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En aquest curs ha estat, és
o serà  notícia...

PREMI PER ALS  DE 1R

Els/les alumnes de 1r (grups A i B)  del CEIP

Santa Maria del Mar de Cala d'Or han guanyat el

Concurs Llegir per Créixer (iniciativa de

Santillana Illes Balears i Diari de l’Escola).

 L

a

fotografia recull el moment en que els/les

alumnes i les seves mestres coneixien la noticia.

El  premi  consisteix en un lot de 20 llibres de

lectura per a la biblioteca d’aula i 3 llibres per a

les mestres. 

 Les mestres se

senten molt

orgulloses

d'aquest guardó

i, des d'aquí animen a tots els nins i nines a

continuar llegint.

 Enhorabona  als joves lectors!!!
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Salutació des de la Redacció
D9A4

Benvolguts lectors i lectores, 
teniu entre les mans un nou exemplar
publicat de la nostra revista, el que fa
el número 14. En aquest curs escolar
ens hem encarregat de coordinar les
tasques de la seva elaboració, tant en
la versió digital com en la impresa, els
actuals components del Consell
Redactor, formats per alumnes de 5è i
6è de l'escola :       
                    
Silvia Arenas.               Iván García.
Cristina Ginard.            María López.
Álvaro Martín.              Paula Terrón.
Nicole Urrutia.

Enguany, la majoria dels articles que
hem recollit per a aquest número de la
revista tracten sobre el tema central
que hem treballat i estudiat durant tot
el curs com a centre d'especial interès
per a aprendre: les Illes Balears, les
nostres illes. Aquest és també el tema
central de la portada. 

Quasi tots els articles publicats han
estat elaborats pels nostres companys
i companyes dels diferents cursos,
però comptam també amb algunes
col·laboracions del professorat, com la
del mestre Joan Nadal, o les
aportacions de la directiva de l'APIMA
sobre la seva tasca en les activitats
alternatives.
Esperam que, tot plegat, sigui del
vostre grat i gaudigueu del seu
contingut.

Consell redactor de D9A4.



DESEVOLUPAMENT DEL 

El nostre centre ha pogut començar
enguany un nou projecte per tal de millorar
les tècniques d'estudi, desenvolupar la
comprensió lectora, aclarir dubtes a l'hora
de fer les tasques escolars, adquirir
autonomia a l'hora de fer les activitats a
casa, repassar  i ampliar coneixements de
diferents assignatures.

Els alumnes han realitzat diferents activitats
com per exemple: aprendre a manejar
l'agenda escolar, fer fitxes de comprensió
lectora, aprendre a fer resums, esquemes,
mapes conceptuals, demanar dubtes...

Aquest projecte s'ha duit a terme del mes
d'octubre al mes de  maig, ambdós
inclosos, amb alumnes del tercer cicle.

 PLA  PROA
 

L'alumnat de cinquè ha participat els
dimecres i els dijous de les 15:00 fins a les
17:00 h.
Per la seva part l'alumnat de sisè ha assistit
els dimarts i dijous de les 15:00 a les 16:30
h. i el dimecres de 15:00 a les 16:00 h.
Tot l'alumnat ha après al mateix temps que
ha gaudit amb aquest projecte.

SECCIONS EUROPEES

Aquest curs hem tornat a començar amb el programa de
Seccions Europees a 1r de primària. El programa
consisteix en fer qualque assignatura no lingüística en
una llengua estrangera. Nosaltres vàrem triar fer plàstica
en anglès i es beneficien tots els alumnes del primer
curs.
A principi de curs va arribar na Selin, una al·lota de
Virgínia (Amèrica) per treballar conjuntament amb
nosaltres  i fer que els nins s'acostumin a la parla
anglesa (escoltar, demanar, repetir, parlar,...) durant les

classes d'artística. Esperam poder continuar amb aquest programa el proper curs a tot el
primer cicle. Aquí teniu unes fotos de les classes de plàstica de 1rA i 1rB.
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CARNAVAL I SA RUA A L'ESCOLA 

Durant els dies de febrer els nins i nines de l'escola hem preparat les nostres
disfresses de carnaval. Aquest curs el tema de la disfressada estava ja triat en relació
al centre d'interès que ens ha ocupat tot l'any: les Illes Balears.

Així, per a fer les comparses, a l'educació infantil triaren disfressar-se de siurells, un
producte ben típic de les nostres illes. Al 2n cicle també triaren un altre producte típic,
les ensaïmades. Els alumnes del primer cicle varen elegir una disfressa  “sonada” i se
disfressaren de castanyoles i de sonadors de guitarró o de ximbomba. Els més grans
volgueren recordar els corsaris que durant tants d'anys atacaren les Illes i se vestiren
de pirates ferotges. A més a més, construïren instruments de percussió a partir de
materials de rebuig per poder fer tot l'enrenou necessari i fer bulla el dia de la rua.

A les  fotografies podeu
observar alguns detalls del
procés d'elaboració de les
disfresses. 

A la fi, el dia 7 de març
vàrem celebrar la rua, una
desfilada ben divertida per
l'avinguda principal de Cala d'Or i els voltants. En haver dinat, tots els nins i nines
tornaren a les classes per pintar-se i acabar de disfressar-se. En estar enllestits ens
reunírem al pati de l'escola. També vingueren els més petits de la guarderia. En el pati
vàrem començar a desfilar i a dansar al ritme de la “batukada” que  sonaven els més
grans i alguns mestres, dirigits per na  Margalida, la mestra de música.
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Des del pati vàrem sortir cap al carrer per fer un
passeig pels voltants de l'escola i l'avinguda
principal de Cala d'Or. Hi havia molta gent que
va venir a veure'ns, sobretot pares i mares, i
ens varen fer moltes fotos i gravar en vídeo. Els
més petits, d'infantil, encapçalaven la fila i els
més grans acompanyaven amb la música i la
xaranga. Va ser ben divertit!

Els alumnes de 6è havien preparat una rifa per
guanyar doblers pel seu viatge d'estudis. També
venien menjar per berenar tothom que en
volgués. Així que, en acabar la passejada
encara vàrem fer una mica de festa a l'escola.
Els pares i mares de l'AMIPA varen ajudar a la
desfilada i varen cooperar amb els més grans
per a vendre el berenar i la rifa. Des d'aquestes
pàgines els agraïm la seva col·laboració. 

Redacció D9A4   
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PROGRAMA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L'Associació de Mares i Pares de la nostra escola segueix activa en la seva cooperació
per la formació de l'alumnat del centre amb l'organització de les activitats extraescolars.
Durant el present curs escolar  les principals activitats amb les quals han pogut gaudir
els nins i nines de l'escola han estat  judo, futbolet, taller de manualitats, patinatge, ball,
natació i pàdel. 
Com cada any l'AMiPA ha organitzat una festa de cloenda  al pati de l'escola i  s'ha
realitzada una demostració del que han fet durant tot el curs els nins i nines a les
activitats extraescolars. A les fotografies podeu veure alguns  dels grups d'alumnes
participants en les diferents activitats. 

Redacció de D9A4
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EDUCACIÓ VIAL

Hola, som una alumna del curs de
6è A i vos parlaré sobre les
activitats que hem realitzat a
l'escola sobre l'educació vial.

L'educació vial és el conjunt de
coneixements, regles i normes de
comportament que tota persona ha
de posseir. Té per objectiu la seva
formació, perquè sàpiga
comportar-se de manera
responsable en la via pública com
a vianant, quan fa ús de bicicletes
o ciclomotors, o quan condueix
automòbils.

Els dies 24 de febrer i 3 de març vingué la policia local a fer-nos una xerrada sobre els
senyals de tràfic, com circular amb les bicicletes i com hem d'anar quan circulam com a
vianants o passatgers. També ens varen donar unes fitxes sobre aquest tema que ens
expliquen cada any. Aquest curs la formació la vàrem rebre els grups de final de cicle ( 2n
4rt i 6è). El dia 14 d'abril del 2011 vingueren una altra vegada els policies amb unes
bicicletes per aprendre a conduir-les per un circuit.

SETMANA CULTURAL

Els dies 13, 14, 15 i 18 d'abril hem
celebrat a l'escola les jornades culturals.
Durant aquests dies els horaris habituals
de classe  s'han trastocat per donar pas
a un nombrós conjunt d'activitats
culturals i tallers. En la majoria dels
casos el fil conductor de les jornades ha
estat el tema de les Illes Balears que  és
el centre d'interès durant aquest curs
escolar. Així, s'han desenvolupat tallers
sobre instruments populars, cuina
mallorquina, dites i refranys populars,
rondalles mallorquines, ... Però també
hem  fet activitats relacionades amb
altres aspectes importants dels estudis
com és la protecció del medi ambient o
l'educació per la ciutadania.

Durant aquestes jornades hem comptat amb la col·laboració d'algunes entitats,
institucions oficials i associacions, com la policia local, Mallorca recicla o la Guàrdia Civil.
A les fotografies que acompanyen aquest article podeu observar una mostra de les
activitats i tallers desenvolupats.  
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 Treballant el cercle cromàtic



Tallers de sals
aromàtiques, sals de

colors i alcohol de
romaní.

Aprenem a reciclar 
oli de cuina.

Tallers de rondalles mallorquines, refranys i dites
populars
. 
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Taller de cuina mallorquina: crespells i panades  Classificam deixalles de les platges

Taller d'experiments Visita de Guàrdia Civil



Durant la setmana cultural
hem decorat els
passadissos de l'escola
amb una exposició dels
treballs més interessants
dels relacionats amb el
tema de les Illes Balears.
Així, els nins i nines
d'educació infantil han
exposats els seus treballs
sobre la localitat i els de primària ho han fet amb les
produccions de les seves investigacions sobre Cala d'Or,
Santanyí i les Illes en general.  A les fotografies en teniu
una mostra de l'exposició tal i com la deixàrem perquè els
pares i mares poguessin
comprovar la nostra feina.

Redacció de D9A4

VIATGE D'ESTUDIS 
DELS ALUMNES DE 6È

Els nins i nines de 6è han aprofitat part de la setmana cultural per
realitzar el seu viatge d'estudis acompanyats pels seus tutors,
Alejandro Estévez i Jaume Binimelis, i la directora del centre, Elena
Rodríguez. 
En el moment de tancar aquesta edició encara eren de viatge, per
això només vos en podrem contar el programa que tenen previst.
18 D'ABRIL, PALMA - BARCELONA
Recollida a l'aeroport a les 10:55 hores i visita a  Cosmocaixa (museu
i planetari). A l'horabaixa, volta panoràmica per la ciutat amb visita a
l'Anell Olímpic. Sopar i allotjament.
19 D'ABRIL, BARCELONA
Pel matí, visita guiada pels principals monuments de la Ciutat
Comtal. A l'horabaixa, visita al museu Miró.
20 D'ABRIL, PORT AVENTURA 
Dia dedicat a visitar el parc d'atraccions de Port Aventura.
21 D'ABRIL, BARCELONA – PALMA
Al matí, visita al Camp Nou. Després, en el Maremagnum, visites de
l'Aquàrium i Cinema IMAX. A l'horabaixa, trasllat a l'aeroport per
tornar a Palma. Arribada el vespre a Cala d'Or. 
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De dia 2 de maig fins a dia 8,  quinze alumnes
de cinquè juntament amb la mestra Margalida
Rigo participarem al programa “Escoles
Viatgeres” organitzades pel Ministeri d'Educació
i la Conselleria d'Educació i Cultura.
Realitzarem la ruta de Salamanca.

Ens allotjarem a la Residència “ Escuela hogar” a Santa
Marta de Tormes. Allà conviurem amb els alumnes de
l'escola “Los girasoles” ( Andalusia) i “San Andrés Eskola”
(País Basc).

Els alumnes estam molt il·lusionats i esperam que sigui
una experiència molt enriquidora per a tots nosaltres. Us
deixam un exemple de la ruta que farem el dijous 5 de
maig.

----------------------------- OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO---------------------------------

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN EL CENTRE

Des de fa molts d'anys s'organitzen al centre
seminaris o cursos de formació del professorat partint
dels interessos i necessitat del claustre. Aquest curs,
per poder aprofitar al màxim tots els recursos TIC de
que disposam, especialment al 3r cicle, era necessari
aprofundir en la  formació iniciada en cursos anteriors
en relació a l'ús integrat de les TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació) com a tecnologies per a
l'aprenentatge i el coneixement (TAC).  Així doncs,
s'ha duit a terme un seminari dins el Pla de
Modernització Educativa Xarxipèlag 2.0 amb dos
microtallers: un de pissarres digitals i l'altre dels web

blocs com a recurs didàctic.  També s'ha continuat amb el projecte d'innovació
pedagògica, PIP, de “Les competències bàsiques”, on hi ha quasi tot el claustre implicat .

A part d'aquesta formació que es fa a la nostra escola, el professorat participa a jornades,
cursos a distància o presencials, seminaris … organitzats pels diferents CEP, la
Conselleria o altres organismes educatius. Igualment, algunes i alguns dels nostres
mestres imparteixen ponències o presenten experiències per  a altre professorat en
cursos i jornades de formació. Cal tenir present que el professorat, a través de
l'actualització professional i la formació continuada, és un dels principals agents per a la
innovació pedagògica i la millora de la qualitat de l'educació. 

Redacció de D9A4
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REPORTATGE: EL CONTRABAN.

A la passada rueta de l'escola, els alumnes de tercer cicle ens recordaren els corsaris
mallorquins que en segles anteriors, amb llurs aguerrides naus, solcaren la Mediterrània.
Del seu caràcter emprenedor, agosarat, àvid i faltat d'escrúpols, en foren hereus els
contrabandistes que, sobretot a partir de finals del segle XIX i durant quasi tot el XX
treballaren per tota Mallorca, i de manera significativa al nostre terme de Santanyí.

El contraban és la introducció furtiva de mercaderies
prohibides o per les quals no s'ha pagat el dret d'entrada.
Aquest mercat clandestí fou conseqüència de l'aparició de
lleis que gravaven o restringien el comerç de determinats
productes. Ja en el segle XV s'establí l'estanc, és a dir, la
monopolització estatal, de la sal, per a recaptar impostos. El
1650, s'imposà l'estanc del tabac, provocant, en pocs anys,
que aquest producte esdevingués el gènere de contraban
per excel·lència, fins al punt que la pràctica contrabandista
era coneguda entre el poble com anar de tabac.

A mitjan segle XVIII, el  contraban de tabac havia assolit
una estructura que abastava quasi tota l'escala social.
Noblesa i burgesia aportaven finançament; patrons i
navegants es feien càrrec del transport; als estrats més

humils (pagesos, marxandos...) els corresponia la distribució. Fins hi tot clergat i cenobites
hi tenien el seu paper guardant el “gènero” a parròquies i convents.

Al nostre municipi del migjorn mallorquí, la majoria de famílies malvivien de
l'explotació d'unes terres ermes, primes i eixutes, on cada espiga de blat costava moltes
gotes de suor; una petita part
treballava la pedra de Santanyí; i mitja
dotzena mal comptada de barques
permetia subsistir les famílies més
pobres, que no tenien altres mitjans. Al
darrer quart del segle XIX, el desig de
fugir de fam i misèria, la gosadia i la
perícia marinera d'alguns patrons els
llançaren a creuar el Mediterrani amb
els seus llaüts a vela, fins a Alger, el
punt més proper de la costa africana.
En poc temps quedà enllestida la xarxa
de tràfic de tabac, on l'illa de Cabrera,
refugi mariner tradicional, hi jugà un
paper destacat, entre altres coses com
a lloc on guardar la mercaderia en
secrets.

El contrabandista era admirat i respectat sobretot per dos motius: per la seva
astúcia i enginy, i pels beneficis que distribuïa. Aviat la fama dels santanyiners -de la vila i
dels llogarets- s'estengué per tota l'illa i ser santanyiner era quasi sinònim de
contrabandista. En els carros que empraven per al transport a altres punts de l'illa, hi
posaven matrícules falses, perquè ser de Santanyí aixecava sospites. No és d'estranyar,
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Il·lustració: Ciutat i port d'Alger. (Wikimedia Commons,
domini públic)

Llaüt a vela a la cala de Porto
Pi. Estereo, c. 1908.
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doncs, que el nostre municipi fos el primer de l'Illa en comptar amb un destacament de
carrabiners (cos creat el 1829 per lluitar contra el comerç il·legal).

A principis del segle XX, l'entrada en escena de Joan March, en Verga, va
donar un nou impuls i unes noves dimensions a l'empresa contrabandista. Embarcacions
més grans i més ràpides, més seguretat, la seva pròpia fàbrica de tabac a Alger, la
compra de les possessions litorals de sa Vall i sa Vallet... incrementaren el negoci i els
guanys.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) accentuà la repressió, i els fets
violents es multiplicaren. Com a conseqüència, molts de mariners tornaren, temporalment,
a la seva feina tradicional de la pesca. Arran de la Segona Guerra Mundial i de la política
autàrquica de Franco, escassejà la xeixa i altres productes de primera necessitat. Llavors
els mariners deixaren altre cop  xarxes i palangres, i tornaren a fer barcades des de
Gibraltar i el nord d'Àfrica: farina, cafè o sucre, i altre cop pastilles de tabac. Tot això ajudà
a superar la greu situació alimentària.

L'organització d'una operació de contraban solia fer-se de la següent manera:
sa companyia o societat formada pel promotor - es senyor gros  o es “quefe”- i altres socis
que hi duien part, finançava l'operació. A continuació se cercava un vaixell per al transport.
S'anava fora de Mallorca (Gibraltar, Tànger...) a comprar sa barcada, les mercaderies. La
competència entre les companyies podia fer que “ cuassin”, delatassin, els rivals a les
autoritats, cosa que provocava enfrontaments i venjances. El dia de l'arribada del
“gènero”, molts d'homes, per guanyar-se un bon jornal, anaven a sa vorera , a esperar el
transbord. La barca grossa  solia quedar a alta mar, quasi mai a menys de dues milles, i
amb llaüts es duien les saques o paquets a la costa. Si veien la mar bruta , el vaixell
portador s'allunyava fora de les aigües jurisdiccionals i retornava en haver escampat el
perill. Llavors entraven en acció els traginers. Una feina dura i perillosa, que solia durar
tota la nit, caminant de pressa per carreranys amb un pes d'una seixantena de quilos a
l'esquena, botant parets a les fosques, per dur el “ gènero” als secrets, on era guardat fins
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Ciutat de Tànger a l'actualitat. Foto d' Hedwig Storch, a Wikimedia
Commons. Llic. CC 



a la seva distribució. Important era també la feina dels vigilants i dels guies, per evitar
trobar-se amb els carrabiners o els guàrdies civils. Acabada la descàrrega, havien de
tapar pista , fer desaparèixer tot rastre. El darrer pas era la venda, no sempre fàcil, a
botigues, cafès, ferreries... que oferien el “gènero” al costat de productes autoritzats.

Als anys cinquanta i seixanta va créixer l'oferta de productes: a més dels ja
citats, es comerciava amb adobs, medicines, electrodomèstics, peces de mecànica i fins
motocicletes, sense oblidar les barres de pintallavis o les calces i combinacions de niló.
Els guanys s'invertiren en la compra de terrenys (bon exemple és Cala d'Or) i amb
negocis relacionats amb el turisme naixent: restaurants, tendes de records, hostals,
hotels...

El contraban sempre ha estat ben vist per la gent del poble. Era considerat un
negoci alegal, però no perjudicial; ans al contrari, reportava beneficis per a moltes
famílies. Gairebé tot el poble en participava: mariners, pagesos, garriguers i fins i tot
carrabiners i guàrdies civils, que s'embutxacaven la seva part per mirar cap a una altra
banda.

L'obertura comercial, la
proliferació d'intermediaris, la
intensificació de la vigilància degut
a l'increment del tràfic de droga i el
fet de poder trobar a l'estanc
qualsevol tipus de tabac a preus
fins i tot més barats, va acabar,
entorn als anys 90 del segle XX,
amb el contraban “tradicional”, tot
coincidint amb la darrera agafada
grossa de tabac a s'Almonia. A més,
ara el cafè provoca hipertensió, el
sucre engreixa i  “ Fumar puede
matar”.

Fonts consultades:

-FERRER GUASP, Pere: “Contraban. República i guerra”. Documenta Balear, 2008.
-HOMAR, Bartomeu: “Els secrets del contraban”. (A la web:
http://www.serradetramuntana.net/ca/ dins l'apartat “Històries de la Serra”.)
-QUETGLES, Damià: “Santanyí, contraban i oli de ricí”. Sèrie Memòria Civil, núm 25.
Baleares, 22 juny 1986. (A la web: http://www.fideus.com/memoria 25 - santany.htm)
-SBERT, Cristòfol-Miquel: “El caciquisme i el seu temps. Santanyí (1868-1936). El
contraban”. Documenta Balear, 2007.
-Gran Enciclopèdia de Mallorca. Entrada “Contraban”. Volum IV. Promomallorca Edicions,
1989.

Joan Nadal, 
professor del CEIP Santa Maria del Mar,

 investigador de la història local. 
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R E C I C L A M
ELS NINS I LES NINES D'EDUCACIÓ INFANTIL
COL·LABORAM EN MANTENIR EL NOSTRE PLANETA
NET.

DES DE L'ESCOLA  RECICLAM ELS PAPERS I
ENVASOS. SABEM QUE ELS PAPERS ES TIREN A  LA
PAPERERA  DE COLOR BLAU I ELS ENVASOS A  LA
DE COLOR GROG.

EN NICOLÁS FA  ÚS DE LA
PAPERERA DELS ENVASOS.

AQUÍ TIRAM TOT AIXÒ:

I EN AQUESTA TOT EL PAPER QUE
SURT DE RETALLAR, PUNXAR, ...

ALTRA COSA QUE FEIM ÉS
PORTAR EL BERENAR EN CARMANYOLES O
PORTAVIANDES, AIXÍ NO GASTAM PAPERS, NI
BOSSES DE PLÀSTIC, NI PAPER D'ALUMINI, ...

EL 25 DE FEBRER VAM FER UNA  ACTIVITAT DEL
RECICLATGE:                  EN JOANET RECICLES

EN JOANET RECICLES ÉS UN
NIN GRAN QUE ESTIMA MOLT EL
NOSTRE MÓN, EL PLANETA
TERRA.
ENS VA EXPLICAR QUE ÉS MOLT
IMPORTANT MANTENIR
L'ENTORN NET  I  EL FET  DE
RECICLAR.
ENS VA  AGRADAR MOLTÍSSIM!!!
VAM  JUGAR, CANTAR, BALLAR I  APRENDRE.

RECICLA: S'HO MEREIXEN         

ALUMNES DE 5ANYS
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CAPSES DE VIDA
ESTIMATS LECTORS, 

NOSALTRES SOM ELS INFANTS DE LES CLASSES DE LES TORTUGUES, DE 3
ANYS. SOM ELS NOUVINGUTS A L'ESCOLA.
DURANT AQUEST CURS HEM APRÈS I FET MOLTES COSES, I UNA DE LES MÉS
PERSONALS HA ESTAT CONÉIXER-NOS I EXPLICAR-NOS LA NOSTRA HISTÒRIA. 

NOSALTRES JA FA 3 ANYS QUE VÀREM NÉIXER, I DURANT AQUEST TEMPS HEM
EXPERIMENTAT MOLTES VIVÈNCIES; AIXÍ QUE HEM INTENTAT POSAR-HO TOT
DINS LA CAPSA, LA CAPSA DE LA NOSTRA VIDA, I PODER CONTAR-HO ALS
NOSTRES COMPANYS/ES DE CLASSE.

D'ENTRE ELS NOSTRES RECORDS MÉS SIGNIFICATIUS HEM DESTACAT LA
ROBETA DE QUAN EREM PETITONS, EL XUMET, BIBERONS, LES FOTOS AMB LA
FAMÍLA, LES FOTOS DINS LA PANXA DE LA MARE, LES JUGUETES MÉS
IMPORTANTS... HA ESTAT MOLT DIVERTIT!!!

P.D.: FELICITAM I AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES. 

     3 anys A.

                                                                                          3 anys B.
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PEL GENER TREU FLOR L'AMETLLER
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ELS NINS I NINES DE  4 ANYS, HEM
SORTIT A   PASSETJAR PER CALA D'OR,
I MIRAU QUE   HEM TROBAT! JA HAN
FLORIT ELS AMETLLERS!
QUINA PRECIOSITAT!

APROFITAM PER CONTEMPLAR-LOS I
OLORAR-LOS  I DECIDIM DEDICAR-LI
UN DIA DE  TALLER!  

A PER FEINA S'HA DIT!

SABIEU QUE LES
XERINGUES
TAMBÉ
SERVEIXEN PER
PINTAR? IDÒ...
MIRAU QUINS
ARTÍSTES! AMB
ELLES DIBUIXAM
ELS TRONCS I LES
BRANQUES, PERÒ
PER LES FLORS HI
POSAM ELS DITS!

   I AIXÍ ENS HAN QUEDAT!
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QUÈ VOS HA AGRADAT ?

ALUMNES DE 4 ANYS
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ELS NINS I NINES DE PRIMER CONEIXEN NINS I NINES
D'ALTRES ESCOLES

Els hem conegut gràcies a la pissarra de l'ordinador. En Tià ens ha fet fotos, na Laura i
na Glòria ens han gravat la veu amb uns auriculars, un micròfon i l'ordinador, perquè ens
coneguin. 

Alguns d'ells ens han
enviat fotos amb el seu
nom per ordinador i
així els hem conegut.
Ells no són de
Mallorca, ells són de
Catalunya i Menorca. 

Tots junts feim un joc,
cada escola ha de
pensar un enigma que
les altres escoles han
d'endevinar. Per a fer-
ho és necessari cercar
informació per Internet.
El nostre enigma va
ser "la ximbomba" i
vàrem donar moltes

pistes fins que ho varen endevinar. Ara estem esperant a veure si hem endevinat
l'enigma de l'escola Circell. 

Podeu veure com ens comunicam a la Internet si visitau el web-bloc
http://escolesamigues.blogspot.com .  A continuació teniu alguns detalls del web-bloc en
el qual intercanviam la informació amb els nostres nous companys

Adéu amics!
Alumnes de 1er
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TREBALLANT A L'AULA DE 2n

Als nins i nines de 2n ens agrada molt fer
diferent tipus de feina per aprendre millor ,
algunes d'elles són :
• Cada vegada que hi ha una festa a la

localitat o a l'escola , després elaboram
un mural referit a aquesta celebració :
Nadal, Sant Antoni, carnestoltes , les
estacions, la Jaia Quaresma ...

• També feim tallers de cuina per aprendre
a fer torró, crespells, bunyols, ensalades
amb els productes que recollim de l'hort...
i a més escrivim la recepta per poder fer-
la a casa.

• Quan surt un tema que ens interessa a
tots , cercam informació per fer un petit
projecte. Hem d'investigar per aprendre
millor.

• Després d'un taller, d'una sortida  o
qualque activitat complementària  feim
una fitxa .

A continuació vos mostram alguns exemples
del que us contam:
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SANT ANTONI
L'alumnat de 2nA  hem estudiat qui és Sant Antoni per saber més coses sobre les
nostres tradicions. Vos feim arribar una petita informació i esperam que vos agradi.

QUI ÉS SANT ANTONI?

Sant Antoni és un dels sants més populars de Mallorca.
Es considera el protector dels animals i el patró de molts d'oficis relacionats amb el món
rural.
Tradicionalment és representat sempre com un home vell, de llarga barba blanca, amb
una campaneta i un porquet a la vora.

En aquests dibuixos podeu veure el que ens recorda a Sant Antoni.

GLOSES DE SANT ANTONI

I els alumnes de 2B a classe de música i amb ajuda de la mestra de música hem fet 
unes gloses de Sant Antoni.

                "Anirem a beneir 

amb tots els animalets,

els amics podeu venir

molta gent hi du porquets."

"Torram en el fogueró

llangonissa i panxeta,

i cantam una cançó

i ens posam una careta."

Alumnes de 2n
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JUGAMOS CON EL LENGUAJE A ... ADIVINANZAS
Hemos trabajado las adivinanzas en clase.
A partir de un modelo del libro, los alumnos
han elegido una fruta, han pensado cómo
es y han hecho comparaciones con otras
frutas. 

Aquí os presentamos algunas de las que
hemos creado: mi fruta preferida, adivina
adivinanza ...

Adivina adivinanza
¿Qué fruta hay en la

cocina?
Es grande y hermosa.

Rodajas sabrosas
y amarillas como el limón

salen de mi interior.

Miriam, 4t A.

Adivina, adivinanza.
Tengo la piel

suave como el terciopelo,
roja y anaranjada,

amarillenta o rosada.
En el centro un gran hueso.
Pero toda me puedes comer

con o sin piel.
¿Sabes quién soy?

Maria del Mar, 4t A

Mi forma es como una bombilla.
Sobre mi cabeza un corto rabito.

Pulpa blanca y jugosa.
dos semillitas en mi interior.

Verde por fuera,
blanca por dentro.

Blanda, jugosa y delicada.
Dulce como la miel.

¡Es mi fruta preferida!

Natalia, 4t A.

Adivina, adivinanza.
Sombrero de hojas en mi cabeza,

dulce, dulce como la cereza.
Roja, roja como los labios de la princesa.

Yolanda, 4t A

Dos colores tengo.
Rojo cuando me enfado

y verde cuando estoy contenta.
Soy jugosa, estoy muy rica

Una bruja me hechizó
y una princesa cien años durmió.

Érica, 4t A
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CONEIXEM SANTANYÍ

El passat dilluns, dia 14 de març, vàrem anar a Santanyí per conèixer el poble
on hi ha l'ajuntament del nostre municipi. Aquest és l'itinerari que vàrem fer.

Sa Porta Murada. És una torre-porta de
les murades de Santanyí del segle XVI. El
seu interior era una presó. Va ser
restaurada el 1987.

La Sala. Edifici del segle XIX. L'edifici té tres
plantes: la planta baixa, el primer pis amb
una balconada que dóna a la sala de plens i
la part alta amb el rellotge.

La sala de plens de l'ajuntament. La
sala de plens és el lloc on es debat el
destí del municipi. Als plens hi poden
assistir totes les persones que vulguin.

Església del Roser. Actualment forma part
de l'església de Sant Andreu. Fou
construïda durant la primera meitat del segle
XIV.
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Orgue d'en Jordi Bosch de l'església de
St. Andreu.  Procedent del convent dels
Dominics de Palma. Ho van comprar entre
la parròquia  i l'ajuntament.

Des de Palma  va ser traslladat per via
marítima fins a Cala Figuera. Era tan gran
que es va haver de modificar l'edifici. Només
es van poder instal·lar dos teclats dels tres
que tenia.

L'abeurador. Es va construir el 1820.
Aquestes instal·lacions eren utilitzades per
donar de beure als animals.

Sa creu de Cala Figuera. És una creu
monumental de pedra, amb simbologia
religiosa, que s´ubica prop de l'entrada del
poble. 
Eren senyals de benvinguda. Reportatge realitzat pels

Alumnes de 3r
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ENTREVISTA AL BATLE DE SANTANYÍ

Enguany hem estudiat la nostra localitat, Cala d'Or i una de les activitats que
hem fet ha estat visitar la sala per entrevistar el batle del nostre municipi. Aquesta és
l'entrevista que li vàrem fer el passat dilluns, dia 14 de març.

1.Quants d'anys fa que és batle de Santanyí?
Ara, d'aquí a dos mesos, en el mes de juny, en farà dotze.

2.Quants de regidors té l'ajuntament?
L'ajuntament té 17 regidors. Sabeu que els regidors se trien en funció dels habitants que
té un municipi. Quan un municipi passa de 10.000 habitants passa a tenir-ne 17 i el nostre
municipi en aquests moments té, aproximadament, 14.700 persones empadronades.

3.És molt difícil ser batle?
Ser batle no és com una altra feina ... Les feines polítiques són vocacionals, les feim
perquè ens agrada fer-les i els hi dedicam tot el temps que els hem de dedicar i un poc
més. Si diguéssim que és fàcil, que no ho és, diríem mentides, però com diu el refrany
castellà “daño con gusto no pica” .

4.Quina és la feina del batle?
La feina del batle és aquella que està encaminada a que tots els que viuen en el municipi
puguin tenir tot allò que han de menester.

5.Quantes hores fa feina a l'ajuntament?
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No podem contestar amb un nombre concret d'hores perquè n'hi feim totes aquelles que
és necessari fer per a què  el poble funcioni. 

6.Cobra molt per fer aquesta feina?
Se cobren doblers, però si haguéssim de treure comptes i mesurar el que cobram i les
hores que feim ens sortiria més a compte treballar de funcionaris o fer una altra feina que,
ben segur, ens seria més rentable econòmicament. La persona que fa de batle no ho fa
per guanyar doblers, sinó per fer coses pel poble. Se cobra en satisfacció.

7.Com ho feis per poder dirigir tots els regidors?
Xerrant. Els indicam, si és necessari,  de quina manera poden fer la feina més aviat o com
pot sortir més ben feta. Ho feim xerrant.

8.Quin és el regidor que ho fa millor, que fa més feina?
Tots en fan igual. L'ajuntament de Santanyí, com vos he dit abans, té 17 regidors i
funciona per equips, per grups de govern, i nosaltres som un grup de 10 regidors. Tots 10
ho fan igual de bé, perquè quan una persona hi posa tot el millor que té ja no li poden
demanar més. Estic content amb tots els regidors.

9.Quin any es va construir la sala?
La Sala es va construir l'any 1904 i va ser remodelada entre l'any 2001 i 2002. La vila de
Santanyí va ser fundada l'any 1300.

10.Vos presentareu a les pròximes eleccions?
Sí, la política du aquests camins. Les feines dels batles i dels regidors tenen una duració
limitada, cada 4 anys s'acaben. Aquesta vegada me presentaré. Serà la darrera vegada.

Això ha estat tot. Moltes gràcies Sr. Batle per haver-nos concedit aquesta
entrevista. 

Alumnes de 3r

VISITAU EL
RACONET DEL
2N CICLE  

El nostre web bloc
de cicle us
encantarà!

A http://2ncicle-santamariadelmar.blogspot.com 
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HISTÒRIES    
 DE POR 

Pel dia dels morts els nins de quart B varem escriure relats de por:
fantasmes, ogres, morts, espants, tremolors... 
Aquí en teniu alguns: els morts, l'ogre, el fantasma que no feia por,
el moix cura-ferides i el fantasma terrorífic . Confiam que vos
espantin bé!

EL FANTASMA QUE NO FEIA POR.

Aquest diumenge 31/10/10 a les 10:00 hores a un altre món...
Hi havia un fantasma que s'anomenava Casper. Va voler seure a un
banc, però un home el va agafar i el va tirar per la finestra. Quan es va
despertar estava en una ciutat. Tots se'n reien d'ell. Va veure una casa,
s'hi va ficar i... hi havia altres fantasmes que eren els seus cosins. El
varen intentar ajudar perquè fes terror, la qual cosa no va sortir gaire bé.

Un dia va conèixer un nin que no va tenir por d'ell. Es varen fer molt
amics. El nin també el va intentar ensenyar a fer por, però  tampoc li
sortí bé.

Els seus cosins varen ser molt durs amb en Casper. Fins que poc a poc
va començar a aprendre de fer por i ser un bon fantasma. Amb una mica
de paciència tot s'aconsegueix!

Israel, 4t B

ELS MORTS.

Un nin anava a caminar i va trobar una poció
que revivia als homes morts; estava escrit a
l'etiqueta. Va anar al cementeri i en va  posar a
totes les tombes. Sortiren tots els morts sense
carn i amb cucs al carrer i tota la gent se'n va
anar “pitant”. 

El nin va anar a una botiga de pocions i va
trobar-ne una que revivia les dones. Va anar al
cementeri i en tirà per totes les tombes i
sortiren les dones a cercar els homes. Varen
agafar-los per l'orella, a tots els homes morts, i
se'ls endugueren a les seves tombes.

Manuel, 4t B
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EL MOIX CURA-FERIDES.
Hi havia una vegada una dona que nomia Antonella, que tenia un fill que
nomia Bruno. Un dia varen anar a fer una volta al bosc. En aquest
passeig varen trobar un moix negre . En Bruno va dir a la dona:
-No l'agafis!
-Per què? -demana la dona.
-Perquè els moixos negres duen mala sort.
La mare va agafar el moix i li va dir:
-Te diré Negres.
-”Idó” jo me'n vaig- respongué en Bruno.

De seguida va anar a cercar al seu fill al bosc.
-Bruno! Bruno! Els moixos negres no donen mala
sort! Vine i ho veuràs!
De cop i volta en Bruno va trobar un ogre que estava malalt perquè
l'havien intentat agafar: malgrat que no ho varen aconseguir, li varen fer
mal a l'esquena, li clavaren una fletxa.

Quan la mare va arribar on era el nin amb l'ogre va dir:
- Què li passa a l'ogre què és tan tranquil?
- Que li han fet mal amb una fletxa quan l'intentaren caçar- li explicà en
Bruno.

De sobte el moix va il·luminar els ulls i mirava fixament la ferida i
finalment l'ogre es va curar. Perquè el moix amb aquesta mirada
il·luminada curava les ferides. Resulta que era un moix que tenia poders
màgics!!!!

I si no és veritat és mentida, i si no és mentida és veritat.

Jéssica, 4t B
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EL FANTASMA TERRORÍFIC.

Un dia, en un castell tenebrós, hi havia un fantasma molt terrorífic. Vivia
tot sol, només tenia de companya un moix i una aranya que s'ho
menjava tot i era peluda. El moix era gros, tenia les potes llargues i els
ulls vermells.

Un dia varen tocar a la porta tres nins que s'havien perdut. El fantasma
va obrir la porta i els nins es varen espantar i volien anar-se'n corrent a
un altre lloc, però el fantasma els va agafar i no els va deixar sortir.

El nin més gran tenia un ganivet i va ferir a l'aranya que el va espantar.
El fantasma es va enfadar i volia matar al nin gran, però el nin petit el va
empènyer: el fantasma va caure per la finestra i els nins van aprofitar
per escapar-se, tot i que el moix els perseguia miolant desesperat.

I encara deuen córrer....
Fran, 4t B

DESCRIPCIÓ D'UN POBLE IMAGINARI...
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¿Vos imaginau una realitat quasi igual a la que estam acostumats, però ben diferent
perquè els elements normals i quotidians estan trastocats? 
A la classe de llengua catalana hem treballat els textos descriptius, però hi hem afegit
unes pinzellades d'imaginació: allò que hem descrit no ho hem fet des de l'observació
amb els nostres sentits, sinó a partir d'una realitat imaginada. A continuació vos
presentam alguns exemples dels nostres treballs on retratam uns pobles una mica
especials. Ah, entre el dibuixos dels pobles imaginats i la seva descripció hi ha algunes
diferències: sou capaços de trobar-les...?

Un poble com qualsevol altre: Barraca-del-port 
En aquest poble hi havia un parc amb quatre estanys i a cada estany hi havia peixos i
granotes. Els carrers no estaven empedrats ni asfaltats, estaven plens de grava. Els
animals anaven amollats. 

A l'estiu, els cavalls posaven ous i a l'hivern els galls no cantaven. En aquest poble hi
havia molta vegetació, però els animals se la menjaven. No hi circulaven cotxes, tots
anaven a peu, amb bicicleta o amb carro. Totes les famílies tenien una mascota, però no
tenien cans ni moixos, tenien cavalls, porcs, ànecs, etc. 

Les persones d'aquest poble no es comportaven com persones normals. Tots anaven
despentinats i no es dutxaven. Sempre duien la mateixa roba bruta. Tots es comportaven
com autèntics sonats.

Joan, alumne de 5è B
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Welcom to Villa Nova

Hi havia una vegada un pont, el més gros i evolucionat, que ajuntava Vila Nova amb
Lipania. En mig del pont hi havia una plaça amb un parc pels nins i un restaurant pels
adults. Venien persones de tot el món per veure'l.

A la ciutat de Vila Nova hi havia molts de gratacels i moltes platges. Els ascensors eren
de vidre, a l'interior dels quals hi havia un espai per posar una peixera. Dalt dels
gratacels hi havia restaurants. També hi havia un gratacels amb atraccions a dalt de tot.
A tothom de la ciutat li agradava aquella església moderna . Hi havia moltíssimes cases
de dues plantes. A tothom li agradaven els lloros i feien moltes de bromes, fins i tot a
l'alcalde! 

Amb aquesta gent no feia falta contractar un pallasso! 

Lambert, alumne de 5è B.
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Treballam i aprenem a 
Els alumnes fan molta feina d'escriure i llegir a classe.
A l'hort també tenim altres feines ben interessants. 
En començar el curs cavam, despedregam i preparam
les parades. Després sembram, regam, cuidam les
plantes i finalment recollim els productes per fer
diferents tallers com les ensalades, les coques de
verdura, l'alcohol de romaní, els tallers de plantes
aromàtiques...
En aquest article vos mostram el seguiment que hem
fet enguany del cicle de la vida de la de la favera.

l'hort escolar

Hem sembrat llavors de favera. 
Les llavors de la favera tenen forma de
ronyó, són lobulades, de color marronós i
llisses amb qualque arrua. Tenen una cella
negra.

Amb l'ajuda del “mesurador” feim un
foradet cada deu centímetres. Posam una
llavor dins cada forat i la tapam amb terra.
Finalment regam.

El tegument o pell de la llavor s'infla a
causa de l'aigua que hi ha a la terra.
Aquesta pell s'obri i li surt un bequet molt
tendre i delicat de color verd fluix.

Poc a poc, totes les llavors van germinant i
comencen a aparèixer a la nostra parada
moltes petites plantes que són faveres.
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Des d'aquesta fase, les plantes creixen
molt ràpidament. Ja mesuren 10 cm
d'altura. Les fulles s'han obert i podem
veure que són compostes. Cada fulla té
tres o quatre folíols. 

I cada dia creixen més. Ara ja són més
altes, fan una altura entre 40 i 50 cm.
Tenen moltes fulles de forma lanceolada i
vorera llisa. 

Fan les flors amb dos pètals en forma de
boca. El superior és blanc amb unes
ratlletes negres. L'inferior és més petit i
amb una taca negra. La flor és l'òrgan
reproductor de les plantes. 

D' elles sortiran el fruit, les faves. Dins
aquesta beina hi ha les llavors de la favera
que serviran per reproduir-se. Quan les
llavors madurin i s'assequin, les
guardarem fins a la tardor i quan comenci
el nou curs podrem tornar sembrar faves al
nostre hort.

Així començarà un altre cicle de vida de la favera: néixer, créixer, reproduir-se, morir i
tornar sembrar. Però això ja serà el curs que ve!
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QUÈ FEIM PER NADAL ?               Alumnes de 4t i 5è d'AD

A la classe d'Atenció a la Diversitat (AD) ens reunim nins i nines de diferent països per
aprendre català. Quan tornam després de les vacances de Nadal sempre explicam als
companys tot el que hem fet aquests dies. 

Dylan:
Començaré parlant de las festes de Nadal dient que vaig anar a Amèrica, Miami, a visitar
a la meva família.
No hi ha neu ni tampoc celebren el reis màgics .
Des de l'avió el paisatge és molt guapo i gran; des de baix és petit, però en realitat és
gran. Diuen que hi ha molts de famosos però jo no n'hi vaig veure cap. 

Piotr:
Vaig anar al meu país Polònia. De Cala D'or vàrem anar
a Polònia amb cotxe, el viatge va durar 3 dies: 7 hores
en vaixell fins arribar a Barcelona, 4 hores per Espanya ,
15hores per travessar França, 10 per Alemanya i una
hora per Polònia fins arribar a la meva ciutat. (Mirau el
mapa)
Quan vàrem arribar hi havia molta neu i també feia molt
de fred . 
Per Nadal hi ha molta decoració als carrers i els rius
estan gelats .
Jo vaig fer snowboard i vaig jugar amb el meu amic
Rafal. Vaig visitar part de la meva família. Em va agradar veure a les meves padrines i la
meva repadrina . 

Natalia:
Jo he anat a Anglaterra a passar les meves vacacions de Nadal. Hi havia neu per tot !
Vaig visitar la meva família:  la meva padrina que té un ca que nom Jade,  la meva tia que
també era allà i té un ca que nom Rosie...
Jo tenc 4 cosins i dues ties per part del meu pare, que
és anglès.
El dia de Nadal tota la família es va reunir a la casa de
la meva padrina. Hi havia molts de regals.
Un dia vaig anar a dinar a la granja dels meus cosins. 
Quants d'animals! Hi havia, cavalls , ases, vaques,
conills, ovelles.... Quina pena pensar que he d'esperar
un any per poder tornar a passar el Nadal amb la meva
família d'Anglaterra!.

James:
Aquestes festes he estat a Cala d'Or amb la meva
família: el meu pare Mark, la meva mare Lindsey i la
meva germana Emma, també hi era amb la meva tia i
amb el meu oncle. El meu padrí i la meva padrina no
eren aquí a Mallorca.  Vaig anar a la Marina de Cala d'Or
on varem sopar a un restaurant. El menjar va ser molt
bo.
El dia que arriba el Pare Noel els oncles van venir a ca
nostra per sopar i obrir els regals. 
El dia de Cap d'Any vàrem anar a casa de la meva tia
per sopar tots plegats. La tia va cuinar pollastre al forn i dolços típics anglesos. Ens ho
vàrem passar molt bé. A les dotze amb l'Any Nou vàrem tirar coets.      
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APUNTS SOBRE CULTURA I TRADICIÓ A LES
BALEARS: LA FESTA DE SANT ANTONI

ORIGEN
La festa de Sant Antoni es celebra en honor del Sant Abat,
l'origen de la qual es remunta a l'antiga societat agrícola
balear. En aquesta època, la gent s'encomanava al sant patró
dels animals domèstics per obtenir la seva protecció, útil i
necessària per a les feines del camp.

CELEBRACIÓ
La festa de Sant Antoni es celebra els dies 16 i 17 de gener
que és el dia de la mort de sant Antoni Abat, el dia 17 de gener
de l'any 356. Es tracta d'una festa molt arrelada en els costums
populars i, a molts pobles de Mallorca, el dia de Sant Antoni és
festiu. La veneració al sant s'ha representat de distintes
maneres amb els anys i ha evolucionat fins a convertir-se en la
festa que avui coneixem, que mai no ha perdut l'essència de la
seva raó de ser: venerar el sant i demanar protecció per als
animals.

La festa comença el dia 16, quan al vespre s'encenen
foguerons als principals carrers o places de les localitats on la gent balla al seu voltant. El
foc, autèntic centre de la celebració, simbolitza en aquesta festa la purificació i la
renovació de la vida, el triomf del bé per damunt el mal. A més a més, aquest vespre es
fan torrades i tothom comparteix llonganisses, botifarrons, sobrassada i altres productes
típics, com s'espinagada, típica de Sa Pobla.

La música dels xeremiers sona incansable i té lloc un dels majors atractius, la tradicional
ballada dels dimonis, una dansa en la que els dimonis surten a ballar pels carrers i
simbolitza les temptacions del dimoni que Sant Antoni hagué de superar sovint. En aquest
dia, es canten gloses acompanyats amb la ximbomba, que tracten de cançons sobre Sant
Antoni. Les gloses són cançons curtes que es canten. Aquí en teniu algunes:

Sant Antoni i el dimoni
jugaven a trenta-u
el dimoni va fer trenta 
i Sant Antoni trenta-u

A desset és Sant Antoni
i a vint Sant Sebastià
qui bones obres farà 
no tendrà por del dimoni.

Aquest dia, també hi ha
desfilada de carrosses
decorades amb motius rurals i
al·lusions a la vida de Sant
Antoni.
L'endemà, dia de Sant Antoni,
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després de la missa en honor al sant, es fan les Beneïdes on
es beneeixen els animals domèstics de la gent del poble. La
gent duu els animals, sigui un moix, un ca, un canari...a
l'església, on el capellà els beneeix tirant-los aigua.

A molts de pobles, cadascun té un tipus especial de dimonis,
un bon nombre de balls, cançons, i tradicions
gastronòmiques pròpies, com Sa Pobla, Muro, Artà i Manacor
que destaquen pels seus dimonis i tradicions
gastronòmiques.

Bibliografia:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Abat 
http://www.illesbalears.es/cat/mallorca/results.jsp?
nombre=sant%20antoni%20abat
%20festa&id=00000124〈=0002
Yali, alumna de 6è A

Reproducció i sexualitat, algunes opinions.

A la classe de 6b, el tema quatre de medi parla de la reproducció humana.
Un cop explicat, i resolts  dubtes i curiositats que teníem, ens han fet
aquest qüestionari:
 

1 Referit a la reproducció, quines coses t'explicaren els teus pares?
2 Del que hem explicat/vist, què trobes que no havíem de dir?
3 Què trobes que hauríem d'haver explicat més?
4 Ha estat interessant el tema?Per què?

  
La majoria  de la classe, a la primera pregunta, ha contestat que d'aquest tema no els hi
han explicat res els pares. A la segona pregunta, la majoria ha contestat que tot el que
hem explicat està bé. I a la tercera pregunta han contestat que havíem d'explicar més el
part. Per últim, a la quarta pregunta, s'ha contestat majoritàriament que el tema ha estat
molt interessant. En resum, pensam que s'hauria d'haver aprofundit sobre el part i que els
pares s'haurien d'implicar més en aquest tema per reforçar la confiança pares/fills i per
estar més informats sobre el risc de les malalties de transmissió sexual i d'embarassos en
edat primerenca. 

Utilitzant les noves tecnologies, en grups de tres vàrem fer un treball en el qual ens
informàrem sobre les malalties dels aparell reproductors (sida, fimosi, càncer de mama,
quist d'ovari) i sobre sistemes anticonceptius: preservatiu, diafragma, dispositiu intrauterí,
lligadura de trompes, vasectomia...

Per últim, el professor va repartir un paperet a cada alumne/a. Cadascú escrivia una, dues
o més preguntes, i les posàvem en una caixa; el mestre, una per una, les contestava.
Com a conclusió podem dir que el tema quatre s'ha tractat d'una manera molt interessant,
i hem après molt sobre els aparells reproductors, la reproducció i sobre la relació d'afecte/
amor de la parella.

Alumnes de 6è B

MITOLOGIA GREGA I ROMANA
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La mitologia representa el conjunt de creences de
procedència diversa que conformaven el
pensament religiós a l'antiga Grècia i Roma.
La mitologia grega tenia unes narracions
llegendàries (els mites). Inicialment la mitologia
Romana no en tenia, però amb el temps
s'escrigueren històries sobre els seus déus
equivalents a les de la mitologia grega.
La majoria de les divinitats de Roma provenien de
Grècia i suplantaren les divinitats locals primitives.
Per això, alguns mites sobre els déus romans
poden ser tractats com a exactes als seus
equivalents grecs.
Les dotze grans divinitats eren:

Zeus (déu grec) / Júpiter (déu romà): Déu suprem del cel i
cap del panteó. Pare dels déus, fill de Cronos (Saturn). Els
seus atributs son el raig, el toro, l'àguila i el roure. Es va
repartir el món amb els seus germans Posidó (Neptú) i Hades
(Plutó).
Hera (g.) / Juno (r.): Esposa de Zeus/Júpiter. Deessa del
matrimoni i la felicitat. Protectora de les dones casades.
Posidó (g.) / Neptú (r.): Déu de la mar i dels terratrèmols.
Germà de Zeus (Júpiter) i Hades (Plutó). Se'l representa amb
un trident.
Hades (g.) / Plutó (r.): Déu dels mons subterranis i senyor
dels morts.
Hèstia (g.) / Vesta (r.): Protectora de la llar. Filla dels titans
Cronos i Rea. Presidia els focs sagrats dels altars. Se li
oferien pregàries abans i després de
cada menjada.
Atena (g.) / Minerva (r.): Filla de

Zeus (Júpiter). Deessa de la saviesa, de les ciències i de les
arts, i també de la guerra.
Ares (g.) / Mart (r.): Déu de la guerra. Era considerat pare de del
poble romà, perquè era el pare de Ròmul, fundador de  Roma, i
del seu germà bessó Rem.
Apol·lo (g.) / Apol·lo o Febus (r.): Déu de la profecia, la
medicina i la bellesa masculina. També de la música, la poesia i
l'eloqüència. En època més tardana va ser considerat déu del
Sol.
Àrtemis (g.) / Diana (r.): Deessa de la caça i dels boscos.
Afrodita (g.) / Venus (r.): Deessa de la bellesa i de l'amor. Mare
de Cupido, el déu que llança les fletxes de l'amor.
Hermes (g.) / Mercuri (r.): El missatger dels déus. Déu dels
mercaders i del comerç. Condueix l'anima dels morts als inferns.
Hefest (g.) / Vulcà (r.): Déu del foc. El ferrer dels déus.

Fonts: Wikipedia
www.elhistoriador.es/mitologiagriegosromanos.htm
www.culturaclasica.com/cultura/principales_dioses.htm

  Alumnes de Religió de l'Aula Minerva (5è A)
Questionari Valors: reflexionar en família
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Hola, anem a demanar-te una mica del teu temps, per conèixer què són per tu 

els valors de reflexionar, col.laborar i compartir, i la seva importància en la teva 
vida.

1. Amb quina tasca domèstica col.labores més a casa teva?
a. Recullo les joguines de la meva habitació.
b. Faig el meu llit.
c. Poso la taula.
d. Recullo la taula després de dinar.
e. Altres.
f. No tinc temps de fer res.

      2.   Quan els teus pares et castiguen...
      a. Espero que amb perdonin el càstig per tornar a la normalitat.

       b. Aprofito aquest temps per pensar en el que he fet malament.
c. M´enfado i prefereixo no pensar-ho.

      3.   Si un company et demana ajuda amb els deures...
a. Li suggereixo que li demani ajut a la professora.
b. Intento ajudar-lo en tot el que pugui.
c. M´invento una excusa per no haver d'ajudar-lo

      4.  Quan acabo de veure una pel·lícula... 
     a. Ja estic pensat en quina serà la següent.

                         b. Penso en com aplicar allò que he après en el meu dia a dia.
      5.   Has participat alguna vegada en una iniciativa amb objectius solidaris?

     a. Sí.
      b. No.

                        c. No, encara que m´agradaria.
     6.    Per què reciclem?

      a. Perquè les empreses s´estalvien molts diners.
                          b. Perquè es cuida el medi ambient.

      c. Perquè és el que fa tothom.
      d. NS/NC

     7.     Amb quin esportista et sents més identificat/da (pels valors que representa)?  
      a. Vicente del Bosque (Futbol): bondat i senzillesa.

                        b. Dani Pedrosa (Moto GP): destresa i bondat.
                          c. Fernando Alonso (Fórmula 1): sensatesa i precisió.
                          d. Pau Gasol (NBA): constància i qualitat.

      e. Edurne Passaven (muntanyenca): força i valentia.
                        f. Gemma Mengual (gimnasta): carisma i detall.
                         g. Cap dels anteriors.
     8.    Quan prens el berenar, els ho ofereixes als teus companys?
                       a. El que és meu és meu i cadascú que es porti el seu berenar.
                       b. Només l´ofereixo si el meu company no ha portat berenar.
                       c. Sempre l´ofereixo.
     9.     Qui creus que són les persones que més col.laboren amb la societat?
                       a. L´Església..
                        b. La Casa Real.
                        c. Les ONG.
                       d. Els organismes polítics.
                        e. Família i amics.
                       f . Caps dels anteriors.
    10.     Què consideres més valuós compartir?
                        a. Aspectes materials: diners, menjar, roba,...
                        b. Aspectes intangibles: temps,energia, afecte,...
                        c. Els dos per igual.
                        d.Cap dels anteriors.                                                                      Aldeas infantiles SOS
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TALLER D'EXPERIMENTS: EL CIRCUIT ELÈCTRIC

En la classe de 6èb, el professor ha fet set grups de tres persones. Cada grup havia de
fer un circuit elèctric. Quasi tots els circuits eren de bombetes que quan encenien
l'interruptor feien llum, menys un que, quan encenien l'interruptor, feia girar rodes com
un cotxe. Després el professor va elegir tres alumnes perquè triassin el millor circuit
elèctric i fessin aquests dibuixos sobre el circuit:

Per fer aquest circuit necessitam: dues rodes, una
pila plana, un motor, un interruptor i cables
conductors.

Per construir-lo:

-Enganxam el cable conductor a la pila.

-El cable que no està enganxat l'enganxam a la
bombeta.

-Després retallam un tros d'un altre cable, i de la
bombeta que està enganxada, l'enganxam i després
a una altra bombeta, les dues juntes.

- Després agafam un altre tros del cable que ens
sobri i de la bombeta que només està enganxada
d'un lloc l'enganxam a l'interruptor.

-A continuació feim amb el motor el mateix que hem
fet amb les bombetes.

-I finalment enganxam el cable conductor que ens sobra a la pila.

Si a la fi vos heu aclarit amb aquest embull d'instruccions, el dispositiu funcionarà en
activar l'interruptor: aquest tancarà el circuit i el corrent elèctric passarà per les
bombetes i el motor.

 
                                                                 Richard, Lucas i Nicole , alumnes de 6è B
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	SANT ANTONI
	GLOSES DE SANT ANTONI
	Un poble com qualsevol altre: Barraca-del-port
	Welcom to Villa Nova
	Hi havia una vegada un pont, el més gros i evolucionat, que ajuntava Vila Nova amb Lipania. En mig del pont hi havia una plaça amb un parc pels nins i un restaurant pels adults. Venien persones de tot el món per veure'l.

A la ciutat de Vila Nova hi havia molts de gratacels i moltes platges. Els ascensors eren de vidre, a l'interior dels quals hi havia un espai per posar una peixera. Dalt dels gratacels hi havia restaurants. També hi havia un gratacels amb atraccions a dalt de tot. A tothom de la ciutat li agradava aquella església moderna . Hi havia moltíssimes cases de dues plantes. A tothom li agradaven els lloros i feien moltes de bromes, fins i tot a l'alcalde!
	Amb aquesta gent no feia falta contractar un pallasso!


