Cada vegada els jocs són més individualistes. Ja no hi ha la cultura (potser que tampoc no 

existeix  la  possibilitat)  de  sortir  a  jugar  al  carrer.  Cada  vegada  es  juga  més  amb 
l'ordinador,  amb la PSP, estar connectat al “messenger”, o simplement seure davant la 
tele mirant programes que no són per a nins.

Som una societat individualista?
● Només ets  algú si  jugues amb les darreres  versions comercialitzades.  Sempre  s'ha de 
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canviar i comprar la nova GameBoy, la pilota de futbol del Mundial o de la Lliga, les 
sabates que ara ha tret el nostre esportista més admirat, ... Els jocs populars, que es podien 
jugar sense material o construir-se amb material reutilitzat sense necessitat de gastar ni un 
cèntim, han passat de moda.

Som una societat consumista?
● Molta gent ha perdut l'interès de jugar per jugar. El més important, i l'únic que interessa, 

és guanyar. Si mires la televisió o llegeixes alguna notícia relacionada amb l'esport, està 
molt més valorat i ben vist aquell esportista que fa el que sigui per aconseguir guanyar, 
encara que hagi de recórrer a les trampes. On és el lema de l'olimpisme que va fer famós 
el baró P. De Coubertain: “el que importa és participar”?

Som una societat sense valors ni respecte per les normes?
● Fins fa poc hi havia jocs “de nins” i jocs “de nines”. Ara les coses han canviat i les nines 

han començat a jugar als jocs “de nins”, però curiosament molts pocs nins juguen als jocs 
mal anomenats “de nines”. Les nines han hagut d'adaptar-se als esports “masculins” per 
tenir igualtat d'oportunitats.

Som una societat masclista i sexista?
● Només pots participar si ets el millor.  No es valoren els èxits puntuals que obté cada 

persona amb la seva pràctica individual i diària, només es valora el resultat final. La frase 
“el mínim que pots fer és intentar-ho” s'ha convertit en “si no ets el millor, no ets ningú”

Som una societat elitista i sectària?

Arribats a aquest punt només ens queda fer una reflexió: si canviam la nostra manera 
de jugar podrem canviar la nostra societat1?

Mestres especialistes d'Educació Física

1 Aquest canvi només s'ha d'intentar si es creu que hi pot haver una societat millor
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Tolerància:
● Tenir contacte amb persones diferents que jo.
● Tenir la intenció d´apropar-me  a les diferències i interessar-me i,  

fins i tot, arribar a fascinar-me per elles.
● Comptar amb habilitats comunicatives i socials que em permetin  

conèixer més i millor altres membres de diferents cultures.
● Ser capaç de percebre les aportacions que pugui fer l´altra persona.

Respecte:
● Respectar als altres.
● Respectar a les coses.
● Respectar-se a un mateix.
● Respectar les normes.
● Respectar al medi ambient.

Amistat:
● Anticipar i intentar sentir el que sent l´altre.
● Expressar a l´altre el que aprecio, valoro o m´agrada d´ell.
● Les crítiques es fan a l´amic, no s´expliquen a tercers.
● Ser amics és comunicar-se, saber dir-se les coses.
● Interessar-me per les coses de l´altre.
● Quan sorgeixen problemes s´ha d´intentar solucionar-los quant abans  

millor.
● L´amistat s´ha de mantenir.
● Cal buscar formes d´enriquiment mutu.
● Els amics han de riure i divertir-se junts.
● S´ha de cultivar un llenguatge basat en els afectes i les emocions.

Aldees Infantils  SOS
Programa d´Educació en Valors

Resultados del cuestionario Sumando Valores: 
tolerancia+respeto=amistad

(  73   Alumnos de 5º i 6º han participado en la encuesta)  
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                     Resultados

1. Cuando un amigo tuyo piensa diferente a ti sobre algo, ¿qué haces?

a. Te enfadas                    
4,10%                                

b. Respetas lo que dice aunque pienses distinto 82,20%
c. No le haces caso 13,70%

2. ¿Qué personas crees que merecen más respeto?

a. Personas mayores   9,50%
b .Personas enfermas 11,00%
c. Niños
d.Todas las personas deben ser respetadas por igual 79,50%

3.¿Qué buscas en tu amigo/amiga?

a. Que piense iguel que tú    2,70%
b. Que te escuche y que te acepte tal como eres 61,60%

         c.  Pasártelo bien 35,70%

4. ¿Qué haces si un compañero trata mal o injustamente a otra persona delante de ti?

a. Le defiendo, aunque pueda perjudicarme 76,70%
b. Le defiendo sólo si es mi amigo 12,30%

                     c. No hago nada para no meterme en líos 11,00%

5. Cuando un compañero hace algo que te molesta, ¿qué haces?

a. No le vuelves a hablar   6,80%
b. Le perdonas y lo olvidas 79,50%
c. Le haces tú lo mismo 13,70%

6. Cuando juegas con tus amigos:

a. Quieres que se juegue siempre a lo que tú quieras   2,70%
b. No te importa jugar a lo que más les apetezca a la mayoría 32,80%
c. Te lo pasas siempre bien 64,50%

7. En casa tus padres tienen en cuenta tu opinión sobre las cosas:

a. Siempre  4,10%
b. A veces 54,80%
c. Casi nunca   4,10%

8. ¿Qué personas de tu entorno te parecen más tolerantes  y   respetuosas con los demás?

    Padres, profesores, amigos,familia.

9. ¿Qué personaje popular o conocido te gustaría que fuera tu amigo?

Futbolistas, cantantes, deportistas.

Programa d´Educació en Valors
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Viatge de fi de curs a Barcelona
Al principi del tercer trimestre els alumnes del tercer cicle  acudírem a 

Catalunya i habitàrem a l'hotel Playa Park (Salou).
Aquest  viatge  es  va  iniciar  el  17  d'abril  i  va  finalitzar  el  20  d'aquest 

mateix mes. El 17 ens reunírem al “Caprabo” per anar-nos-en a l'aeroport perquè  
l'avió  sortia  a  les  7:00h.  A  les  7:30h  arribàrem  a  l'aeroport  de  Barcelona  i 
començàrem el nostre viatge cap al Camp Nou.

Abans d'entrar al camp anàrem a una placeta a berenar i després vàrem 
entrar al Museu del Barça; hi havia una porta que es comunicava amb l'estadi. Més 
tard, quan ja havíem visitat el camp i el museu, anàrem a la botiga; allà qui volia es 
podia comprar el que volgués.

Després  anàrem  al  cine  Imax,  i  el  que  més  va  impressionar  va  ser 
l'enorme  pantalla  que  mesurava  900m2  i  tenia  una  cosa  especial,  que  estava  
enfonsada cap a dins. Gràcies a aquesta peculiaritat pareixia que era en 3D.

A l'Aquàrium ens ho vàrem passar molt bé i menjàrem allà. Després de 
l'Aquàrium ens acomodàrem a l'hotel de Salou.

El dia següent anàrem a Port Aventura. Allà menjàrem al restaurant que 
cadascú  va  voler,  però  havíem  d'entrar  dins  les  opcions  que  ens  donaren  els 
mestres.

El dijous anàrem al Delta de l'Ebre i passejàrem pel riu en vaixell. Més  
tard  ens  varen  dur  a  veure  flamencs  i  a  un  bosc a  veure  un  ullal;  mentre  que 
l'autobús ens duia als llocs la monitora explicava.

El quart dia anàrem a patinar sobre gel. Després anàrem al Museu de 
les Ciències i  menjàrem allà; després anàrem al zoo. Hauríem d'haver anat a la 
Sagrada Família, però no vàrem poder; anàrem a Montjuïc. Agafàrem l'autocar i ens 
anàrem cap a l'aeroport, i d'allà cap a Palma. Aquí va acabar el viatge d'estudis.

Ens  ho  passàrem  molt  bé.  El  que  més  ens  va  agradar  va  ser  Port 
Aventura i la visita al Delta de l'Ebre va ser un poc avorrida.

Alumnes de tercer cicle
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DE PRÀCTIQUES PER L'ESCOLA
(ÀREA EDUCACIÓ FÍSICA I LLENGUA ESTRANGERA)

Amb els nins de 1r i 2n, la mestre d'anglès  
i jo hem preparat la decoració nadalenca  
per  posar  al  passadís  durant  el  temps  
dedicat  a  l'àrea  de  Seccions  Europees.  
(Plàstica)

Magdalena Mesquida

(Llengua estrangera)

Amb el  mestre d'Educació  Física,  Miquel  
Rigo,  he  estat  encarregada  dels  cursos  
3rB,  4tB,  5èB,  6èB.  Amb  la  mestra  
d'Educació  Física  he  participat  a  
psicomotricitat de 3 i 4 anys.

Amb el mestre Jaume Antoni, he particpat  
a   les  classes  de  5è  B  per  aprendre  el  
funcionament  i  les  tasques  d'un  mestre  
tutor  de  primària.  He  participat  a  les  
sortides que s'han realitzat a s'Albufera (2n  
cicle), a s'Horta (1r cicle), a Cala Sa Nau  
(2n  cicle)  i  al  Torrent  de  Biniaraix(3r  
cicle).

Col·laboració  dins  el  projecte  “Hort  
Escolar”.

Vanesa Santandreu

(Educació Física)

Durant la meva estància com a practicant  
he col.laborat  amb el Projecte Educatiu  
“Vivim   plegats”  i  com  a  especialista  
d'Educació  física  he  treballat   el  bloc  
d'Habilitats i destreses amb el primer cicle  
de primària.

M'he sentit   recolzada i  estimada per la  
meva  tutora  d'Educació  Física,  na  
Barbara Adrover, amb la qual he après a  
aplicar  noves estratègies  d'aprenentatge  
dins l'aula.

També vull donar les gràcies a la  tutora  
de  4t  A  Isabel  Lorente  Hernández,  amb  
qui he compartit molts bons moments i he  
tingut el gust d'anar d'excursió i elaborar 
una exposició   sobre el  medi  natural  de  
l'Albufera.

Per acabar  voldria donar les gràcies a tot  
el claustre del  CP Santa Maria del Mar.

Cata Vadell Barceló 

( Estudiant d'Educació Física)

Amb el  mestre d'Educació  Física,  Miquel  
Rigo, he estat encarregat dels cursos 3rA,  
4tA, 5èA, 6èA. Amb la mestra d'Educació  
Física he participat a psicomotricitat de 4  
anys.

Amb el mestre Jaume, he particpat a  les  
classes  de  1r  A  per  aprendre  el  
funcionament  i  les  tasques  d'un  mestre  
tutor de primària.

Sortides  realitzades:  s'Horta  (1r  cicle),  a  
Cala Sa Nau (2n cicle)

Col·laboració  dins  el  projecte  
“Xarxipèlag”.

Lluís Bernat

(Educació Física)
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