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Hem arribat a la dotzena!

En bon mallorquí, la dotzena és
un nombre rodó, amb una certa
màgia cabalística, com ho són
les quantitats d'un parell, un
qüern o una novena.  I per a
nosaltres, protagonistes d'una
revista, D9A4, en la qual les
xifres simbolitzen en el seu títol
la significació del seu contingut,
aquest fet té molta importància.
Al menys, la qüestió ens porta
sentiments de satisfacció i,
alhora, motius per a la reflexió.

D'entrada, arribar a la dotzena
ens alegra i motiva per partida
doble: d'una banda, poder treure
al carrer i a la xarxa d'Internet un
nou exemplar de la nostra
revista escolar ja ens complau
en si mateix  perquè suposa que
som capaços d'acomplir així
amb el compromís, no sempre
fàcil, d'actuar com a cronistes
del dia a dia de la nostra escola.
Poder acomplir amb la  promesa
de confeccionar aquest aparador
on els textos i les imatges us
mostren el què som i el què feim
en aquest projecte de compartir
l'aprenentatge, ens omple
d'orgull.
 
D'altra banda, assolir la dotzena
de números representa  haver
mantingut la fidelitat al    projecte
durant  dotze    cursos 
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escolars, amb tot el que significa
d'esforç, lluita, feina i entusiasme.
Traspassar aquesta fita sembla que
hauria de portar-nos una sensació de
normalitat absoluta en aquest procés de
creació de la nostra revista. La dotzena
de publicacions sobre el paper ens
hauria d'aportar una gran tranquil·litat
en la consideració de que l'existència de
D9A4 és un fet consumat, una empresa
consolidada, que no pot de cap de les
maneres fer cap passa en darrera.
Després de dotze anys, els fulls que
teniu en les  mans ja no poden ser un
castell de naips sotmès a la feblesa dels
corrents o a la poca consistència d'uns
fonaments movedissos: l'existència
d'aquest fulls impresos no hauria de
córrer ja cap perill de  no arribar, any
darrera any, a tota la comunitat
educativa.

Però la dotzena ens obliga també a la
reflexió: la quantitat no n'és el tret més
important de cap obra si no
s'acompanya amb la qualitat del procés
creador.  No ens conformam amb el que
tenim perquè sabem quines són les
energies necessàries per mantenir-ho:
creiem que hem de millorar
constantment en aquest procés
d'elaboració perquè qualsevol
defalliment en la pretensió d'assolir
aquesta qualitat pot enviar en orris el
més excel·lent dels projectes. I aquesta
millora només la podem assolir amb la
vostra participació. La de tots els
components de la comunitat  educativa:
alumnes, famílies i professorat. 

Així doncs, la dotzena ens porta en si
mateixa una fita, una frontera que ens
convida a valorar críticament el que
hem fet fins ara i plantejar-nos la
possibilitat de nous reptes, a marcar-
nos objectius més ambiciosos. A més a
més, les   tecnologies   digitals   que
empram cada dia en el nostre centre
educatiu  ens   han  possibilitat  des  del

curs passat una estructura molt potent
que ha convertit la nostra revista en un
mitjà de comunicació continuat,
persistent, amb la capacitat d'ubiqüitat
que ens dóna el fet de formar part de
la gran xarxa de la Internet, una
engruna més del fenomen de la
WEB2.0, la “blocosfera” i les xarxes
socials. El naixement de D9A4digital
en el curs 2007-2008 ens permet
independitzar-nos de l'esclavatge que
suposa tenir únicament la via impresa,
el paper i la tinta, per sortir al carrer i
arribar al nostres lectors només un pic
cada any. Tanmateix, el contingut de
D9A4 impresa sobre paper no és més
que un reflex del que apareix a la
finestra  de qualsevol navegador de la
Internet quan arriba a l'adreça digital
de D9A4digital
(http://d9a4.blogspot.com). Ara ja no
ens cal sortir al carrer una vegada
cada curs perquè ara som ja presents i
accessibles en el món cada dia, tots
els dies, des de qualsevol lloc! 

Per això pensam que hem de millorar
al menys en dos aspectes concrets: 

Primer, ens cal integrar i sincronitzar
millor el procés d'elaboració de la
revista amb  el ritme de
desenvolupament de les activitats
d'ensenyament i aprenentatge. La
publicació dels articles en el format
digital de D9a4 ens possibilita que el
procés sigui progressiu i continuat,
quasi al mateix temps que els fets i les
notícies succeïxen a la realitat de les
aules. Així, no hauríem de trobar-nos
amb èpoques de sequera en contingut
per omplir els articles a la versió
digital, o amb allaus d'informació just
abans que s'acompleixin els terminis
per a la publicació de la versió
impresa. Així mateix, ens cal integrar
en els horaris acadèmics el calendari i
temps de dedicació a l'elaboració  de
la   revista  i   la   resta  de   continguts
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digitals a la xarxa de blocs de cada cicle.

I en segon lloc, ens cal donar-nos a conèixer  millor en la nostra versió digital,
especialment en el context de les famílies, perquè puguem exercir amb major
eficàcia aquesta funció informativa i  aglutinadora de la comunitat educativa que és
el nostre objectiu fonamental. 

Sabem ben cert que només podrem assolir aquestes millores qualitatives si
comptam amb la participació i col·laboració compromesa des de tots els sectors:
de l'alumnat, de l'equip directiu, de tot el professorat, de l'associació de mares i
pares, de les famílies en general i de vosaltres, lectors. Nosaltres prometem posar-
nos ja a la tasca per donar a conèixer i eixamplar els canals de participació i
interactivitat que ofereixen les noves tecnologies a la nostra revista escolar. Ara la
pilota ja és al vostre terrat...

D9A4

Durant el curs han estat
notícia...

Relleu al Consell Redactor.
Durant el primer trimestre del curs se va
produir el relleu en el consell redactor
de la revista digital. 

El nou consell redactor està format per
na Melisa Santos i n'Ànder Urrutia de
6èb. N'Alba Rocha i na Virgínia Grigull
de 6èa. N'Estela Calle i na Carmen
Becerra de 5èa i n'Emanuel Ramallo i
na Florència Gaya de 5èb.

Durant aquest curs són els que
gestionen i coordinen la revista
escolar, tant la versió digital com la
impresa.  El consell redactor confia en
rebre molts d'articles dels alumnes,
professors i  famílies, alhora que
treballa per donar a conèixer la
publicació a tota la comunitat
educativa. 
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Malabars
Dia 27 de Novembre, va venir una dona del circ a
mostrar-nos com fer malabars. Ens va explicar com fer
malabars amb maces, amb pilotes, amb plats, amb
anelles......I amb moltes coses mes. I var dir que qui
arribés a aprendre a fer malabars amb tres maces n'hi
regalaria una.

Per començar vàrem agafar una pilota per tirar-la fins que
poguéssim agafar-la; després ho vàrem fer amb dues pilotes i
després amb tres. Continuàrem fent malabars amb maces,
primer amb una, després amb dues i per últim amb tres.
Després ho vàrem fer amb diàbolos i ens explicaren molts de
trucs . 

Desprès ens va ensenyar a fer pilotes amb arròs i globus i
també ens va ensenyar a decorar-los amb altres globus. 

Ens va agradar molt i vàrem aprendre a fer malabars amb
dues pilotes i amb una maça.

Alumnes de 6è A

Tast d'aliments de les Illes Balears 
Dimarts, dia 9 de Desembre, varen venir dues al·lotes
per mostrar-nos aliments fets a les nostres illes i
perquè els tastàssim. Primer ens varen ensenyar
moltes fotografies d'animals i cultius criats
ecològicament: sobre tot, vàrem veure imatges de
porcs, vaques i ovelles.
Després de l'explicació, tastàrem sobrassada de porc
negre i confitura de síndria amb galetes d'oli. Tot era
boníssim i vàrem apuntar a un quadern si ens va
agradar, quin era el seu olor i què ens semblava cada
aliment tastat.
Per acabar, ens regalaren un bolígraf ecològic que
quan ha acabada la tinta té una altra utilitat: degut a
que en el tap hi té una llavor, pot sembrar-se i on es
guarda la tinta serveix d'aliment per a la llavor.

Aquesta activitat va ser molt divertida i ens ho vàrem
passar molt bé!

Helena Lucía Martín i Cristian Ruiz (Alumnes de 6è A)
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Nadal amb guerra a Gaza
L'any nou va arribar amb una nova
guerra. Va començar perquè els
palestins d'Hamàs fa ja vuit anys  que
llancen bombes contra els  pobles i
aldees properes a Gaza amb la seva
intenció de recuperar el control de la
franja que en temps passat havia sigut
seu,  però del que Israel se n'havia
apoderat. 

     

   

Amb el temps han anat perfeccionant
la punteria i la seva magnitud fins que
Israel, aprofitant que estan en època
electoral i que hi ha el canvi de
president al país dels aliats E.E.U.U
(Estats Units), ha respost de manera
exagerada amb un intervenció militar
que ha fet ús de la força i ha causat
moltes víctimes, entre d'elles
innocents. 
     Ara  han fet un pacte per aturar de
moment la guerra. No sabem perquè
la varen aturar però tenim raons per
sospitar que va ser gràcies al nou
president dels E.E.U.U,  Jousein
Barack Obama: es remoreja que
després de  ser ascendit al càrrec de
president va fer una trucada per
pressionar Israel a un alto-el-foc.

 Aquesta article  és un resum dels
treballs realitzats a classe sobre el
tema de la guerra de Gaza per part
dels nins i nines de 6è B  

Ánder  Urrutia i Melissa Santos  ( alumnes
de 6è B) 
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Concurs

“mascota

lectora”
Lliurament dels premis
“MASCOTA” de la biblioteca
de Cala d'Or
El dia 23 d'abril, com cada any,la
Biblioteca, va fer un concurs  de dibuixos
per triar  la Mascota. Es tracta de que els
nins i les nines puguin participar fent un
dibuix relacionat amb els llibres. Cada any
es fa aquest concurs perquè el dia 23
d'abril es el dia Mundial del Llibre i dels
Drets dels Autors. Aquest any el dibuix es
podia fer del 1 fins el 8 d'abril 

Varen participar molts de nines i nins del nostre
col·legi, Santa Maria del Mar, i només una al·lota
de l'institut de Santanyí, na Maria de los Ángeles
Garrones Martín.
 
El primer premi i la mascota el va guanyar n'Alba
Rocha Adrover, del grup C, amb un fantàstic dibuix
que imagina un viatge per la imaginació  a través
de la lectura. En aquesta categoria el segon premi
ser per Antonio Manuel Jiménez Maya  i Na Melisa

Santos Rodríguez va quedar 3era amb un dibuix ben maco.

A les categories
dels més petits,
grups A i B, els
guanyadors varen
ser Nicole
Castellnoble i Leo
Jerome Dawrings.

Hi va haver regals
per a tothom, molt

divertits: una gorra, un bolígraf de Agatha Ruiz de la Prada, caramels, una
guardiola, un bolígraf i moltes coses més. El més  important és participar, és igual
si es guanya o no; tanmateix el millor regal és el plaer de la lectura.

Virginia Grigull, de la Redacció de D9A4.

_____________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                        5        



FESTA-EXHIBICIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Com cada any a finals de març l'AMPA
organitza una festa al pati de l'escola
amb un berenar i una demostració del
que han fet durant tot el curs els nins i
nines a les activitats extraescolars 

L'oferta d'activitats per a aquest curs era
: judo, tennis, futbolet, multiactivitats
infantil, pintura, ball de bot, ceràmica,
patinatge, ball modern, natació, pàdel i
escacs.
Aquí teniu una mostra del que es va
poder veure a la festa del dia 26 de
març. Esperam que vos agradin les
fotos.

      Associació Pares i Mares AMIPA
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jornades de jocs
V JORNADES DE JOCS DEL MUNICIPI DE SANTANÍ

Ja s'han fetes tradició les Jornades de Jocs organitzades
conjuntament pel professorat d'educació física dels diferents
centres d'educació infantil i primària del Municipi de Santanyí. 

Enguany ja s'ha arribat a la 5na convocatòria i hi han participat totes les escoles del
terme: el CP Sant Domingo d'es Llombards, el CP Calonge, el CP Nostra Sra de la
Consolació de s'Alqueria, els C Bisbe Verger i CP Blai Bonet de Santanyí i la nostra
escola, el CP Santa Maria del Mar de Cala d'Or. 

Els dies de celebració dels Jocs foren el
28 d'abril per al 1er Cicle de primària, el
30 d'abril per al 2n Cicle i el 8 de maig
per al tercer. 

Vàrem realitzar una enquesta entre
alguns dels participants de tercer cicle
dels diferents centres per saber quins
jocs havien agradat més. El futbolí
humà, la cistella ràpida i la batuka
resultaren les preferides. A la nostra
escola, els alumnes de 1er cicle varen
triar com a millors jocs el mate i la
batuka; els de 2n cicle, la batuka i el xut
i punt, i els de tercer cicle, el futbolí
humà i la cistella ràpida.

Aquestes jornades agraden en general
a tothom i els nins i nines s'ho passen
divertit perquè és una forma diferent de
fer classe i d'aprendre. A més a més,
sembla que les jornades d'enguany han
agradat més que les dels anys passats.

De la redacció de D9A4
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En aquesta secció us presentam
informació sobre les activitats
d'ensenyament i aprenentatge que
hem realitzades durant el curs
escolar. La mostra recull exemples
del treball dels diferents cicles,
àrees o projectes i en són només un
petit mostrari. Ens agradaria poder-
hi incloure més exemples, però
l'espai de la publicació impresa no
ens ho permet. Tot i això, sempre en
podreu trobar més informació a la
nostra versió digital de la revista

( d9a4.blogspot.com ) o a cada un dels blocs de cicle accessibles des de la web del
centre ( cpsantamariadelmar.blopgspot.com ) 

Redacció D9A4

A la classe d'Atenció a la
Diversitat la mestra Gloria
ens va fer una fotografia i la
va posar a l'ordinador.
Nosaltres vàrem retallar la
nostra cara amb el
programa gimp i l'aferràrem
a un cos d'una pepa de
paper que havíem cercat a
la Internet. Triàrem la mida
del cos i de la cara que ens
agradava i com la volíem.

Després ens va donar la
pepa impresa i ens va dir
que féssim diferents tipus de
roba per aprendre el vocabulari. Cada un va dibuixar la roba com més li agradava,
però els més petits només l'havien de pintar de color perquè tenien una fotocòpia.
Quant ho vàrem tenir tot acabat , jugàrem a canviar-les de roba i dir com anaven
vestides (o vestits si eren nins). 

Daniela Macas, alumna de 5è A

ELS NINS I NINES DE TRES ANYS ENS PRESENTAM
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ELS NINS I NINES DE TRES ANYS SOM ELS MÉS JOVES DE L'ESCOLA.

COM QUE ÉS EL PRIMER ANY QUE VENIM A L'ESCOLA ENS PRESENTAM AMB
UN DIBUIX AMB EL NOSTRE NOM.
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Nins i nines de 4 anys A i B
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COM SOM ELS ALUMNES DE 5 ANYS B...?
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Nins i nines d'educació infantil, grup 5 anys B

Treballam
i aprenem

a l'hort
escolar

Des de fa ja un bon grapat d'anys a l'escola mantenim un hort ecològic. Quan
treballem a l'hort aprenem moltes coses noves per a nosaltres. Durant aquest
curs, els alumnes d'educació infantil i els de primer i segon cicles hem treballat a
l'hort: hem seguit el calendari de feines segons els cicles propis de l'horticultura i
hem aplicats les tècniques de conreu ecològic: 

Per Sant Miquel comença la feina. Preparam l'hort. Els nins i nines d'infantil, 5
anys B, opinaren això de les feines de preparació:

Després toca sembrar. 

Enguany ha plogut molt: així està el nostre hort per
primavera 
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A la paradeta d' Ed. Infantil. Hem
sembrat patates, faves, xítxeros,
lletugues d'enciam,... 

A la parada del 2on Cicle hi ha les
famílies de les lleguminoses: pèsols i
faves i la família de les crucíferes:
cols, colfloris i cols llombardes. 

A la parada del 1er nivell del 1er cicle
hem sembrat la família de les
compostes: lletugues i julivert i la
família de les quinopoiàcies: bledes,
espinacs i remolatxa. 

I els alumnes de 2on nivell, del 1r
cicle, també tenen la seva parada.
Tenen sembrat la família de les
umbel·líferes amb pastanagues i la
família de les liliàcies amb les cebes,
porros i alls. 

Hem estudiat les plantes aromàtiques:

Al primer cicle hem estudiat i aprés coses sobre el romaní, la farigola, la
camamil·la i la ruda. Alhora, al segon cicle hem estudiat sobre l'herba-sana, el
moraduix, l'espígol, l'alfabreguera i la menta.
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També hem estudiat les les faveres:

Les i els alumnes de 3è i 4art hem sembrat faveres a la nostra parada, les hem
observades, les hem descrites i les hem dibuixades.
 

Dibuix de n'Esther Muñoz           Dibuix de na Lara
Schmitz 

I sobre els ametlers ...

Els alumnes de 3r i 4art hem visitat els ametlers, els hem observat i els hem pintat.
També na Isabel ens va contar una llegenda molt bonica i trista que explicava
perquè els ametlers floreixen a l'hivern i perquè les seves flors són blanques i
rosades. 

Pintura de Gaspar Bestard Pintura de Luís Jaime López 

Alumnes d'educació infantil, 1r i 2n Cicles 
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El dia 5 de febrer els alumnes de 2n cicle vàrem
anar al centre d'interpretació de Cabrera. És un
edifici molt modern i interessant.

Ara vos contarem una part de la visita.
Concretament la pel·lícula en 3D. A l'entrada
vàrem veure un esquelet d'una balena, desprès
vàrem entrar per una espècie de cova que hi
havia moltes peixeres i televisions.
A la recepció del Centre vàrem trobar una
persona que es deia Jesús i era molt simpàtic. Ell
va ser el nostre guia. Ens explicava coses sobre les peixeres que anàvem passant.
Ens va dir que els taurons de la Mediterrània no eren tan perillosos com la resta de
taurons. Per veure la pel·lícula de 3D, en Jesús ens va donar unes ulleres especials
per mirar com es mouen els peixos.
Seguidament, vàrem veure un esbart de peixos molts petits, desprès va sortir d'una
cova una morena que em va fer molta por. Va venir un peix que tenia una antena i
feia llum, va passar pel meu rostre, i no em va agradar gens la cara que feia.
Després va passar un tauró i tots van cridar, el tauró se'n va anar i van venir dos
dofins, jo el volia tocar però era transparent.

Finalment va passar una foca que tenia els ulls
vermells i en Jesús ens va dir que aquella foca que
acabava de passar, es deia “vell marí” i que abans
vivia a la costa de les Illes Balears però que a causa
de la pesca abusiva i de la destrucció de les zones
on hi vivia pels humans, l' havien extingida. Quina
pena!
En acabar la pel·lícula, vam anar a veure les
peixeres. Vam veure 17 peixeres amb moltes
espècies de peixos com peix manta, morenes,
crancs, copinyes, taurons petits, pops, peix globus,

grumers, donzelles, caragols de mar, anemones, esponges...

Finalment vam anar al moll pesquer de la Colònia de Sant Jordi. Hi havia moltes
barques i vaixells. Vam arribar fins a les “roques rocoses” i allà vam veure
l'arxipèlag de Cabrera. 
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Visita al centre d'interpretació   

del parc natural de cabrera



Per últim ens queda recomanar als pares i companys que hi vagin, perquè és gratis.
Val la pena, pots saber coses sobre els peixos de la mar Mediterrània, a més de
veure moltes castes d'altres peixos. Ens va agradar molt i esperam anar-hi una altra
vegada amb la família.

Yali Chen i Antonio Marín Piá, alumnes de 4rt A.

Viatge d'estudis de sisè a Barcelona

Dia 1 d’abril partírem de viatge
d'estudis a Barcelona. A les
quatre de la matinada, quan
l’autobús va arribar per dur-nos
a l’aeroport de Palma, tots
pujàvem emocionats però al
mateix temps una mica
endormiscats. 

Quan vàrem
arribar a
l'aeroport, vàrem
embarcar les
maletes i
després
d'esperar mitja
hora a la porta
d'embarcament,
ens
desplaçàrem per
un passadís fins
arribar a l’avió
on pocs minuts
després ens

enlairàrem. El trajecte va durar uns
20 minuts i se'ns va fer bastant curt.

Normalment fa bon temps a
Barcelona, però justament quan
nosaltres arribàrem de viatge
d'estudis feia mal temps! En arribar
anàrem amb el autobús a un centre
comercial molt gran, amb moltes
botigues: H&M, C&A, Stradivarius,
Bull&Bear, MANGO etc. Allà podíem
comprar coses per a nosaltres o per
a la família.

 A continuació vàrem anar al camp de
futbol del Barcelona, el Camp Nou; a
alguns els va agradar perquè són del
Barça, però als que eren del Madrid
no els agradà tant. 

El Camp Nou

Més tard anàrem a menjar a un bufet
que hi havia per la ciutat (era molt
bo). N'Elena ens va dir si no en ho
menjàvem tot no podríem anar al
patinatge, (hi havia moltíssim de
menjar). Després d’haver dinat
anàrem patinar a la pista de patinatge
sobre gel del Barcelona. 

En arribar-hi hi havia uns patinadors
que practicaven i nosaltres ens
quedàrem estorats perquè ho feien
molt bé: eren d’aquests que van a
concursos i coses d’aquestes. Tot va
ser super divertit.   El dia acabà quan
anàrem a l'hotel, a uns 50
quilòmetres de Barcelona. A les vuit
del vespre érem allà, a l'Hotel
Alhambra. 

El sopar era bo, però l'aigua era del
grifo. Hi havia uns nins super “flipats”
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de França que sempre que
passàvem per devora volien lligar
amb les nines. Desprès d'haver sopat
no podíem anar a les habitacions:
havíem de fer temps en una sala amb
molts de sofàs. Havíem d'esperar els
mestres i a n' Elena. Jugàrem fins a
les onze de la nit a cartes i desprès ja
ens reunírem a una habitació amb els
amics o les amigues. 

L'endemà ens despertaren per anar a
berenar i després anàrem amb el bus
a veure las instal·lacions on es varen
realitzar els jocs Olímpics i
Paral·límpics de Barcelona al 1992, a
l'estadi Lluís Companys. Després de
veure aquestes instal·lacions vàrem
anar a un museu de l'esport. Ens va
agradar molt perquè tenien coses
d’esports més diversos com l’esqui,
el patinatge ... no com altres museus
que només tenen coses de futbol i els
esports mes corrents. El museu tenia
de tot i era maquíssim!. Quan vàrem
acabar , n'Elena ens va dir a les
nines si volíem anar amb ella de
compres i alguns ens vàrem comprar
llepolies en una botiga super
divertida. 

Després anàrem a Cosmocaixa on hi
havia coses super “xules” que
s’havien descobert gràcies a la
ciència. 

Expositor a Cosmocaixa

Ens va encantar Cosmocaixa perquè
demostra que la ciència també pot
ser divertida. Entre les coses
interessants que vàrem veure
destacà una pel·lícula de com es va
formar la Terra i on s'hi explicava
coses de les estrelles i
constel·lacions i que cada
constel·lació era un signe del zodíac.
En haver-ho vist tot ens anàrem a
l’hotel perquè ja s'acabava el segon
dia. 

La darrera nit ens la passàrem super
bé: a las 12 pujàrem a les habitacions
i aquella nit tampoc vàrem dormir,
xerràrem i xerràrem i no ens
agradava la idea d'haver d'anar-nos-
en tan prest. Ens agradava Barcelona
i ja ens havíem acostumat als viatges
en autobús. Però també pensàvem
que a les 7 havíem de començar a
preparar les maletes per tornar a
casa. 

Taurons a l'Aquari

A les vuit del matí ens varen venir a
despertar: ja estàvem a punt per anar
a berenar. Aquest matí vàrem anar en
bus a l'Aquàrium que no és tan gros
com el de Palma. 

Més tard vàrem veure una pel·lícula
de ximpanzés durant la qual gairebé
tots es varen dormir, tot i que a
alguns la pel·lícula els va encantar.
Després del cinema dinàrem a un
restaurant que, en general, no ens va
agradar gens!
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Llavors visitàrem un
centre comercial i el
mercat de la fruita que
és molt bonic i tot està
molt ben col·locat.
Alguns visitaren també
el museu de vaixells,
perquè ens sobrava
temps, tot i que no
estava a la ruta. Una
de les coses que més
agraírem va ser la
llibertat que ens
donaren els professors
i la directora. Per últim
un autobús ens va a venir a cercar i visitàrem la Catedral que estava en obres
d'embelliment per defora, però que és molt bonica per dins.

Férem una volta per Barcelona i a continuació agafàrem l'autobús per anar a
l’aeroport on embarcàrem les maletes i sopàrem d'un entrepà i d’una espècie de
gelat amb caramel;. Vàrem haver d'esperar una bona estona abans de pujar a
l’avió per tornar a Palma. Quan haguérem arribat a la illa agafàrem un bus per
venir a Cala d’Or on arribàrem devers l’una. El viatge d'estudis havia acabat i per
tots nosaltres se'ns havia fet molt curt!

Alba Rocha, Ànder Urrutia, Melisa Santos y Virginia Grigull, alumnes de 6è 

El grup de viatgers
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    Durant tot l'any, a l'escola
celebram totes aquelles festes que
tenen especial importància en el
nostre país o en alguns dels països
d'origen dels nostres alumnes. A més
a més de la festa, també és
important viure els costums i les
tradicions o les idees que estan en la
ment de la gent que celebra
aquestes festes. A continuació us en
presentam alguns exemples viscuts
en el present curs.

La redacció D9A4. 

Halloween
Es tracta de la festivitat tradicional heretada de les celebracions d'origen celta que
tan ràpidament s'han estès per tot el món i, en especial, pels països de parla
hispana. A Mallorca coincideix amb la vigília de Tots Sants, el dia 31 d' Octubre, i els
nins i les nines es disfressen de monstres.

Jo em vaig disfressar de zombi i vaig anar amb les meves
amigues a demanar llepolies. Ens ho vàrem passar pipa,
vàrem espantar a la gent, ens trobàrem amb altres amics ,
etc... Després d'anar a demanar llepolies, anàrem a la casa
de na Tania a veure una pel·lícula de por, vàrem menjar
crispetes, entrepans, llepolies, i vàrem contar coses. Vàrem
quedar fins tard i llavors cadascú se'n va anar cap a ca

seva. I així va ser la meva nit de halloween.

Alba Rocha, alumna de 6è A

Nadal a Xile es celebra quasi igual que
aquí, però ara acaba el curs i comencen
les vacances d'estiu.

Allà Santa Claus es diu “ Viejito
Pascuero. El dia anterior a nadal, a la
nit, passa una carrossa amb coses de
Nadal. 

Els ajudants del Viejito Pascuero menen
la carrossa i tiren dolços i regals. 

_____________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                        22        



La meva família ens reunim a la casa dels meus padrins, i feim un sopar. Després
de sopar anam a veure els focs artificials, que amollen a la platja. Quan ja acaben
els focs artificials, entram a casa dels padrins i anam a veure els regals. 

...I tots ens desitjam un BON NADAL ! 
Javiera P. Mattioli, alumna de 4tB 

DENIP dia escolar de la no violència i la pau

REFLEXIONS I UNA CANÇÓ PER A LA PAU

El 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau. A la nostra
escola, com a la majoria de les escoles del món, celebram aquest dia amb una
sèrie d'activitats entre les quals hi ha cantar cançons dedicades a la Pau

Els alumnes de segon hem començat a aprendre aquesta cançó de na Damaris
Gelabert i la volem compartir amb tothom per a fer un món millor:

Si tingués la màgia d’un mag,
de les bales en faria flors,

Dels fusells trombons i fagots
i dels trons poemes d’amor.

Si tingués la màgia d’un mag,
de la gana en faria blat,

dels canons prismàtics gegants
i dels tancs camions de gelat.

Si tingués la màgia d’un mag,
dels soldats en faria clowns,
dels tinents ocells de paper,

ballarines o castellers.

Si tingués la màgia d’un mag,
de les mines en faria daus,

de les bombes jocs malabars
i dels corbs coloms de la pau.

Música: Dàmaris Gelabert
Lletra:Eulàlia Canal

Alumnes de 2n A i B 

Els alumnes de 3r A, hem aprofitat la
celebració del Dia Escolar de la No-violència
i la Pau per fer recerca i recollir tot un grapat
de pensaments i frases sobre el que significa
la Pau perquè ens ajudi a reflexionar sobre
aquesta idea:

Ull per ull, el món acaba cec.
No hi ha camins per a la Pau, la Pau és el camí.

La Pau no es pot aconseguir mai per la força.
Si vols la Pau treballa per la justícia.

Només pots tenir Pau en la mesura que en
dones.

Trobar la Pau és assolir el propi destí. Assolir el
propi destí és ser etern.

Feliços els que treballen per la Pau.

Alumnes de 3r A
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Sant antoni i les gloses
En arribar les festes de Sant Antoni, amb la mestra de música, preparam les
cançons i les gloses per cantar al voltant del fogueró. Aquí en teniu una mostra de
la nostra habilitat per glosar  enguany en una festa tan tradicional com aquesta: 

Encara tenim torró
i ja arriba Sant Antoni.
Farem un gran fogueró

i veurem ballar el dimoni

(4tB) 

Anirem a Cala d'Or
el dia de Sant Antoni

disfressats tots de dimoni
i no tendrem gens de por.

(5èB)
Em posaré la careta
per anar al fogueró.
Menjarem botifarró

per omplir bé la panxeta.

(5èB) 

Farem una gran ballada
al voltant del fogueró
i també una torrada
per torrar botifarró. 

(4t A)

A la fi podem menjar
panxeta i botifarró,

sa ximbomba fer sonar
i també el guitarró. 

(4tB)

El setze farem torrada
i encendrem un fogueró

menjarem botifarró
i farem una ballada.

(4tA) 

Sant Antoni té raó
i nosaltres li cantam.
Dels animals és patró
i a beneir ens anam. 

(4t A) 

Alumnes de 2n i 3r cicle.
 Educació musical
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Cròniques de la Rueta
   Com cada any, celebram el carnaval a
l'escola amb molta festa, bulla i disfresses. 
Des de fa ja molt de temps és costum que si
en el curs passat cadascú ha anat disfressat
com ha volgut, és a dir, amb tema lliure, en el
curs següent ens toca elaborar les fresses
amb un tema comú per a tota l'escola i
treballar-les a les aules, tots plegats. En
aquest curs 2008 - 2009 ha tocat compartir un
tema comú i se'n va triar el del temps
meteorològic. A més a més, s'havia decidit
aprofitar aquest fet per treballar també els
hàbits d'estalvi de matèries primeres i
reciclatge de materials, així que les disfresses
s'han elaborades majoritàriament amb
materials infrautilitzats o de reciclatge. 
A continuació vos presentam algunes

cròniques que expliquen  com s'ha viscut el carnaval per part dels
protagonistes principals: els i les alumnes. 

EL
CARNAVAL
A L'ESCOLA

El carnaval de l'escola
tractava del clima. Els
alumnes d'educació infantil
representaven el Sol, els de
1r i 2n, el cel amb niguls, els
de 3r A un altre Sol (fet amb
bosses de plàstic), els de
3rB, una varietat de clima:

niguls amb pluja, niguls amb neu o niguls amb raigs, els de 4t d'arc de Sant Martí
i els de 5è i 6è de fred o de calor. També duien tambors que s'havien fet per a la
batucada. Totes les disfresses les vàrem fer a l'escola.

Els de 4t anàvem amb un Sol al cap i un nigul al cos; el Sol i la pluja formaven
l'arc de Sant Martí. Per poder fer-lo vàrem haver de dur cartons; amb els cartons
vàrem fer un nigul i damunt, amb un paper de calcar, es dibuixava l'arc. 
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   El nigul el pintàrem de
blau fluix i l'arc de colors
vermell, taronja, groc, verd,
blau, lila i marró. Hi vàrem
escriure refranys dels
mesos i jo vaig triar el mes
del meu aniversari, juliol. Al
davant deia "el juliol , l'amo
del Sol" i al darrera " qui no
es banya pel juliol, no es
banya quan vol ". 

       Per fer el Sol del cap 
dibuixàrem un cercle més
gran que el nostre cap a
un cartó, el pintàrem de
blanc i de groc, i amb una
esponja posàrem punts
de color taronja. 

   Havíem d'anar amb
roba negra. Na Bel, la
mestra de 4tA, ens va
pintar la cara amb 4 punts
vermells i 2 grocs. 

A les 16.00h vàrem sortir al pati per fer 3 voltes i
després sortírem a fer un petit recorregut per Cala
d'Or: això és la rueta. Quan arribàrem a l'escola hi
havia berenar per a tots de menjar, pastissos i
refrescs que havien duit les famílies.

Javiera Matholi, alumna de 4t B 
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   Hola! El meu nom és Esther i
som una nina de 4rt A del
col·legi Santa Maria del Mar. El
dia 16 de febrer ens varen
disfressar de temps
meteorològic. Nosaltres,els nins
de 4rt A, d'arc de sant Martí i
cada nin/a duia dues dites en
els niguls. Les meves deien:

Maig entrat,
 un jardí a cada prat.

i
Pel maig, 

roses i cares precioses.

Primer varen fer una volta al pati. Els infants d'educació infantil varen anar de sol i
varen fer el vestit amb tela negra i el sol amb arena mesclada amb pintura.
Els nins de primer i segon varen anar de nigul. Els varen construir amb una bossa
blava i al cap duien un altre nigul petitet. Els nins de tercer varen anar de turmenta,
neu i pluja. Els grans varen anar de fred i calor i varen fer una batucada.

M'ho vaig passar molt bé! 

Esther Muñoz, alumna de 4A 
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“ EL TEATRE “

   a la setmana cultural .
   Els dies 6,7 i 8 d'abril
celebràrem la Setmana
Cultural a l'escola amb el
tema "El teatre".
   Tots els grups varen fer
una exposició , als
passadissos, dels treballs
realitzats al llarg del curs :
dibuixos, mapes,
disfresses, màscares,
manualitats amb fang,
tambors, titelles... 
   Durant aquests dies no
vàrem tenir l'horari de
classes de sempre, vàrem
fer activitats més divertides
com taller de cuina per
aprendre a fer crespells,
rubiols o panades,
activitats del circ i de
cultura àrab i dansa
oriental amb monitors
especials, taller de mímica,
poemes, titelles, jocs de
taula, dramatització, jocs
de teatre, ball i cant,
sortides mediambientals,
berenar de pa amb oli,
ombres xineses, en Xavi
va fer malabarismes a
educació infantil... Va ser
molt divertit!
   El dia 8 a les 12.30h els
nins i nines de 2nA varen
representar una obra de
teatre molt divertida
titulada "El rei granot".
L'obra va sortir molt bé i el
públic es va divertir molt.
Mirau les fotos.

Alumnes de 2n A i d'AD 
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D4A4.- Buenos días! Formamos parte de la redacción de la revista digital D9A4 del
centro y  nos encantaría poderle hacer una entrevista. Usted ha formado parte de
nuestra escuela como personal no docente, dedicándose al cuidado y limpieza del
colegio durante muchos años. Al final del trimestre pasado Ud. Se jubiló. ¿Podría
contestar unas preguntas?
Encarna.- Claro que si. Estoy muy contenta de que
os acordéis de mi

D4A4.-¿Cual era exactamente su trabajo?
Encarna. Mi responsabilidad, junto con mi
compañera de trabajo, era que la escuela estuviera
limpia cada mañana y tenerlo todo a punto. Pero
también me encargaba con mi compañera de cuidar
el centro en general y de los alumnos que asistían a
clases de música o a las actividades
extraescolares. 

D9A4.-¿Le gustaba su tarea?
Encarna.-Si,estaba bastante bien porque yo me
sentía como en una gran familia.

D4A4.-¿Qué era lo mejor y lo peor de su trabajo?
Encarna.- Lo peor pasaba al tener que barrer
cuando hacia mal tiempo porque era mucho más difícil pasar por todas las clases y
limpiarlas bien. Lo mejor ha sido siempre la convivencia con la directora, el
profesorado, los padres, las madres y los niños. Me ha enriquecido mucho como
persona 

 D4A4.-¿Considera que su trabajo era cansado?
Encarna.- No, en general era llevadero, aunque siempre hay momentos en los que 
había más trabajo que en otros.
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Entrevista a Encarna

Al finalizar el primer trimestre descubrimos que entre el personal que trabaja
en nuestro colegio se habían producido cambios: por las tardes, a la hora
del comedor o de las actividades extraescolares, no veíamos a una de las
personas con las que nos topábamos cada dia, limpiando cuidadosamente
las clases, patios y pasillos: Encarna Palomo, una de la personas
encargadas de estas tareas, se había jubilado.
Por este motivo, le hemos rogado que nos permita hacerle una entrevista y
hemos decidido que sea ella la protagonista de esta sección de nuestra
revista.



D4A4.- ¿Le ha sabido mal jubilarse o ha representado una alegría?
Encarna.- A mi edad ya empieza a ser hora de pensar en dejar camino a otros y 
dedicarme a otras cosas también interesantes, así que me siento contenta de mi 
jubilación.

D4A4.- ¿Qué añoráis del colegio? Seguís en contacto con la gente del centro?
Encarna.- Siento un poco de añoranza de todo, de la directora, los profesores, los 
alumnos, los monitores y de  mi compañera. Sigo de alguna manera en contacto 
con todos porque, como he dicho antes, se añora mucho el ambiente del colegio ya
que ha sido como una familia para mi.

D4A4.- ¿Se acuerda de alguna anécdota graciosa o algún hecho destacado que 
recuerde especialmente?
Encarna.- Podéis estar seguros que con tantos años de trabajo en la escuela me 
han pasado muchas anécdotas, pero como soy muy despistada ahora no recuerdo 
una en especial. El hecho más importante para mi fue la fiesta  de despedida que 
me ofrecieron la dirección del centro, el Claustro, la asociación de padres y madres,
los responsables de la Escuela de Música, mi compañera Mari y mis otras 
compañeras de trabajo de Santanyí.  Fue una sorpresa maravillosa que quiero 
agradecer a todos por mi parte y por la de mi familia, mi marido y mi hijo: Muchas 
gracias!

D4A4. Muchas gracias por su dedicación  de tantos años  a Usted, Encarna, en 
nombre de toda la redacción de la revista y de toda la comunidad de nuestra 
escuela. Nosotros tampoco la olvidamos: Hasta siempre!

   LA PAPALLONA DE LA RUDA

Fa tres anys o quatre que vèiem
unes erugues precioses a l'hortet.
Ens varem fixar que aquesta
papallona només estava damunt la
ruda. Vàrem pensar que si

agafàvem un poc de ruda  amb  quatre o cinc
eruguetes i els posàvem en el lloc  adequat
podríem veure tot el cicle de la metamorfosi.
Gràcies a això vàrem poder veure com l'eruga
anava evolucionant (1er eruga, 2on crisàlide, 3er
papallona que posa ous).

Com ja havia passat molt de temps crèiem que de la crisàlide no sortiria  res,  però
no va ser així perquè un dia la crisàlide es va convertir en una de les papallones més
boniques de la naturalesa.
Quan la crisàlide es va rompre i la papallona va néixer la vàrem amollar a l'hortet
perquè pogués  posar ous i seguir el seu cicle.

Marisa Binimelis (de la redacció de D9A4)
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Racó de la
Natura



Taller 
d'artistes

Als alumnes de 4rt A i 4rt B ens
encanta treballar les arts plàstiques i
ho feim molt bé. Per demostrar les
nostres habilitats i capacitat artística
vos volem mostrar les nostres
produccions. Així, si us interessa, en
podeu prendre exemple per practicar-
ne alguna de les tècniques aplicades a
les nostres produccions.

Autora: Lara Schmitz 

Elaboram targetes troquelades:  

Autor: Rayan Tomás Azzi
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Hem treballat diferents tècniques amb ceres:
Hem pintat damunt teles i hem creat diferents textures. Com a exemple, obres de:

 

Sheila García Manuel Amador Cristina Sánchez

Hem confeccionat
un bonic estoig per
guardar les
pintures i també
hem fet bonics
treballs amb la
tècnica de fer un
dibuix amb ceres,
seguidament es
cobreix amb tinta
xinesa i, en estar
ben eixut, es
raspalla. Fitxau-
vos com ens ha
quedat!

Cristina Sánchez                                     Marco d'Avila

Daniel Martínez 
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Finalment, provàrem amb les tècniques de l'esgrafiat . L'esgrafiat és una tècnica
que consisteix en raspallar un dibuix damunt una base, en aquests cas damunt
pintures ceres que havíem tapat amb tinta xinesa. 

 Álex Andrade Yali Chen Luís Jaime López

Alumnes de 4t A i B 

Decoració nadalenca
Som alumnes de 6è A i amb els nostres companys
cada divendres tenim educació artística. Quan arriba
Nadal, aprofitam per fer l'ambientació nadalenca. Per
decorar utilitzam purpurina, cola per enganxar i també
podem emprar adhesius de tots els colors.
Com cada divendres a l'hora de plàstica vàrem fer la
decoració nadalenca de la classe. Vàrem fer bolles,
fulles, etc. Les bolles les vàrem aferrar amb adhesius.
Després les vàrem afegir purpurina, les posàrem un fil i
les penjàrem .
També vàrem agafar brics de la llet o dels sucs i els
vàrem dividir entre dos . Hi havia dues coses per fer: o

estrelles o bolles. Les estrelles es fan així: s'agafen els brics i es fan dues estrelles.
Quan les tenim dibuixades agafam un cuttex i les repassam i si encara no s'ha tallat
del tot la forma, agafam les tisores i ho tornem a repassar. Quan ho tenim tot,
agafam les tisores i les feim a una un tall del mig al centre i l'altre del centre abaix.
Després es munten amb ganxos i es pengen. 
També férem fulles de figuera amb purpurina i les penjàrem. Una companya, na
Saray, va dur neules que tenia a ca seva i les vàrem aferrar a les finestres.
La classe va quedar molt "nadalenca"!

Alba Rocha, Tania Campos, Chadia El Bachiri (Alumnes de 6è A) 
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Personatges

Hola, em dic Yali. Ara tenc 9
anys i vaig a 4a de l'escola
Santa Maria del Mar. Tenc la
cara rodona, els cabells i els ulls
negres com la nit. Jo som la més
petita de la família, tenc un
germà i una germana gran.
A la meva classe em diuen que
som amable, però a vegades em
poso nerviosa.
M'agrada jugar a l'ordinador,
colcar amb la bicicleta, anar a la
piscina...
Els meus menjars preferits són
els espaguetis i les
hamburgueses

Yali Chen, alumna de 4A

Hola, jo som en Miguel. Tenc el
cap grosset, els ulls de color
marró, els cabells marrons i el
nas petit. Tenc els braços llargs,
les mans grans i els dits llargs.
Els meus peus son grans i forts.
Som agradable, alegre, simpàtic,
nerviós i inquiet. M'agrada fer els
deures i fer coses a classe.
Els esportistes que més
m'agraden són Rafal Nadal, Pau
Gasol i Fernando Alonso.
Els meus millors amics són en
Miquel de 4B, en Marco, en
Daniel i n'Esther.
Els meus cantants preferits són
en Tomeu Penya, na Chenoa, en
Macaco de Muving i en Pitingo.

Miguel Roig Manresa, de 4A

Hola som en Lay i ara em
descriuré.
Tenc 9 anys, els meus cabells són
rissats i negres, els ulls marrons i el
cap rodó com un meló. Tenc les
mans i les orelles petites, els dits
curts i els peus llargs.
Som nerviós, agradable, graciós i
simpàtic.
M'agrada jugar a la Play Station 2 i
la DS, fer esport i anar amb
bicicleta.
El meu grup preferit és Estopa,
però m'agrada el hip-hop. El meu
equip preferit és el Real Madrid.
Així som jo!

Lay Diakhate, alumne de 4t A
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Una de les tasques que més
treballam a l'escola està
relacionada amb l'aprenentatge del
llenguatge i, molt especialment, de
les diferents tipologies de textos. En
aquest article us mostram alguns
exemples de com els alumnes creen
textos descriptius. La descripció és
una de les tipologies de textos que
estudiam perquè és fonamental per
emprar-la com a tècnica a l'hora de
redactar altres classes de textos
amb major riquesa expressiva.
Veieu com es descriuen a si
mateixos els companys de 4t A

I a continuació tenim alguns
exemples de com descriuen  als
companys els alumnes de 4tB i
3r B.

Classe de 4t B, dibuixada per na Siena



Descripció de na Manuela.
Na Manuela és una nina guapa. Té els ulls
marrons. Té els cabells llargs i de color
xocolata.
Du quasi sempre jaqueta, arracades i
calçons. És més gran que jo. És prima i
més o menys tan alta com la seva cosina
Cristina Maya. És gitana. És dolça i bona
nina. Li agraden els animals, sobre tot els
cavalls.

Beatriz Villar del Saz,  de 4tB

Descripció d'en Yerko
El meu company Yerko és un nin que té el
pèl i els ulls negres. Té el nas petit, i és de
pell morena. Les celles i les pestanyes
també són negres. La seva boca és petita.
Quasi sempre du jerseis de màniga curta i
pantalons pirates.
A vegades és un poc dolent. És un nin un
poc despistat, però és un bon amic.

Richard Sánchez Jorgoso, de 4B

Descripció del meu amic en Pablo.

En Pablo és un nin de 9 anys. La seva cara
és rodona i té la pell blanca. Té els cabells
curts i arrissats. Els seus ulls són rodons i
de color marró i les parpelles són llargues.
El seu nas és petit i xato. Te la boca petita i
el els llavis prims. La seva estatura és
normal per a la seva edat. No està prim ni
gras. És un nin simpàtic.

Cristina Ginard, alumna de 4tB

Descripció de na Florència.
Na Florencia és una nina molt
simpàtica, és d'Uruguai, que va
amb jo a la classe.
És més o menys baixa i no molt
prima. Té nou anys i va néixer
l'onze de juny del mil nou-cents
noranta-nou. Té els pèls un poquet
llargs i castanys. Té els ulls
marrons.
A les excursions que anam amb
els companys de la classe i hi
anam amb bus sempre és mareja.
Li agraden molt els cruasans. És
molt amiga meva.

Paula Terròn Santos, de 4tB

Na Javiera
Na Javiera té els ulls marrons,
d'altura és mitjana, té els pels
llargs i marrons.
És molt simpàtica i quan pas pel
seu costat em fa la traveta.
El color de la seva pell és moreno.
Viu devora del parc d'arena i
sempre, quan vaig al parc, sempre
em trob amb ella. També és una
nina nova i diu que li agrada Cala
d'Or.

Lucas Díaz, alumne de 4tB
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Na Javiera, dibuixada 
per en Lucas

 En Richard, dibuixat per na Manuela



Descripció de n'Aitor
N'Aitor és molt bon al·lot; té els ulls marrons com la terra i duu una arracada a la
orella dreta. Duu un xandall i unes esportives. Té els cabells castanys i curts. Li
agrada jugar a futbol. Té 9 anys com jo. El seu caràcter és nerviós i alguna
vegada fa algunes entremaliadures.

Maria López Rendón, alumna de 4tB

La meva amiga Andrea

La meva amiga Andrea té
vuit anys, té els cabells
rossos i és d'estatura
mitjana. Té la pell clara i
els ulls verds.
És la meva millor amiga.
Li agraden molt els
conills.

Noelia Rubia Varas, 3B

La meva amiga Paola

La meva amiga té 8 anys,
la pell clara i és alta. Té
els cabells rossos i els
ulls marró clar. La seva
boca és petita i els llavis
són fins. Quasi sempre du
cuetes. Té el nas recte i li
agrada estudiar; li
agraden molt els controls.
Quasi sempre vesteix
roba vaquera.

Aroa Amador Molina, 3B

La meva amiga Noelia

La meva amiga té 8 anys, 
la pell clara i els cabells 
curts i llisos. El ulls els té 
negres i grans. El nas el té
recte i petit i la boca la té 
grossa, amb llavis fins.

Lidia Gómez Cal, 3B

El meu amic Joan

El meu amic Joan té 8
anys, té el color de la pell
moreno i és alt i prim.Té
els cabells curts i negres,
de llavis fins.
Vesteix amb roba esportiva
i li agrada jugar amb la
Nintendo DS, a pàdel i a la
Play Station 2.

Manuel Ortiz Ramos, 3B

La meva amiga Maria

La meva amiga Maria té 8
anys. Es morena, alta i
prima. Té els cabells llargs
i llisos, de color castany
clar, els ulls també els té
de color castany clar i són
grans. El nas és petit, la
boca també és petita amb
els llavis fins.
Li agrada vestir de manera
formal. Li agrada el color
blanc, els macarrons, les
pel·lícules de rialles i por.
També li agrada molt el
seu ca "Calcetines" i anar
amb ell al parc.

Paola Manzano, 3r B
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Dibuix de n'Andrea, realitzat per na
Paola Manzano

Na Noelia,

 dibuix de Joan Pasqual

 Na Maria, dibuixada per
ella mateixa

En Joan 



CRÍTICA LITERÀRIA
KIKA, SUPERBRUJA LOCA POR EL FÚTBOL

Acabo de llegir un llibre que es diu Kika, Superbruja por el fútbol  de
l'editorial Bruño.

El conte succeeix a la ciutat de na Kika. La història
comença contant que Kika llegeix el diari, veu les
notícies del futbol i vol jugar el campionat. El conte
continua amb na Kika en el penúltim partit i a l'últim
minut va fer un truc de màgia fent que tots caiguin tots
menys ella. Kika aprofita per marcar un gol i guanya el
seu equip. El conte acaba quan estan a la final, van sis
a zero i na Kika va fer un encanteri que feia trons i
llamps.
El que més m'ha agradat ha sigut quan juguen la final i

el que menys m'ha agradat ha sigut quan n'Andrés, un dels jugadors,
té paperes. 
El personatge principal és na Kika . Altres personatges importants són
el germà de na Kika, l'àrbitre i n'Andrés.

Miguel Ángel Núñez Sierra, alumne de 4tB

EL SUPERZORRO

He llegit "El Superzorro". Aquest llibre és de l'editorial
Alfaguara. El seu autor és en Roal Dalh i la història
transcorre en un bosc i a tres granges.
El conte comença contant que hi havia una vegada
una guineu i tres grangers que la volien matar perquè
estaven cansats de que els hi robàs els productes de
les seves granges. Aquells tres grangers tenien un
nom. Un se nomia Bufon, un altre Buñuelo i el tercer
Benito.
Continua quan els tres grangers volien agafar a la
guineu i van amb escopetes per tirar-li un tir quan surti

del seu amagatall. Li disparen però només li tallen la cua i fuig.
Els grangers van a cercar-la amb pales excavadores, però la guineu té
una idea : excavar un túnel amb el seus amics i a més cercant les
pomes, les ànneres, ... dels grangers. Acaba amb que els tres grangers
continuen excavant mentre que la guineu, la seva família i altres
animals subterranis fan una festa. El que més m'ha agradat ha sigut
quan excavaven i el que menys m'ha agradat ha sigut quan volien
matar a la guineu.
El personatge principal és el "superzorro" que és molt llest i viu, els tres
grangers que són un poc beneits i també la dona i els fills de la guineu i
altres animals que viuen baix terra.

Aitor Portilla, alumne de 4tB
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LA GALLINA QUE PUDO SER REINA

Acabo de llegir un llibre que es diu "La gallina que pudo ser reina", de
l'editorial Anaya.
El conte succeeix en un palau. Comença contant que uns turistes van a
visitar un castell i una turista va veure un escut amb un ou i va demanar
perquè hi avia un ou a l' escut. El conte continua explicant que fa molt de
temps, quant les gallines parlaven, tenien un pais per a elles soles. El
conte acaba dient que sempre hi havia algun turista despistat ...
El que m' ha agradat més ha estat que la gallina podia se reina. El que
menys m'ha agradat ha estat que no va poder ser reina.
La protagonista principal és una gallina. Altres personatges són gallines,
galls, el llop, el drac, el caçador i una beata.

Aina Maria Peña Manchón, alumna de 4tB

RODOLINS
A primer A hem jugat a fer rodolins amb els nostres noms. Ens ha
agradat molt. Després hem fet unes fitxetes per il·lustrar aquests
rodolins. Són unes composicions de dibuixos fets nostres i combinats
amb les fotos de les nostres cares i il·lustracions que hem trobat a la
Internet.
Els rodolins que ens han sortit són els següents. I també hi posam
alguns exemples de les fitxes. Així podreu entendre el que férem :

 L'oneta
refresca na Pauleta.

En Christian Calderón
toca el "saxofón".

 N'Olga Uribe
és al Caribe.

N'Ainhoa Dios
ja no té tos. 

Na Lydieta
ha tirat la paleta

 En David
dorm dins el llit.

 Na Maria
va a la

peixateria.

Na Madeley Álvarez Zambrano
toca el piano. 

N'Anna Maria

està contenta
amb la tia. 

En Jie Zhou
no està nuu. 
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En Benet
menja un panet.

En Juan dóna “menjà”
cada dia al seu ca.

En Danielet
llegeix un llibret. 

Alumnes de 1r A 

Embarbussaments
Els alumnes de 5èB hem fet un taller d'embarbussaments molt pinxo.
Hem partit d'un embarbussament amb la lletra P:

"En Pere Paret, pintor premiat a Portugal, pinta pots i potinguetes
per posar-hi pebre picant."

Prova-ho de dir, és un poquet difícil...

A Partir d'aquest, en Xavi, el mestre, ens ha donat una lletra a cada grup
i hem fet aquests embarbussaments: 

Equip 1

El dimarts dia deu
vàrem anar davall el

dentista de Dinamarca
i vàrem trobar: un dau,
un dit, dues dents i un

esquelet d'un
dinosaure. 

Equip 2

A un zoo de
Formentera hi ha una

foca francesa, un
elefant que nom Figo i
un formiga que té fam i

menja fruita, figues i
formatges.

Equip 3

Un bebé que nomia
Bernat va anar al bosc
i es va trobar amb un
altre bebé que nomia

Boni. Els dos es varen
posar unes botes i

unes banyes i es varen
menjar un “boniato”

bullit dins una barca. 
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La nostra
 cuina

Hem fet una ensalada

Els nins i nines de 1rB hem fet
una ensalada amb les
hortalisses del nostre hortet que
tenim a l'escola. Nosaltres
mateixos les hem sembrades
amb l'ajuda de la mestra
Bàrbara que és una de les
encarregades de l'hortet
escolar.

Ens ho hem passat molt bé tots
junts en el menjador de l'escola
tallant totes les verdures
necessàries per fer l'ensalada.
Per cert, ens ha quedat
boníssima !!!!!!!!!

Com que ens n'ha sortit molta,
n'hem duit una als mestres
perquè la tastassin i també l'han
trobada molt bona.

 Ingredients:

 Enciam
 Carxofes
 Tomàtigues
 Pastanaga
 Olives
 Nous
 Oli, sal i vinagre
per trempar.

Elaboració:

Hem tallat ben
petits tots els
ingredients, els
hem trempat i
mesclat bé i A
MENJAR !!!!!!!
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Si en voleu fer una a casa
vostra, aquí vos deim els
ingredients que hem utilitzat i
com l'hem feta. 



ENTReteniments

Els nins i nines de 5 anys, del grup
A, ens proposen aquest joc per
entretenir-nos quan estam avorrits:
és molt instructiu!

Sudoku infantil
Completa aquest sudoku emprant les
xifres 1,2,3 i 4

_____________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                        42        



_____________________________________________________________________________________________________________
De Nou a Quatre                                                                                                                                                                                        43        

 Recull de dites i refranys amb els quals decoràrem les disfresses
per a la Rueta


