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XArxipèlag 2.0
... una passa més!
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AIXÍ GAUDIM DE LES FESTES I TRADICIONS A L'EDUCACIÓ INFANTIL

      Aquest és un recull de fotografies que hem anat fent als alumnes d'educació infantil al 
llarg de les petites i significatives activitats educatives durant el curs escolar. En  una 
imatge ens queda més explicit  tot allò del que hem gaudit.  

    Per  l'octubre, bunyols...

  Per Nadal  ens visità el Patge Reial i cantàrem nadales.

        Vàrem fer torró i va ser molt bo!
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Dimonions amb banyes per Sant Antoni: cantàrem gloses i menjàrem sobrassada.

    El  dia  Escolar  de  la 
No  Violència  i  la  Pau 
cantàrem  tots  plegats  la 
cançó  “Mans  a  les 
mans”.  
  
  

Amb  manetes  retallades  sobre 
papers  de  molts  de  colors 
muntàrem  coloms  de  la  Pau  i  al 
pati  n'amollàrem   perquè 
escampessin el nostre missatge de 
pau i amistat
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Per  Carnestoltes  ens  disfrassàrem  i 
sortírem tots junts a fer una rueta pel pati. 
Hi  havia  tómbola  i  venda  de  berenars 
organitzada pels més grans per costejar el 
seu viatge d'estudis.

Passades set setmanes la Jaia Corema queda sense cames...!
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BUNYOLS DE TOTS SANTS
Tots els  nins de la classe anàrem a veure com n'Eulàlia i  na Margalida feien 

bunyols al pati d'educació infantil. Semblava molt fàcil a més eren molt molt molt bons.
Ara aquí vos explicarem com es poden fer i també vos ho mostram amb les fotos que 
férem.

INGREDIENTS :
1 tassó d'aigua
4 ous
400 gr. de patates bullides
400 gr. de moniatos bullits
600-700 gr. de farina de força
un poc de llevadura
3 cullerades de sucre i oli per fregir

COM ES FAN:
Es pasta tot, es deixa tovar un temps, després amb la pasta es fan bolletes per fregir dins 
l'oli molt calent. Quan els treim de l'oli els ensucram i ... A menjar !
Són molt bons !

                  Classe de 1er B

NADAL ARREU DEL MÓN: POLÒNIA  I  ALEMANYA

Nadal  és molt important pels polonesos.
A la casa dels pares es junta tot la família. El dia 24 al mati  preparam l'arbre de 

nadal, decoram la casa i preparam el sopar.
Nadal comença quan la nit del 24 de desembre els nins 

veuen  la primera estrella  al  cel.  Començam repartint  el  pa de 
nadal entre  els que hi ha a la casa i felicitant-nos tots .

Per sopar hi ha 12 plats tradicionals que  representen els 
12 mesos de l'any, n'hem de menjar un poc de cada un  per tenir 
felicitat al nou any. 

Després   de  sopar  la  persona  més  vella  reparteix  els 
regals que hi ha amagats davall l'arbre .

Més tard tota la família va a la església, a missa,  i a cantar 
nadales.

Els altres dies els aprofitam per a visitar a la família i els 
amics que fa temps que no hem vist.

A Alemanya comença  Nadal el dia 24 de desembre. El vespre 
tota  la  família  es  junta  per  sopar,  després  molts  van   a 
l'església  . 
Aquest dia també arriba el pare Noel i dona regals als nins i 
als pares.
Els  dies 25 i 26 són festa i tota la família menja el plat típic de 
nadal  (indiot  rostit),  parlen,  passegen i,  com que hi  ha neu, 

aprofiten per anar a esquiar i a patinar damunt gel.

Piotr Farajewicz, 4rt A i Philipp Lorenz, 4rt B
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JA ARRIBA NADAL: AMBIENT NADALENC A 2n A i 2n B

A aquesta classe nostra vàrem pensar que havíem de fer alguna cosa per entonar-la 
amb l'època que s'acostava...Nadal. Per a seguir amb la constat,de respectar el medi ambient, 
que en el nostre centre ja fa molt de temps que seguim,empràrem materials de 
rebuig,envasos de llet i sucs,botelles de plàstic,oueres,envasos de iogurts i papers de la capsa 
de reciclar.

Feina en vàrem fer molta però el resultat va ser espectacular...unes cadenes!!,uns 
ornaments!! ... i un betlemmm!!!.I si no ho creis mirau aquestes imatges que no fan justícia a la 
realitat la mirau.

                                   Botelles i cadenes

                                 Un arbre

                                                         Un betlem

Un Àngel fet amb una bossa de plàstic.  
 
Quins Reis Mags més 
engalanats !!!!     No vos 
ho sembla ?

No ho sembla però aquest estel abans era una
garrafa d'aigua.
I aquestes cortines tan precioses i originals
abans eren botelles d'aigua.
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EL “FOGUERÓ” DE SAN ANTÓN EN CALA D'OR

La  víspera  de  San  Antón,  el  día  16  de  enero,  Cala  d'Or  celebra  su  típico 
“fogueró”.

Sobre las 18 horas se encendió un gran montón de leña que estaba preparada en 
medio de la plaza Costa. A las 20 horas ya empezaban a llegar las familias con sus niños 
y amigos para tortar y pasarlo muy bien.

El ayuntamiento proporcionó gratuitamente un “botifarrón”,   un trozo de longaniza 
y  de panceta con tres rebanadas de pan. Todo ello acompañado de un vaso de agua o 
de vino. Se formaron largas colas para recoger la comida pero finalmente toda la gente 
pudo ir a tostar  a la hoguera.

La fiesta estuvo muy animada.  El buen tiempo acompañó y permitió que muchas 
personas de Cala d'Or y alrededores  participasen en la fiesta.  

Alicia Guttmann declaró que se lo pasó muy bien y que estuvieron hasta la una 
de  la  madrugada  en  compañía  de  su  familia  y  unos  amigos.  Comieron,  bebieron, 
charlaron y se divirtieron mucho. 

Las fotografías muestran algunos fragmentos de nuestra particular fiesta de San 
Antón en la escuela.

Los niños nos disfrazamos de diablillos.

Asamos longaniza con la protección de San Antón. Y  con  Xavi  y  Margalida  cantamos  “gloses”  en  su 
honor.

Alumnos de 3º A
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LA RUETA

Dia  15 de febrer després de classe, vaig anar a la casa dels meus padrins. Quan 
vaig  acabar de dinar me vaig posar la disfressa de “Power Ranger” i ma mare me va 
acompanyar a l'escola amb el seu cotxe perquè estava plovent molt. Quan vaig arribar a 
la nostra  classe vàrem agafar  les nostres  maraques,  que havien fet  amb material  de 
rebuig: pots de iogurts, botelles de plàstic...  I ens vàrem posar en fila per parelles. Jo 
anava amb el meu amic Israel que anava disfressat de cavaller templari. Com que plovia, 
vàrem haver de fer voltes per dins l'escola, fent sonar les maraques. Férem una volta pel 
camp  de  futbol  i  entràrem  al  pati  dels  petits.  Ens  varen  fer  moltes  fotografies.  Les 
nostres mares  varen anar a jugar la tómbola que els nins de sisè havien preparat per 
treure diners pel viatge d'estudis i també van comprar menjar i begudes.
           Enguany la disfressa era lliure, es a dir que cada un anava disfressat del que 
volia.
           Me va agradar molt i m'ho vaig passar molt bé.

Alberto Martín, 3er B
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XARXIPÈLAG 2.0, UNA PASSA MÉS CAP A L'ÚS EDUCATIU DE LES TIC.

Pocs  dies  després 
de tornar  de les vacances de 
Nadal  arribaren  a  l'escola  un 
caramull  de  paquets  i  caixes: 
era l'esperada dotació del nou 
material  informàtic  que  ens 
enviava  la  Conselleria 
d'Educació per formar part del 
projecte  XArxipèlag  2.0.  La 
participació del  col·legi  com a 
centre pilot en aquest  projecte 
és  una  fita  més  en  la  nostra 
cultura  del  centre  cap  a  la 
integració  de  les  Tecnologies 
de  la  Informació  i  la 
Comunicació  (TIC)  com  a 
recursos per a l'aprenentatge i 
la  cohesió  social  de  la 
comunitat educativa. 

Què és el pla XArxipèlag 2.0...?
L'educació en el temps que ens ha tocat viure ens exigeix fer front a tota una 

sèrie de reptes. Entre ells, en té especial  importància el fet  de que els accessos a la 
informació i les formes d'aprenentatge no se limiten als llibres de text. És evident que els 
nostre alumnat se comunica, se relaciona virtualment i accedeix a la informació a través 
de les tecnologies digitals de les quals disposa en múltiples formats.  I  l'escola no pot 
quedar-se  endarrerida  a  l'hora  d'oferir  respostes  a  les  necessitats  educatives  que 
sorgeixen de la immersió en aquesta nova cultura de la Societat  de la Informació i  el 
Coneixement.

Amb aquesta idea com objectiu,  la Conselleria d'Educació,  a través la Direcció 
General d'Universitat i Modernització Educativa, ha dissenyat un Pla de Modernització del 
model educatiu, amb el nom de XArxipèlag 2.0, a fi de garantir la incorporació efectiva al 
sistema educatiu de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), concebudes 
com a tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC ). Amb aquest apropament 
entre les tecnologies i el món educatiu es tracta de facilitar l'aprenentatge en l'era digital, 
adaptar  els  continguts  i  les  aplicacions  per  transformar  el  model  educatiu  basat  en 
tecnologies tradicionals i assegurar la immersió dins la Societat de la Informació de les 
escoles i els instituts de la nostra comunitat autònoma.

 Què suposa el pla XArxipèlag 2.0 per a la nostra escola...?
 Per a la nostra escola aquest plantejament  no és nou.  Fa més d'una dotzena 

d'anys que el nostre projecte educatiu té com a una de les línies prioritàries la d'integrar 
les TIC en el context de l'aprenentatge. La inversió feta, tant en el pla econòmic com en el 
de formació del professorat i l'adaptació o creació de continguts educatius, ha estat molt 
important al llarg d'aquest temps. Segurament per mor d'aquest ideari, el nostre centre ha 
estat elegit per formar part d'un primer grup de 6 centres que actuaran com a centres pilot 
en la primera fase d'implantació. 
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El  fet  de  ser  un  dels  centres  pilot  ha  suposat  en  el  centre  una  modificació 
important  de   la  infraestructura  i  equipaments  informàtics  i  telemàtics  dels  quals  ja 
disposàvem. En concret, s'han equipades les aules de cinquè i sisè de primària (quatre en 
total) de pissarres digitals interactives tàctils, ordinador de sobretaula per al professorat i 
projector de distància curta. A més a més, els alumnes de cinquè disposen d'ordinadors 
miniportàtils (40 en total), amb sistema operatiu GNU-Linux i programari lliure  per a ús 
individual i personalitzat. La dotació aporta també nous punts de connexió  wi-fi (sense 
fils) per a l'accés a la Internet, un nou servidor per a la gestió centralitzada del maquinari i 
dos carretons per al transport,  l'emmagatzematge i càrrega simultània dels miniportàtils.

Quines actuacions hem desenvolupat en el centre fins ara respecte al pla 
XArxipèlag 2.0 ...?

Des de la primera quinzena de gener en que arribaren els primers equipaments 
fins a l'hora de redactar aquest article, hem realitzat ja tota una sèrie d'actuacions per 
anar implementat el pla:

- S'han realitzades les adaptacions tècniques necessàries per integrar els nous equips 
a la nostra infraestructura de xarxa de centre.

- S'han personalitzat els miniportàtils i s'han assignat a cada un dels nins i nines de 
cinquè per al seu ús individual. Al respecte, hem treballat hàbits de responsabilitat en l'ús 
d'aquests recursos i la seva conservació, així com en l'ús de les TIC per a l'aprenentatge i 
la comunicació social.

-  Hem  desenvolupat  conjuntament  amb  l'alumnat  algunes  actuacions  de  valoració 
inicial sobre l'ús personal que en fan de les TIC, la percepció que en tenen sobre la seva 
competència digital i l'opinió que els mereix el poder disposar de tots aquests recursos a 
l'aula. 
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- S'han realitzades reunions amb les famílies per informar-les de l'abast i importància 
del pla i corresponsabilitzar-les en la seva execució.

-  L'equip  docent  implicat  amb  aquest  alumnat  s'ha  incorporat  al  pla  de  formació 
específic per a l'actualització professional en l'ús de les TIC, a través d'un seminari de 
formació  a  distància.  A  més  a  més,  s'han  intensificades  les  estratègies  de  formació 
presencial en el centre amb actuacions concretes del coordinador de TIC, tot seguint els 
procediments ja establerts a la programació general des de cursos anteriors.

- I s'han començat a emprar, des del moment en que foren funcionals, totes aquestes 
tecnologies dintre les aules amb l'alumnat per experimentar amb continguts digitals, ja 
sigui  elaborats  per  editorials,  o  seleccionats  des  de  les  diferents  fonts  que  aporta  la 
Internet, o d'elaboració i adaptació pròpia. 

On ens portarà el pla XArxipèlag 2.0 ...?
No  tenim  dots  d'endevinació  i  sabem 

que  manquen  encara  estudis  definitius  que 
assegurin i fixin el grau de rendibilitat de les TIC 
com  a  recursos  per  a  l'aprenentatge  i  la 
construcció  de  coneixement,  però  tenim  la 
intuïció i el convenciment de que la incorporació 
d'aquestes  tecnologies  al  quefer  diari  a  l'aula 
permetrà  al  nostre  alumnat  l'adquisició  amb 
eficàcia  de  la  seva  competència  digital  i,  amb 
l'ajuda  d'aquesta,  desenvoluparà  la  resta  de 
competències  bàsiques  que  contribuiran  a  la 
millora del seu aprenentatge i a la seva formació 
integral com a persones.  Alhora, la necessària 
formació  i  actualització  del  professorat  que 
exigeix l'ús de les TIC és un incentiu constant que ens ajudarà a la renovació metodològica i ens 
esperonejarà cap a la recerca constant de la millora de l'ensenyament.  
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LES NOVES PISSARRES DIGITALS

A finals  de  febrer  va venir 
un  home  a  col·locar  una  pissarra 
digital  i,  per  això,  vàrem  haver 
d'anar al menjador, a fer les classe.

 El  tècnic  que  va  instal·lar 
les pissarres va tardar tot el dematí 
en  col·locar  la  pissarra  de  5è  A  i 
l'horabaixa  per  acabar  de  fer  la 
instal·lació de la pissarra de 5è B. 

L´endemà  ja  podíem 
utilitzar  la  pissarra  digital  i  tenia 
inclòs  Internet,  Tux  Paint,  jocs  , 
Google Earth...

Ara amb la pissarra podem fer les classes i  escriure.  A més podem consultar 
internet i veure els resultats de les recerques, les fotos, i els documents en pantalla gran i 
amb so.

Podem fer classes de medi,  matemàtiques,  ciutadania,  anglès i  altres i  a més 
podem veure vídeos i pel·lícules

Gabriel, Gaspar i Alex,  5è A

ELS ORDINADORS

Els  varen  donar  a  mitjans  de 
gener de 2010.

Són pràctics i petits, ens ajuden 
a aprendre informàtica,  i per aprendre, 
a   les  diferents  assignatures,  tenen 
molts de programes útils per a totes les 
edats.

Són negres, poden ser d'altres 
colors,  ens  ajuden  a  fer  feines  molt 
aviat. 

Hem  estat  fent  feina  a  les 
classes  de  ciutadania,  en  el  blog  de 
l'escola,  i  a anglès. Són millors perquè podem modificar la informació,  fer  comentaris, 
crear nous materials, connectar-nos a Internet, fer diferents feines i quan escrivim no ens 
feim mal a les mans, ocupen menys lloc i tenen un estoig.

Lay, 5è A
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EDUCACIÓ VIAL

Divendres  dia  12  de  març  vàrem  tenir  la  classe 
pràctica d'educació vial. Els policies que ens havien 
explicat,  a  l'aula,  com  hem  d'anar  en  bicicleta  i 
caminar pel carrer, varen dur bicicletes per poder 
practicar. 
A les pistes hi havia dos policies,  bicicletes,  també 
un exemple d'un carrer (circuit) i moltes senyals de 
tràfic i cons. Els nins i nines ens posàvem un casc, 
agafàvem una bicicleta i començàvem el circuit.
Primer  passàvem  entren  uns  plàstics,  després 
passàvem al zig-zag  i finalment fèiem el circuit. 

                                                       Philipp  Lorenz, 4rt B

EL DIA DE LES CAPACITATS
El mes de desembre vàrem celebrar el dia de les 

capacitats. 

Vàrem veure com els cecs escriuen mitjançant els 
punts i com dibuixen amb retoladors que fan olor a fresa i 
a llimona. 

Per jugar tenen una pilota de cascavells.

Ens varen posar  als  ulls unes benes per  veure 
com han de caminar  els  cecs.  També vàrem veure un 
vídeo durant el temps de pati.

Em va agradar molt !

Joan Antoni Albons Vicens, 4rt A
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EL NOSTRE HORT

Com cada any l'hort de l'escola funciona molt bé. 
Enguany vam tenir molt bona anyada a l'estiu gràcies a dues bones hortolanes: na Mari i 

na Cristina, les senyores de neteja,  van regar molt bé l'hort i sembrarem tomàtigues, pebrers, 
albergínies, bledes cogombres  i lletugues. 

En venir la tardor  les tomatigueres i pebrers anaven ja mustis i els arrabassàrem   per 
tornar muntar l'hort i solucionar els problemes de reg que teníem. En Jaume Binimelis dugué el 
seu motocultor i deixà l'hort com a nou.

Es  muntaren  les   quatre  parades  corresponents  a  les  diferents  famílies  que  tenim 
sembrades.

Ed.  Infantil  disposa  d'una  parada  i  d'una  "taula-hortet"  per  sembrar,   el  primer  cicle 
treballa dues parades i el segon cicle s'encarrega de la darrera  parada. Al final de l'hort es va fer 
una paradeta de flors de temporada i plantes aromàtiques. 

Després de llaurar, es marquen les parades. Al mes d'octubre els nins comencen a treballar.

Amb la xapeta, molt bé s'ha de cavar. Afegim compost  perquè l'hort vagi bo.

   De Nou a Quatre / 15



Sembram les aromàtiques Col·locam la palla als camins.

Sembram  totes  les  hortalisses  agrupades 
per  famílies.  Seguim   els  criteris 
d'agricultura  ecològica  del  métode  de 
parades en crestall d'en Gaspar Cavallero i 
en Tomàs Martínez.

Ja ha entrat la primavera. Enguany ha estat 
un  any  de  pluges  i  nevades.  L'hort  s'ha 
regat molt bé amb l'aigua del cel i ara està 
que fa  goig  veure'l.
    

Per això vos animam a que l'aneu a visitar.  Ara  és el millor moment!
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LA NOSTRA CUINA

Els  nins  de  Cala  d'Or  aprenen  molt  amb  les  diferents  assignatures,  Català, 
Matemàtiques, Anglès, Música, Artística... Però també aprenen amb la nostra cuina. Cada any la 
nostra escola treballa les festes típiques des de diferents perspectives i la culinària n''es un d'elles 
i ens agrada molt. A més de treballar dins la cuina, elaborant les receptes, les escrivim i feim un 
receptari.

Enguany hem fet els següents plats:
El 21 d' Octubre, dia de les Verges, es van fer els típics bunyols gràcies a la col·laboració 

de na Margalida Morey, la mare de na Margalida Rigo, que és la professora de Música del centre. 
Per  Tots  Sants  vàrem  fer  panellets  i  per  Nadal  el  típic  torró  d'ametla  i  ametles 

garrapinyades.
Els rubiols i els crespells els vàrem fer per Pasqua, com ha de ser.
I  aprofitant  les  hortalisses  del  nostre  hort  na  Bàrbara  ha fet  ensalades  i  coques  de 

verdura amb els nins i nines del 1er cicle i na Bel coques de verdura i cocarrois amb els de 2n 
Cicle.

                        
                        Ingredients dels bunyols.                 Una vegada tovada la pasta, a la pella.

           Panellets d'ametlla, pinyons, coco i xocolata.        Les ametles garrapinyades.

                 Enfeinats en la elaboració del torró.             Alegra't panxeta que Nadal ja ve...
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        Anam a l'hort a collir les lletugues i cebes.      Els nins de 1er i 2on fan una bona ensalada.

           I ara toca als de 3er i 4rt anar a collir                Després de tallar, pastar  i enfornar 
           les bledes, alls i cebes.                                       una bona coca hem menjat.

      Per Pasqua temps de panades i rubiols.                 Els nins de 3er i 4art ens hem afanyat 
      Enguany toca els rubiols de cabell confitura,           i ens han sortit molt ben fets.
      llet  i brossat.

Alumnes de 3er A
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COM  PODEM  FER  UNES MARAQUES?

MATERIAL NECESSARI

– Dos envasos de iogurt
– Paper de diari
– Cola blanca
– Temperes de diferents colors

CONSTRUCCIÓ

1.  Aferra bocins de diari banyats amb la cola
als envasos de iogurt i deixa que s'eixugui.

                                                2. Posa arròs, llenties, macarrons .... 
                                                   dins un dels envasos. 
                                                   El timbre de les maraques variarà 
                                                   en funció del material que hi posis.

3. Aferra amb cola un envàs contra l'altre.

                                4. Pinta de color blanc damunt el paper de diari.

5. Finalment, decora les maraques al teu gust.                         
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UN MURAL MOLT ANIMALUN MURAL MOLT ANIMAL

Aquest trimestre els alumnes de 2n A hem estudiat els animals. Hem fet 
a classe un mural molt “guai”.

Hem duit fotos d'animals a classe i 
les hem retallades

Aquestes fotos les hem aferrades en grups al mural seguint unes normes. 
Havíem de tenir en compte si eren vertebrats o no. També miràvem si 
eren ovípars o vivípars.

Quina sorpresa !! De tots n'hi va haver, 
menys de vivípars invertebrats.
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FEIM SABÓ

Va venir una dona a explicar com es fa el sabó, i ens va dir que el sabó va existir en el 
temps dels romans i els grecs.
En aquell temps es feia amb greixos, aigua, herbes i cendres.
Antigament les persones es treien  la camisa i s'arromangaven el  pantaló i es rentaven 
amb el sabó, que era una pastilla i aigua.

Material necessari
aigua-500ml
oli d'oliva-500ml
sosa càustica-84gr

Procés
1 Primerament es posa l'aigua amb la sosa càustica i remenes, mentrestant fiques l'oli.
2 No has de ficar la cara damunt el poal, remenant enfora o te pots cremar.
3 No es pot tocar la sosa càustica amb el metall, el recipient ha de ser de plàstic, igual 
que la cullera.
4 I por últim, s'ha de posar en un recipient de plàstic i sense tapar, i esperar 5 dies perquè 
no cremi.

Olor i color
Perquè tengui olor pots ficar romaní, farigola, ratlladura de llimona o de taronja, i el color 
es pot posar abans de què es posi dur afegint el colorant  que tu vulguis, de color negre, 
groc, blau etc.

       

Alumnes de 5è B
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A  6è  B  pintam  la 
música!
En Xavi avui ens ha volgut fer la classe 
de  plàstica.  Ha  començat  a  dur  folis, 
diaris,  pintures,  esponges,  etc.  I  hem 
hagut de llevar taules i deixar la classe 
ben ample.  Hem estès diaris en terra, 
hem  repartit  plats  amb  “tempera”  de 
colors,  tassons  amb  aigua  i...  els 
pinzells? No hi  ha pinzells? Doncs no, 
no hi ha hagut pinzells! Hem hagut de 
pintar  amb  les  mans  i  ha  estat  molt 
divertit!

Primer hem banyat els folis amb aigua 
per  estendre  millor  la  pintura  amb  els 
dits. En Xavi ens ha posat una cançó. 
Es  sentia  un  piano,  renou  d'aigua, 
d'ocells,  etc.  I  cada  un  de  nosaltres 
pintava el que la música li deia:  un niu 
d'ocells, punts, espirals, un riu...

Després  hem  escoltat  una  cançó 
medieval i hem tornat a pintar, però ara 
ens  ha  sortit  un  dibuix  bastant  més 
diferent  que el primer:  qualcú ha pintat 
un  bosc  (molt  terrorífic,  per  cert),  un 
dibuix amb moltes formes i unes lletres 
que diuen ÍNDIA, etc.

La  darrera  cançó  que  hem  escoltat 
recordava  a  un  circ.  Una  cançó  molt 
divertida i amb un ritme molt  ràpid.  Ha 
estat tan divertida que la primera vegada 
ens  ha  fet  riure  tant  que  en  Xavi  l'ha 
hagut de posar dues vegades... Aquesta 
vegada  molts  dibuixaven  pallassos, 
malabaristes, atraccions de fira...

Ha  estat  una  activitat  molt  divertida  i 
hem acabat un poquet plens de pintura, 
però bé, tampoc passa res... Aquí teniu 
els enllaços per escoltar les cançons:

1. RELAXACIÓ
http://www.youtube.com/watch?v=FP0Up4t
MX64&feature=related

2. MEDIEVAL

http://www.youtube.com/watch?v=glrBz3GrF
sQ&feature=related

3. FANFARE

http://www.goear.com/listen/f0b9105/Hora-
Cu-Strigaturii-fanfare-ciocarlia
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 EN PAU VABÉ I EN PERE NOVÀ

Aquests són en Pau i en Pere. En Pau és un nin molt ordenat i  en Pere és un nin 
molt desordenat.
          A l'obra en Pau du un casc, roba adequada i unes botés. En Pere a l'obra no du 
casc, tampoc  no du roba adequada ni sabates, només du esportives. Desprès, per du 
unes capses que pesen molt, en Pau agafa un carretó i en en Pere les agafa amb les 
mans i es pot fer molt de mal a l'esquena. Si a l'obra hi ha “xispes” de foc han de dur unes 
ulleres  protectores  i  un  casc.  En Pau  els  du,  però  en  Pere  no  i  a  més  ho deixa  tot 
desordenat i pel mig.

A la cuina en Pau ho fa molt bé. Quan vol usar la picadora primer la desendolla, 
posa dins el que vol picar i la torna a endollar, a més du una gorra de cuina. En Pere ho 
fa molt malament perquè té la picadora endollada, no du gorra, agafa les olles calentes 
sense guants i es crema. Quan en Pau vol cuinar ho deixa tot molt ordenat, si ha de tallar 
carn agafa un ganivet esmolat i es posa un guant, en Pere no i no troba les coses que ha 
de menester i es pot fer un tall.

Al  taller en Pau també ho fa molt  bé perquè quan vol apagar el foc agafa un 
extintor, però en Pere l'apaga trepitjant, amb les sabatilles. A l'hora d'arreglar el cotxe, si 
surt fum en Pau té una finestra oberta però en Pere la té tancada i es pot ofegar. Per 
pintar els cotxes en Pau es posa una màscara i ulleres protectores, en Pere no.

A en Pau tot li va bé perquè pren precaucions.
A en Pere no li va bé perquè no té esment, no es ordenat, no va amb cura ...    

Rocio Romero, 3er B 
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RECULL DE JOCS POPULARS

A la classe d'Educació Física hem investigat  quins jocs jugaven els nostres 
pares  i n'hem fet una mica de recull. Aquest són alguns dels jocs que jugaven: la corda, 
les  cinc  pedretes,  petanca;  “Churro,  mediamanga,  mangotero”; “pasimisipasimisa”,  “la 
catarroma”, l'anell, el tresor amagat, la galineta cega; color, color; l'elàstic, el mocadoret, 
bolles, “mato”, conillons ...

Tots aquests jocs són barats, fàcils de jugar  i es poden jugar a qualsevol lloc. 
Just necessiten un parell de persones i ganes de passar-s'ho bé. 

Ara vos n'explicarem un parell:

BOLLES
Cada jugador té cinc bolles.
Es dibuixa una retxa i a un metre un rotlo.
Cada nin posa una bolla dins del rotllo.
Desprès els nins tiren de la retxa i han d'intentar treure les bolles del rotllo. Si 

treuen una bolla la bolla és seva.
És un joc molt divertit.

Albert Nicolau, 4rt B

LA CORDA
Es necessita una corda llarga i un mínim de tres persones.
Dos nins agafen la corda, un per cada cap,  i la fan voltar poc a poc. El altres 

fan una fila i es preparen per botar.
Un altre nin comença a botar fins que falla. Quan el nin que bota falla un dels 

dos nins que roda dóna la corda al que ha fallat i es posa a la cua per començar a botar. 
El joc dura fins que es cansen.
Aquest joc m'agrada molt.

Andrea Serrano, 4rt B

LA GALINETA CEGA
Un jugador fa de galineta cega tapant-se els ulls amb un mocador per no veure 

res. La resta fan un cercle al seu voltant i li donen unes quantes voltes a la galineta per 
despistar-la.

La galineta cega  ha d'agafar a algú del cercle i intentar endevinar qui és. Sí ho 
endevina es salva i es col·loca  el mocador el nin que ha estat agafat. Si no ho endevina 
segueixen jugant.

Joan Pascual, 4rt B
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JOCS POPULARS A L'ESCOLA

El més passat van venir a la nostra escola dues persones a ensenyar-nos uns 
quants  jocs populars.  Van  venir  perquè en  Miquel,  el  professor  de  Ed.  Física,  ho  va 
organitzar.

Ens  van  mostrar  quatre  jocs:  conills  i  conilleres,  camps  de  cebes,  cavalls  i  
cavallers i el mocadoret matemàtic.

Cavalls i cavallers es juga així: cada nin ha de triar una parella i elegir qui serà el 
cavall i qui el cavaller. Després tots els cavalls han de formar un cercle. 

Quan  diuen  cavallers  a  córrer tots  els  cavallers  han  de  córrer  al  voltant  dels 
cavalls,  i quan diuen cavallers al seu cavall   tots han de pujar damunt el seu cavall i el 
darrer en pujar-hi queda eliminat.

Camp de cebes es juga així: feim una fila de nins, tots aferrats per la cintura, i un 
dels nins ha d'intentar que la columna de cebes es desfasi fent cossigolles, etc. Guanyen 
els  dos nins que queden junts.

Conills i  conilleres es juga així: primer feim grups de quatre nins. Un ha de  ser el 
conill, un altre el caçador i els altres queden dins la conillera.  El caçador ha d'intentar 
agafar el conill. Si el conill escapa i aconsegueix ficar-se dins una conillera ha  que pegar 
una culada a un dels nins que hi ha i  aquest passa a ser el conill.

Al final de la sessió ens van regalar una baldufa i quan vam pujar a la classe la 
vam pintar de colors i després vam baixar al pati per aprendre a fer-les ballar.

Va ser molt divertit.

Joan Pascual i Selena Ramos, 4rt B
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CONEIXEM ELS FÒSSILS

Divendres  13  de  novembre  els 
alumnes de sisè vàrem fer una visita 
guiada  a  Cala  Mondragó.  En  arribar 
els  monitors  ens  varen  mostrar  un 
vídeo explicatiu sobre el que anàvem a 
treballar: Els Fòssils. 

Molts de nosaltres pensàvem trobar or, 
pous  de  petroli,  esquelets  de 
dinosaure,  qualque  tresor  pirata 
amagadet  per  la  platja...  Però  no  va 
ser  així,  l'únic  amb  pinta  de  capità 
Sparrow era el mestre Xavi...

Primer cada un dels grups se'n va anar 
amb  un  dels  monitors  a  cercar 
possibles  fòssils:  pedres,  plantes 
seques,  qualque  botella  o  bossa  de 
plàstic... 

-  He  trobat  un  fòssil,  he  trobat  un 
fòssil!  - va dir qualque alumne – Tira 
això,  que  és  una  sola  de  sabata!  - 
contestava el monitor...
En acabar la nostra recerca del tresor, 
vàrem berenar i jugar al parc. Després 
vàrem realitzar un taller de fòssils. 

Mentre  els  monitors  ho  explicaven, 
alguns  de  nosaltres  quedàvem 
bocabadats.

Després  de  les  explicacions  ens 
posàrem per feina. 

Vàrem 
agafar 
les 
mostres 
trobades, 
les vàrem 
plasmar 
damunt 
una capa d'argila i... 

Uooooh! Màgia! Ja hem fet fòssils!

Alumnes de 6è B
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VISITAM EL MERCAT  DE   SINEU

Dimecres 25 de novembre vàrem visitar la vila de Sineu i el seu mercat. Vàrem 
veure diferents parades d'animals, de roba, de fruita, de flors... 

Allà els pagesos, van a fer les seves compres una vegada per setmana i també 
les senyores i nins van a fer les seves compres.

El mercat de Sineu es fa els dimecres, per això va ser un dimecres quan vàrem 
anar-hi nosaltres, els grups de 3a, 3b, 4a i 4b.

En aquest mercat hi va molta gent, perquè és un dels mercats més importants  i 
antics de Mallorca.

Vàrem sortir  amb l'autobús fins a Manacor i allà varem agafar  el tren. El viatge 
va ser molt emocionant, pujàrem al tren ràpidament perquè si no et deixava a l'estació. En 
mitja horeta vam arribar a Sineu.

Vàrem  fer fila de dos, per visitar el mercat. Amb la nostra mestra Isabel  varem 
veure moltes parades. N'hi havia de tota classe: de plantes, d'animals, de fruites, de roba, 
bijuteria... Fins i tot n'hi havia una de bunyols. Umm! Quina oloreta! 

Més tard vàrem fer grups de quatre nins per anar a passejar pel mercat i comprar 
el que volguéssim o el que ens havien comanat a casa. Jo vaig comprar una planta molt 
guapa pel meu padrí, un anell per la meva mare i per jo un ”poal de pets” que quan hi 
fiques els dits dedins fa pets!

El que més ens va agradar va ser  la parada d'animals. Vaig veure un canet de 
més o manco 20 centímetres.  Era preciós però valia 100 euros!  També vàrem veure 
cavalls, gallines, galls, ponis, cans, conills, ovelles i mens, cabres, etc.

Visitàrem  l'església  de  Santa  Maria  que  va  ser  molt  interessant  i  ens  va 
sorprendre a tots perquè era molt gran, amb moltes capelles i finestrals amb vidrieres de 
colors.  També entràrem al  seu museu,  amb objectes antics de l'església.  Hi havia una 
ploma d'ocell per escriure i una col·lecció de plats de ceràmica molts antics. 

Ens passejarem pels carrers de Sineu i arribarem fins l'ajuntament. L'edifici  de 
l'Ajuntament antigament era un convent de monjos i vam anar al claustre, que era un pati 
on els frares es passejaven.  Enmig del  pati  hi  havia  un pou que recull  l'aigua de les 
taulades.

Finalment tornaren a casa en tren  fins a Manacor i després en autocar fins a 
Cala d'Or.  

Ens ho varem passar molt bé en aquesta excursió!

Alicia Guttmann, Mª del Mar Barceló i Marian Castilla, 3r A
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VISITAM EL PARC DE BOMBERS DE FELANITX
Els nins i nines de primer anàrem de visita al parc de bombers . 
Férem moltes coses . En Rafel , un bomber molt simpàtic , ens va mostrar el camió de bombers i 
ens va explicar moltes coses interessants,  n'Esmeralda es va posar un casc, en Diego es va 
posar el vestit de foc , després jugàrem i fins i tot vàrem veure com sortia l'aigua de la mànega 
que utilitzen als incendis .
Ens va encantar !

Aquí teniu unes fotos i  si  entrau a la web del centre dins 1r  cicle,  podreu veure el  que hem 
treballat amb la pissarra digital.                          

  Classe de 1er A
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ESCOLTAM JAZZ

Dia 30 de març de 2010 els alumnes de 2n, 4rt, 5è i 6è, vàrem anar a l'auditori de 
l'escola de música de Cala d'Or per escoltar la “Big Band” “Jazz-Combo” formada per uns 
trenta nins que estudien a un institut alemany de Bad Bergzabern. Amb aquesta és la 
tercera vegada que visiten el nostre poble. Hi han vengut fent un intercanvi amb la nostra 
banda de música “Adagio”. Han tocat a diferents hotels de Cala d'Or i a la plaça Major de 
Palma. 

El seu mestre ens va dir que a la seva escola hi estudien nins de primària i de 
secundària i que els que fan música poden començar a triar un instrument a partir dels 
deu anys.

Primer varen tocar una cançó i després ens mostrarem com assagen i finalment 
varen tocar la cançó que havien assajat.

Varen tocar cançons dels Simpson, la Pantera Rosa...
En Xavi, un professor de la nostra escola, va tocar un parell de cançons amb ells 

tocant la bateria. La va tocar molt bé. També hi havia guitarra, piano elèctric, trombons, 
trompetes... L'instrument que més em va agradar va ser el saxòfon.

Quan van acabar el concert el director de la banda ens va regalar una xocolatina 
a cada un.

Me va agradar molt i l'any que ve m'apuntaré a guitarra.

Lambert Shaffernich, 4rt B
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ESTUDIAM L'AMETLER

Ja ho diu la saviesa popular:

                                          Pel gener,                                  Flor de gener,
                                            mira l'ametler.                            No va dins el paner.

Així que com cada any a 2n cicle ens hem dedicat a mirar l'ametler, estudiar-lo i dibuixar-
lo. Enguany les neus i el fred de gener han fet que la plena  de la seva floració fos com cal, al 
febrer, per tenir una bona anyada. 

                               Jamai ha passat febrer                  Vols conèixer el febrer?
                                    sense florir s'ametler.                           Mira l’ametler.
 

Així que durant el mes de febrer hem visitat el camí de can Marines per veure i estudiar 
els ametlers. Hem elaborat una fitxa molt interessant  sobre l' ametler, les seves característiques, 
les cures que ha de menester per part dels pagesos, els seus usos, etc. Ara vos volem presentar 
els bells dibuixos que hem fet. 

Els alumnes de 3er hem dibuixat els ametlers damunt cartolina negra, simulant la nit, per 
a contrastar amb la blancor o el to rosat de les seves flors, fetes amb “tempera”.

Els alumnes de 4rt hem fet una altra tècnica. Hem pintat damunt paper de vidre negre o 
beig amb ceres. Tots  els dibuixos han quedat ben plantosos. Aquí n'hi ha una petita mostra.
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ENDEVINA QUI ÉS

El meu personatge és baix, gras i calb. El seu caràcter és beneit i graciós. Va 
vestit  amb una camisa blanca,  calçons blaus i  sabates negres. Sempre està veient  la 
televisió o va al  bar de Moe. Li agraden molt les cerveses i les rosquilles. Té una família 
molt graciosa: la seva dona Marge, el seu bebè Maggie,  la seva filla Lisa, que  és molt 
intel·ligent, i el seu fill Bart, que és beneit i no estudia.        

Rita Otero, 3er B

El meu personatge és de dibuixos animats,  té els ulls blaus, molt  grossos i 
“saltons”. En el cap té dos pels i també té una mica de barba. La seva pell és groga. Està 
gras, és dèbil i sempre va al bar i beu cervesa.  

Sempre va vestit de blanc i de blau. És molt bon al·lot amb la seva filla Lisa, 
però sempre fa qualque malifeta. No és gens llest, és molt beneit. Treballa en una central 
nuclear i sempre li fa bromes al seu cap. Te tres fills: en Bart, na Lisa i na Maggie. Viu a la 
ciutat de Springfield.  

Israel Molina, 3er B
 

    

                                                                   
                                                                     (Dibuix per pintar)
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ACRÒSTICS

Enguany volíem sorprendre als pares amb un bon regal perquè s'ho mereixen 
bé. Després de molt de cavil·lar, vàrem decidir que el millor seria escriure'ls un poema 
amb el seu nom. Aquests tipus de poemes en els que surt una paraula en sentit vertical 
es diuen acròstics.  Així que per provar-ho vàrem fer-ne un parell  entre tots:  un de la 
nostra illa i un altre del vent.

Quan ja sabérem la tècnica ens va tocar treballar cada un pel nostre compte, 
però sempre amb l'ajuda dels companys o veïnats perquè de vegades resulta ben difícil 
començar la frase amb una lletra...

Aquí vos presentam alguns dels acròstics que varem fer amb els noms dels 
pares. Llavors els  vam regalar als pares, però escrits de la nostra mà a un paper fabricat 
nostre. Els pares no s'ho esperaven i van quedar bocabadats i molt contents i feliços.

Alegria, amor i pau vull jo.
L'amor de la meva família.
Intel·ligent el meu cor.

Caràcter poc en tenc jo.
Increïble el meu riure.
Així som jo.

Riure en sap molt. 
Agradable si que ho és.

Fantàstic i graciós.
Acudits no li agraden molt.
Estima molt a la gent i a nosaltres també.
La felicitat jo et desig.

Nom triat per la mare.

Única i estimada per a la meva família.

Ros és el meu cabell i blanca la meva pell.

Il·luminats els meus ulls verds.

Amable, carinyosa, dolça i amorosa.

Jo t'estim moltíssim pare.
Oh que m'agrada quan m'acarones la cara!
Sé que sempre et tendre a la vora.
En tu confiaré, i el teu somriure sempre veuré.

No saps tot el que puc fer!
Imagina el que jo sé.
Companys tenc per tot arreu.
Oh! un ocell m'agradaria ser.
L'ona de la mar molt m'agrada escoltar.
Estel al cel fugaç jo seré.

Il·lusions, alegria i amor.
Riu sempre la meva cara.
Estim el meu poble, Cala d'Or.
Ningú me vol cap mal.
El ball és la meva passió.

Mallorca l´illa preferida. 
Alegria tenc al meu cor.
Relats, contes i poemes.
Imaginació, creativitat jo tenc tot això.
Amor té el meu cor ple de bondat.

Ai pare! T'estim de molt!
Noble com ningú.
Guapo, intel·ligent i mai ningú et guanyarà.
Ets fort com el roure.
L'amor que tu em dones, ningú mai me'l prendrà.

MOLTS D'ANYS PARES !

Alumnes de 3er A

   De Nou a Quatre / 33



ELS TORRENTS HAN SORTIT

Som na Nicole i n'Alícia Ginard i vos volen contar el  que va ocórrer ahir dia 28  de 
setembre del 2009. Al nostre poble, Cala d'Or,    va ploure molt i el torrent que va a la 
platja es va desbordar.  Els torrents són com uns camins d'aigua que la duen des de les 
muntanyes fins a la platja. A aquest punt li diuen desembocadura . 

Com que va ploure molt fort  en poc temps,  va fer molts de desastres. A Cala 
d'Or   hi ha    carrers que estan dins el torrent i com que aquest duia molta d'aigua es van 
inundar les  primeres plantes de les cases. Ai mare meva, quin desastre! A ca na Rosa no 
podien entrar d'aigua que hi havia i va haver d'anar a passar la nit a ca la seva tia. Varen 
treure l'aigua amb l'ajuda dels veïnats, amb poals i pales.

També la nostra escola  va tenir problemes. Es va inundar el gimnàs i van haver 
de venir els bombers a treure l'aigua.  Dos  nins varen haver de quedar  fins les 5 de 
l'horabaixa  perquè els seus pares no podien arribar a cercar-los, perquè la carretera a 
Portopetro estava tallada.

També al carrer Vaixell s/n, de Cala d'Or, va quedar un cotxe entravessat al carrer 
perquè l'aigua el va arrossegar.  Hi havia aigua per dins del cotxe. Ma mare va cridar als 
bombers i els policies municipals van ajudar a col·locar-lo bé. 

A ca nostra no hi va entrar aigua perquè visc al 2on pis, i no es va tallar el llum.
A ca n'Alícia Ginard va anar-hi una veïnada que viu a Calonge, a va passar unes 

horetes, perquè la seva casa s'havia omplit d'aigua.
Avui tothom xerra dels desastres de les inundacions d'ahir.

Nicole Castelnoble i Alícia Ginard, 3er A
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UN DIA DESASTRÓS

Hola soc na Miriam Fernández i ara vos contaré el que va ocórrer ahir,  28 de 
setembre.  A causa de les fortes pluges   la meva finca es va inundar. El primer pis de 
l'edifici estava ple d'aigua.

A l'escola se'n va anar la llum  i no hi veiem per fer els treballs, però vàrem posar 
les taules devora els llums d'emergència i vam fer classe. El gimnàs es va omplir d'aigua, 
n'hi havia uns 40 cm. Els matalassos, els coixins i tot el material de psicomotricitat dels 
petits va quedar xop i no es podia treure de tant que pesava. L'horabaixa els bombers van 
venir a l'escola per treure l'aigua del gimnàs.

En acabar les classes no venia ningú a cercar-me. Son pare de na Irene me va 
dir que no podien passar pel carrer de la meva casa. Jo estava molt assustada.

Finalment a les 3:15 el meu pare em va venir a recollir i em va dur a be coll fins a 
ca meva. L'aigua li arribava pels genolls.

A ca meva varen venir els bombers i varen rompre un tros de paret perquè se 
n'anàs l'aigua. El meu pare, la meva mare i tots els veïnats estaven molt nirviosos i tristos 
traient aigua. Vaig tenir molta de por perquè hi havia molta d'aigua.

Avui ja estam més tranquils però desitjam que no torni ploure tant fort perquè no 
passi una altra vegada aquesta història.

                                                 Míriam Fernández,3er A
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SETMANA CULTURAL:  CALA D'OR I EL SEU ENTORN
20, 21 i 22 d'abril

El dia 19 d'abril comença la Setmana Cultural d'aquest curs amb el muntatge de 
l'exposició dels treballs més significatius  fets pels alumnes de tot el centre. Durant els 
dies 20, 21, 22 i 23 tots els pares i persones interessades poden contemplar aquesta 
exposició als passadissos de l'escola.

El tema triat va ser “Cala d'Or i el seu entorn” i es va proposar treballar-lo com a 
projecte, essent la setmana cultural la seva cloenda. Els alumnes d'educació infantil s'han 
centrat en les estàtues de la nostra localitat, mentre que els de 1r, 2n i  3r cicle ho han fet 
sobre la costa: platges, port, cala Mondragó...

El  programa  d'aquests  dies  inclou  diverses  activitats  que  impliquen  una 
metodologia més manipulativa i participativa, fent l'aprenentatge més significatiu (tallers, 
sortides, xerrades, etc.)

A continuació,  donat el seu interès, reproduïm  la col·laboració que ens ha fet 
arribar D. Miquel Pons. Es tracta de l'article que va publicar al  “Santanyí” el 27-03-1960, 
amablement traduït per l'autor per a la nostra Setmana Cultural.

 CALA D’OR *

Ses Puntetes, li canviaren el topònim pel de Cala d'Horts, esdevingut Cala d’Or i la bellor 
natural  es convertí  en una altra bellesa inicial.  Cala d'Or, cançó de bolero i  paisatge per a una 
diapositiva lírica. Verd i verds a la mar, als pins, a la sivina, a la mata llentisclera. Blanc, blanc 
rabiós de calç, blanc d’Eivissa, a les parets emblanquinades  per la Pasqua, als murs que podrien ser 
d’una clausura monacal. A Cala d'Or, en temps de la guerra civil, els diumenges i festes de guardar, 
amb l’amiguíssim Tomeu, anàvem a servir missa a una capella improvisada. Presidia l’altar una 
Mare de Déu, amb Jesús i una barca. I la Mare de Déu em semblava com a lletja, grassa, els ulls 
oberts i  molt grossos. Oh els meus ulls de la mirada de nin! Ara, la mateixa, anomenada Santa 
Maria del Mar, m’encanta, deliciosa simplement mare i, per afegitó, marinera.

L'altar olorava a garriga i a salistre. Un tall de geranis aspres, era tot l'encant floral d'un 
estiu àrid i de sang.

Acabada la missa, on hi assistien pocs fidels i algunes dames estrangeres amb pamela, amb 
en Tomeu pegàvem capficos a Cala Gran, que era tota per a nosaltres dos. L'aigua era transparent, 
com de vidre. Gaudíem del bany i de la solitud. Cala d'Or, aquells dies, era de cases d'imitació de 
les d'Eivissa, amb els cànons del pitiús Josep Costa “Picarol”.

Entrar i sortir de l’arena a l'aigua em despertava la set que apagàvem amb “gasseosa”. De 
tornada al poble el mossèn i el xofer parlaven del desgavell de la guerra, del front de l'Ebre, de la 
falsa entrada a Madrid, del que hagués pogut ser el desembarcament de Bayo, de mort i ferit..., i 
nosaltres dos escoltàvem sense paraula. A la nostre pell tendre, se li notaven l'escata de saladina i 
els primers efectes del sol d'estiu.

Cala d'Or total, Caló de ses Dones, Cala Llonga, d'aigües obscures com a aquelles de la 
Laguna Negra, de les terres d'Álvar González. A Cala Llonga, el meu padrí Miquel hi anava a cercar 
joncs. Què devia fer amb els joncs el padrí  Miquel?  Alguna vegada m'agafava un cranquet que 
guardava dins el mocador o a la còfia del capell de palla. Un pescador de canya feia puu amb el 
gambaner amb els calçons de davall arremangats fins als genolls.

Cala  d'Or...  i  a  prop  es  Caló  des  Pou  surant  arrels  de  canyes,  botelles  amb missatge 
arribades amb els llevants.  Es Caló des Pou amb l’entranya de marès per a la façana amb dos 
campanars de la meva parròquia i a la vora unes tombes romanes...

No gaire lluny Es Fortí, per a la història de manifest, amb grafittis.
El temps ha deixat pas al temps i la meva Cala d'Or es mira a l'espill d'ahir, a l'aigua verda 

clara del nin que servia missa i manté la imatge de les cases pageses i esglésies rurals d'Eivissa, 
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blanca com els blancs de les pintures d'Antoni Tàpies.
La mar horitzontal del color de les fulles noves de primavera. Cala d'Or, pins entre pins, 

pins centenaris i pins novells nascuts dels pinyons, també menja de les caderneres, puntuals a les 
plantacions de xiprers, d'atzavares, de rosers, de buguenvíl·lies, de magnòlies i, com en oració, els 
bust de Mare Nostrum de Borrell Nicolau.

El gall de l'alba i del vent, amb totes les roses, feia de diana als macs dels nins com si fos 
un cartell de poble o de ciutat, perquè els nins apedreguen, àdhuc, els arbres dels horts, golosos de la 
fruita.

Cala d'Or, sí, Cala d'Or, el meu antany, les columnes de sa Cortera de Felanitx; a Cala 
Llonga, el petit hàbitat d'un torero, el panell amb peixos per a un pirata, casetes de pescadors que 
tenen la mar per hortet, són els mateixos pagesos de Calonge.

I una altra Cala dOr. Els Berthelots pinten, fan ceràmica, modelen escultures. Ignasi Rotger 
rega els cirerer, la llimonera i l'olivera. Passeja l'elegància Vicente Aleixandre. S'inspira per a la 
poesia Cèlia Vinyes. Marc Bernard gaudeix del paradís. Tomeu Pons alterna la mar, el jardí sense 
límits invasor, amb es Puig Gros amb paons, de cova com mig molí de ramell. El taüt d'Alberto té 
jocs de llum de mar com si fos una barca.

A Cala d'Or roman el tornar a ser nin, nin amb crancs presoners dins el capell de palla, nin 
de diumenges de l'avior submergint-se a la platja de cristalleria com un llac, i contemplar a la tarda 
l'aquàrium amb peixos grocs, peixos negres, peixos vermells...
Cala d'Or, un somni evocat per la memòria de les memòries.

Miquel Pons

* Publicat a “Santanyí”, 27-03-1960, i a “Calas de Santanyí” 1961, i traduït al català a Cala 
Figuera el 8 d’abril de 2010.
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IB3

El dia 23 de març, varen venir  unes dones a 
entrevistar-nos. Després de fer una presentació vàrem 
agafar els  portàtils i vàrem començar a fer una classe 
de ciutadania .  Havíem de fer un comentari  sobre un 
vídeo i la  manera més adequada de saludar-se. Després 
vàrem llegir les respostes a la pissarra digital, i vàrem 
corregir  les  faltes  d'ortografia.  Després  de  fer  el 
comentari i corregir les faltes d'ortografia, les dones 
ens  varen  entrevistar.  Tots  estàvem  molt  nerviosos. 
Varen començar a entrevistar a en Juanma i a na Lara. 
Els  varen  preguntar  el  que  havíem  de  fer  amb   els 
portàtils, el que els agradava més fer amb ells...

Finalment  varen  entrevistar  el  professor.  Li  varen  preguntar  com  es  deia,  la 
diferència que hi havia entre treballar amb els ordinadors o amb el paper... 

Esther Muñoz, Yali Chen, Sheila Garcia i Juan Manuel Ortiz  de 5è A

FESTA - EXHIBICIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Com  cada  any  s'ha  tornat  a  fer  la  festa  -  exhibició  de  final  de  les  activitats 
extraescolars, organitzada per l'AMPA. La novetat d'enguany és que l'escenari on s'ha fet 
ha estat, per primera vegada,  les Pistes Municipals de Basquet, a Cala Egos. S'hi ha fet 
per a poder realitzar amb les millors condicions l'activitat de patinatge.

Com sempre tots els participants varen lluir la camiseta que, com es tradició, els 
regala l'AMPA.

Va ser una festa  molt  animada.  En acabar  totes  les activitats,  va haver-hi  un 
berenar per a tots.
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                                                                                                                                Silvia  Arenas, 6è A


	A 6è B pintam la música!
	http://www.youtube.com/watch?v=glrBz3GrFsQ&feature=related

