
   Revista del CEIP Santa Maria del Mar                                                                  Juny 2012         Núm. 15 

   



SUMARI
1. Editorial .......................................................................... 3
2. Notícies  ......................................................................... 4
3.        Concurs llegir per créixer......................................... 4
4.        Ens visita el circ Bover ............................................ 5
5.        Sant Antoni .............................................................. 6
6.        Un nin nou a l'escola ............................................... 7
7.       Jornades de Jocs ..................................................... 8
8. Així aprenem ..................................................................10
9.       Els divendres feim tallers .........................................10
10.     Escrivim rodolins !.....................................................12
11.     Els oficis ...................................................................14
12.     Un, dos, tres ... acció !..............................................16
13.     Racons de matemàtiques ........................................16
14.     Extreim la clorofil·la ..................................................17
15.     Toca, experimenta i aprèn ........................................18
16.     Jugam amb el llenguatge .........................................20
17.     Coneixem grans pintors, som grans pintors ............22
18.     Educació infantil i en Joan Miró ...............................24
19.     We love the theater ..................................................25
20.     Els nostres caparrots ...............................................27
21.     Les nostres receptes ................................................28
22. Què hem visitat ? .........................................................30
23.     Les sortides d'educació infantil ................................30
24.     El salobrar, la platja del Trenc i la salinera ..............32
25. Valors ...........................................................................34

 



     EDITORIAL

Benvolguts lectors i lectores,

Enguany la nostra escola, ha dedicat les Jornades Culturals als Jocs Olímpics, ja que es 
celebra aquest esdeveniment a Londres.

Tant els alumnes com els mestres de l'escola ens hem dedicat a conèixer més a fons aquest 
aconteixement.

I, què en sabeu dels Jocs Olímpics? 

Els Jocs Olímpics són un esdeveniment esportiu, cultural, mundial  i  complexe. En ell 
s'uneix molta gent de diferents països, races i cultures que aporta les seves idees, el seu esforç i els 
seus mitjans tècnics i tecnològics.

Per a la ciutat triada, l'organització dels Jocs representa un autèntic privilegi i una 
oportunitat única de donar-se a conèixer a tot el món.

El símbol olímpic és una bandera blanca amb cinc anells de diferents colors (blau, groc, 
negre, verd i vermell) entrellaçats.

Els Jocs arrenquen cada quatre anys amb l’encesa de la torxa olímpica a la ciutat d’Olímpia. 
La flama viatja després per tot el món, en mans de corredors que es passen uns als altres la torxa 
fins dipositar-la en la ciutat seu dels Jocs.

A Grècia neix la flamarada
i va cremant sense aturar,

perquè a Londres vol arribar
per a encetar l'olimpíada.

El baró de Coubertin va imaginar els Jocs Olímpics com un esdeveniment d’agermanament, 
de solidaritat i d’amistat, a través de l’esport, entre tots els països del món. Aquest ideal de 
confraternitat és el que es coneix amb el nom “esperit olímpic” i és la raó que converteix aquesta 
cita esportiva en un important esdeveniment a tot el món.

El conjunt de persones, organitzacions i països que participen en els Jocs, rep el nom de 
“moviment olímpic”. Tots els membres del moviment olímpic accepten una sèrie de normes 
redactades a la Carta Olímpica. També mostren la seva conformitat mitjançant un jurament 
simbòlic. Des de llavors, un dels atletes, en representació de tots els seus companys, pronuncia la 
frase: “En nom de tots els competidors, promet que participarem en aquests Jocs Olímpics  
respectant i complint els seus reglaments amb autèntic esperit esportiu, per a major glòria de  
l’esport, en honor dels nostres equips”.
          Per a dur a terme aquesta gran celebració és necessària la col·laboració de tots els 
participants. I de tota aquesta unió i col·laboració, sorgeix un esperit de convivència, d'intercanvi i 
de comunicació, que s'ha anat desenvolupant des del seu origen a l'antiga Grècia. I que continua 
encara ara a tot el món, i que ha arribat a l'escola de Cala d'Or.
         Amb aquest homenatge a les  Olimpíades, els alumnes i mestres de l'escola de Cala d'Or, 
volem mostrar l'esforç duit a terme durant aquest curs escolar per part de tota la comunitat 
educativa. 
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CONCURS LLEGIR PER CRÉIXER
Els alumnes del nostre centre enguany han guanyat tres vegades el concurs 
“ Llegir per créixer“ , organitzat pel Diari de Mallorca amb suport de l'editorial 
Santillana.

Al primer trimestre :

Els alumnes de 6è A amb la lectura de “L'estranya desaparició de la Laura”.

Els alumnes de 1r A amb la lectura de “La Sofia tot ho aplega”

Al segon trimestre:

Els alumnes de 5è A amb la lectura de “Dark i els pirates del llac”

El  premi  va  ser  un  lot  de  2O  llibres  de  Santillana  entregat  pel  representant  de 
l'empresa Adrià Pont.

               

                                                                                                                                   Alumnes 6èA
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EL CIRC BOVER ENS VISITA A L'ESCOLA!

Mala-bar, és un bar qualsevol on es troben, una músic, un cambrer, un turista francès i una 
famossísima artista de circ.

Per evitar que el músic canti les seves horribles cançons, els altres faran una sèrie de 
números de circ per entretenir al públic assistent que al mateix temps col·laborarà amb 
l'espectacle.

 QUIN RECORD ENS HA QUEDAT?

– Va ser un circ molt especial.
– No tenia animals ni carpa! 
– I varen fer sortir les mestres a fer coses! 
–  Va ser molt graciós! (imiten les mestres) .
–  També n'Antonio! I li van donar un caramel de  pal! 
– Quina sort!
– Feien malabar amb bolles.
–  Hi havia un cambrer que feia màgia.
– No!!! feia desaparèixer les coses tirant-les en l'aire! Això no és màgia! Hi  

havia una ballarina! 
– Era una senyora que feia estiraments!
– I un pallasso que convertia papers amb ous de veres!
– També un submarinista!

                                                                         5 anys B

–
El circ Bover no és tant sols un circ itinerant, de fet no té res a veure amb els circs 

tradicionals que estem acostumats. És un projecte cultural que té com a objectiu difondre les arts del 
circ a les Illes Balears amb els seus espectacles.
           El circ Bover no empra cap tipus d'animal, combina les darreres tendències del circ 
contemporani amb la música en directe, el teatre i la dansa i  fa ús de la nostra llengua.
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SANT ANTONI 2012 

El dia de Sant Antoni
pa i llangonissa vàrem menjar
i tots plegats el temps del  pati

sortírem a cantar.

Aquí teniu una petita mostra de les gloses 
que creàrem amb els alumnes de Primària 

aquesta setmana.

El dimoni va robar
es pa i sa llangonissa

però ell va travelar
i va fer una escampadissa.

Anirem tots a torrar
panxeta i botifarró

ens posarem a ballar
quan soni el guitarró.

Farem una gran festeta
i anirem als foguerons,

tocarem sa ximbombeta
i cantarem moltes cançons.

El dimoni ha travelat
perquè no ha anat gens viu
 i la coa s'ha cremat amb 

un poquet de caliu.

El dimoni és trapasser
se'n va dur els botifarrons.

No li va anar massa bé
i va caure pels escalons.

Sant Antoni en bicicleta
i el dimoni en patinet

han trescat una estoneta
per un camí molt estret.

Anirem al fogueró
menjarem molta panxeta

tocarem el guitarró
i cantarem una estoneta.

Sant Antoni passejant 
va trobar una cusseta 

que molt estava plorant,
tenia mal de panxeta.

El dimoni  va anar a s'hort
i amb un clot va travelar

va tenir molta de sort
que Sant Antoni l'ajudà.

Dia desset de gener 
farem festa a Sant Antoni
mos ho passarem molt bé
i veurem ballar al dimoni.

El dimoni en bicicleta
una roda ha foradat

ha tardat una estoneta
fins que al poble ha arribat.

El dimoni volia jugar 
i amb sa pilota ha caigut
una cama s'ha romput

i ja no podrà ballar.
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 DILBAG SINGH, AN INDIAN BOY IN OUR SCHOOL.

 
   We came to Mallorca to work. My father works in a restaurant of exotic foods.
   The Indian food is so spicy,but I prefer international food. 
   India exports spices to other countries . Centuries ago the black peeper used in
   India as money, as Black Gold, now the currency of India is rupee.
   I am vey happy in Cala d'Or school. In Indian schools teachers hurt students with
   stick and slap.I have so many friends here, I speak with them in English and also
   Catalan.  
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I was born in India, a country in the south Asia .It has 
3.2 million sq Km, and the population is about 1.200 
millions of people. The capital city is Delhi.

India was a part of the British Empire till 1947.The 
father of nation is Mahatma Gandhi.The most 
important river for Hindu religion is the  Ganga. In 
India there are a lot of religions like Hindus, Sikhs, 
Christians, Muslims, Buddhists etc. I am a Sikh and in 
my religion we wear a torbun on our head. 

In India we speak  about 22 official 
languages but the most used are 
punjabi and hindi, both languages use 
different letters than Spanish.

ORANGE

GREEN 



                                   

                ELS ESPORTS

VIII   JORNADES DE JOCS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ 

Els dies 24 i 26 d'abril, així com, el 30 de maig es varen realitzar les Jornades de Jocs del 
municipi de Santanyí. Aquesta era la vuitena edició i a més de les diferents escoles del municipi: 
ceip Mare de Déu de la Consolació , ceip Calonge, ceip Santa Maria del Mar, cc Bisbe Verger, ceip 
Blai Bonet i ceip Llombards, comptàrem amb la presència d'un grup d'alumnes del projecte 
Comenius.

Aquest projecte posa en contacte nins i nines de diferents països europeus, de forma que 
treballen conjuntament damunt el tema dels esports i es visiten durant uns dies.

A les jornades els nins i nines es varen mesclar fent grups amb participants de les diferents 
escoles per així poder conèixer-se els uns i els altres. Aquest fet fa que,  en acabar la jornada ,molts 
de nins i nines tenguin nous amics i/o amigues dels altres centres.

Dos dels  10 jocs que tothom va realitzar , estaven controlats pels alumnes de l'institut i la 
resta pel professorat de les diverses escoles. 

Els dos dies del mes d'abril  el clima va ser molt favorable amb sol i una lleugera brisa que 
facilitava la comoditat per poder córrer i gaudir de les activitats organitzades. 

Les jornades es varen dur a terme a l'àrea esportiva de la localitat de Santanyí, i vàrem poder 
usar el pavelló esportiu, el camp de futbol i les pistes de paddel
           Els mestres organitzadors volem donar les gràcies a tots els participants i gent 
col·laboradora:  alumnes, mestres, professors i alumnes de l'IES Santanyí,  a l'Ajuntament de 
Santanyí i qualsevol altre persona que va aportar el seu esforç per tal que les jornades es 
desenvolupassin tan satisfactòriament.
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EXITOSES JORNADAS DE JOCS A SANTANYÍ

IKER, 4B. CALA D'OR
1 de maig de 2012.

El passat vint-i-sis d'abril, van tenir lloc a Santanyí  les VIII Jornades de Jocs.

Els alumnes de segon cicle de les escoles del municipi es van trobar al poliesportiu  

de Santanyí   amb la finalitat de coneix-se, fer esport i practicar diferents jocs.

Van participar-hi,  com cada any,  totes  les escoles del  municipi:  els  col·legis  Blai 

Bonet i Bisbe Verger, de Santanyí; el col·legi Santa Maria del Mar, de Cala d'Or; el col·legi  

de Calonge i el Col·legi Mare de Déu de Consolació, de s''Alqueria Blanca.

Els alumnes  van realitzar diferents activitats:  ball,  mate, octopus, les tres cases, 

aranya peluda, futbolí humà, mocadoret, etc. Per fer-les es varen agrupar en petits grups  

en els que hi havia nins de totes les escoles, per tal de que fessin amistat.

Les activitats es varen realitzar entre les nou i la una i mitja del matí. 

Els nins entrevistats varen dir a aquest reporter que s'ho havien passat molt bé.
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                                          ELS DIVENDRES FEIM TALLERS  !

Aquest curs els nins/es d'infantil hem començat a dur a terme una nova   
metodologia de feina: els tallers.
Durant el segon i tercer trimestre ens hem organitzat en diferents tallers 
amb una mestra responsable de cada un d'ells i amb l'ajuda de les 
mestres de suport:

– Cuina: pollets de coco i cares salades.
– Plàstica: modelatge i collage.
– PDI: conte i coneixement del programari Tuxpaint i Audacity.
– Experiments: experiments amb diferents materials i propietats.
– Jocs i danses: “un, dos, tres, pica paret”, “ comprau peix”, “l'aranya 

peluda”,  “els cavallers”, “ mare, mareta”, “ joc dels paquets”...
– Rondalles:”En Toni Garriguel·lo” i “En Vit”.

Per anar a aquests tallers, es varen fer sis grups mesclant els infants dels 
tres nivells (3, 4 i 5 anys). Cada divendres els infants anaven a un taller 
diferent segons el color del seu grup. 

Aquí teniu una mostra del que vam fer:
                                 

                                 
Taller de pintura , de fang 
i collage.

                                                                                                           Taller de cuina
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Taller de jocs i danses populars

           
Taller d'experimentació

Taller de PDI 

Taller de rondalles
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ESCRIVIM RODOLINS !
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UN, DOS, TRES... ACCIÓ!

Bon dia! Som la classe de segon B.
Nosaltres estem fent una pel·lícula que es titula “Els exploradors”.
Un dia vàrem estudiar el cinema a plàstica i  ens va agradar molt. Per això vàrem decidir  fer una 
pel·lícula.
Primer ens  inventàrem una  història, llavors escriguérem el guió, preparàrem el decorat i finalment 
decidírem quin paper feria cadascú.
Ja hem gravat la primera escena i  ara  estem estudiant  i  assajant  la segona.  En total  hi  ha tres  
escenes.
Quan la tenguem acabada, si tot ens surt bé, us la mostrarem!

Adéu amics i amigues!

RACONS DE MATEMÀTIQUES

Aquest curs, els alumnes de segon B hem dut a terme, cada divendres a primera hora, els racons de 
matemàtiques. Aquests consistien en que hi havia 5 activitats pràctiques o jocs relacionats amb 
l'àrea on, en petits grups, anàvem realitzant cadascun d'ells. 
En total hem fet molts jocs distints: bingo de sumes i restes, la pizzeria, sudokus, mesurar coses de 
l'escola, enfonsar el vaixell, detectius de nombres, tangram, resolució de problemes en grup, etc. La 
veritat és que ens ho hem passat molt molt bé i el millor és que hem descobert que les matemàtiques 
poden ser divertides!

ENS AGRADEN LES 
MATEMÀTIQUES!
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                         EXTREIM LA CLOROFIL.LA

     Què necessitam?

   . Fulles verdes, morter, colador, tassó, alcohol, paper absorbent.

     Què volem saber i descobrir?.

   . Volem saber perquè les fulles tenen color verd.

     1r pas. Ficar les fulles dins el morter i aixafar-les ben fort afegint alcohol de 96º perquè hi  
                    hagi líquid.

     2n pas. Deixar reposar les fulles un parell de minuts i després ficar el contingut del recipient 
dins d'un tassó. Filtrarem el contingut amb un colador.
           
     3r pas.  Ara que tenim la clorofil·la líquida, ficarem a dins tires  de paper absorbent. Esperam 
deu minuts.
                
     4t pas. Com haurem observat, la clorofil·la ha anat pujant  a dalt del paper absorbent, hi ha 
donat la seva pigmentació verda  a un paper que era blanc.
                                    
                     Finalment enganxam les tires de paper a un full blanc.

                                                                                                      Alumnes de 4tA
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TOCA, EXPERIMENTA  I  APRÈN

Els alumnes de 6B estudiàrem a classe els temes de l’energia i de  les màquines. Com 
que són temes un tant eixuts i difícils d'entendre vàrem decidir que el millor era 
tocar, experimentar i reflexionar-hi per acabar d'entendre-ho  tot millor. Per aquest 
motiu decidírem fer dos petits projectes: “disseny d'un circuit elèctric” i “màquines i 
mecanismes”.

En  el  primer  projecte  havíem  de  dissenyar  un  circuit  elèctric  en  paralles  o 
individualment per conèixer millor com es transmet l'electricitat.

Construírem els circuits amb materials reciclats. Els components necessaris per fer-
los foren bombetes, fil conductor, piles, interruptors i una base de fusta o cartró.

Aquí teniu alguns exemples:
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En el segon projecte  havíem de fabricar una màquina simple o un mecanisme. Només 
hi havia una restricció... que al final funcionés!

Alguns  companys  decidírem fer una  caixa  de canvis,  uns  altres politges i  d'altres 
engranatges. Abans de començar vàrem veure tutorials per Internet per saber millor 
com  es  feien,  per  decidir  què  preferíem  fer  i  per  destriar  els  materials  que 
necessitàvem.

Una vegada ho tenguérem clar... “mans a l'obra”! Aquí teniu alguns resultats.

En tenir els projectes fets els vàrem presentar als companys, explicant-ne com ho 
havíem  fet,  si  vàrem  trobar  dificultats,  com  funcionava,  etc.  Es  varen  mostrar 
projectes més  senzills però també de més complexes, però tots varen quedar molt bé!

Quan ens varen proposar fer aquests treballs alguns de nosaltres no enteníem bé què 
era un circuit elèctric o com funcionaven les màquines i els mecanismes. Tot plegat ens 
pareixia difícil, però desprès de fer aquests projectes ho entenguérem millor i a més 
ens ho passàrem molt bé.  Animau-vos a fer-ne!

                                                                                                     Alumnes de 6B
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JUGAM AMB EL LLENGUATGE

Els alumnes de 6B hem jugat amb el llenguatge per tal de gaudir de la llengua d'una 
manera més divertida.  Hem resolt  endevinalles,  hem transformat  històries,  n'hem 
construït unes altres, hem inventat contes, hem llegit còmics, hem fet poesia...Aquí 
teniu alguns exemples. Esperam que vos agradi!

Això és un poema senzill encadenant els versos:

V
I
D
A

P
A
S
S
A
D
A

María  6B

El  cal·ligrama  és  un  tipus  de  poema 
visual que fa un dibuix amb el text, on 
el  dibuix té  relació  amb el  contingut 
del poema.

Aquí en teniu un cal·ligrama fet per na 
María. Animau-vos a fer-ne!
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Un altre tipus d'activitat que férem consisteix en construir una història a partir de la 
combinació d'elements sense relació entre si. El resultat pot ser ben divertit, i sinó... 
llegiu aquesta història on es barregen un carter, un elefant, una bruixa i un suc de 
taronja!

RUFO EL CARTERO

Esta es la historia de Rufo el cartero, que, hace unos años, se convirtió en un elefante.  
Bueno,  Rufo  no  tenía  muy buena  fama entre los  perros,  porque siempre que repartía  el 
correo le mordían el trasero. Harto de que le mordieran, se fue a las afueras de la ciudad 
donde vivía, que había un bosque.Allí vivía una bruja que se anunciaba por televisión. Llamó a  
la puerta y le apareció una mujer bajita,  vieja, con una nariz larga y puntiaguda con una 
berruga al final. Tenía el pelo blanco, llevaba un sombrero negro acabado en punta e iba 
vestida de una forma muy estrambótica. Llevaba un vestido negro, con un cinturón rosa con 
flores, unas mallas multicolores y una bufanda verde chillón. Rufo le pidió una poción mágica 
que le pudiera convertir en algo para asustar a los perros. La bruja, que se llamaba  Piruja, le 
dijo que para asustar a los perros solo tenía pociones para convertirle en elefante o en un 
rinoceronte. Rufo le dijo:
- Prefiero convertirme en un elefante porque es más grande y aterrador.
-  Si  quieres  convertirte  en   un  elefante  debes  saber  una  cosa.-  dijo  Piruja.-Antes  de 
medianoche debes beberte un vaso de zumo de naranja, sinó serás elefante para el resto de 
tu vida.
Rufo de dijo que lo tenía claro, y la bruja le dio la poción.

A la mañana siguiente, Rufo se bebió la poción, y al instante se convirtió en elefante. Salió a 
repartir el correo y cada perro que veía lo pisaba. Rufo se pasó el día entero tras los perros,  
pero cuando se dio cuenta de la hora que era... faltaban cinco minutos para las doce de la 
noche y ¡ su casa estaba al otro lado de la ciudad!!! Rufo se dio prisa para llegar hasta su 
casa.  Cuando llegó a su casa faltaba un minuto para las  doce en punto.  ¡Había llegado a 
tiempo! Rufo entró en su casa, abrió la nevera y ... ¡no quedaba zumo de naranja! ¡Solo había 
zumo de manzana! Cuando se dio cuenta justamente sonaba el reloj indicando la medianoche. 
Eso significaba que sería un elefante para el resto de su vida. Rufo se fue de aquella ciudad, 
y se fue a un lugar mucho mejor para un elefante.
Actualmente Rufo vive en la sabana repartiendo el correo a otros elefantes.

Y cuento contado, cuento acabado.

Albert i Joan  6B
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 CONEIXEM GRANS PINTORS, SOM GRANS PINTORS.

En aquest darrer trimestre, quan les darreres hores semblen eternes,i l'horari 
escolar no acaba mai; els de 2n A hem aprofitat, mitjançant la sempre relaxant tasca 
de dibuixar i pintar, conèixer els grans pintors de la història, i aprofitant l'avinentesa 
practicar diferents tècniques plàstiques.

Ens hem endinsat a les Coves d'Altamira, i meravellat amb les primeres 
manifestacions pictòriques de tots els temps, ho hem vist per internet, perquè pel 
delicat estat de les pintures, les coves ja no es poden visitar.

La mirada, profunda i enigmàtica de 
La Gioconda, també coneguda com la 
Mona Lisa ens ha hipnotitzat, i 
malgrat estudiar-la a fons no hem 
aconseguit desxifrar el misteri que 
el seu autor, el gran geni Lonardo da 
Vinci li va atorgar.
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I del mestre del Renaixement, hem 
pegat un gran bot a la Barcelona 
Surrealista de Joan Miró. Hem 
omplit de bolletes de color una de 
les obres destacades d'aquest 
gran pintor, què per cert, sabíeu 
que tenia una cama mallorquina?.

A llapis i color negre, hem pintant El Guernica, del pintor malagueny Pablo Ruíz Picasso. 
Ens han impressionat molt les seves figures, però el color trist de la fosca i les 
ombres i el que representa no ens ha agradat gens.

Necessitàvem llum i color una altra vegada, i de passada fer una becadeta, no ens ha 
anat gens malament pintar l'Habitació d'Arlés de Van Gogh,  Vincent, no ho 
confonguem amb un grup musical, eh!.

Hem acabat amb aferrament i pintura fins a dalt, les bolletes de color encara les 
somiam, però ni de Da Vinci, ni de Van Gogh, ni de Miró, ni de les seves grans obres 
mai ens podrem oblidar.
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  JOAN MIRÓ   A   EDUCACIÓ INFANTIL
Els nins i nines d'infantil durant aquest darrer trimestre hem estudiat en Joan Miró, un pintor molt  
famós amb el qual hem après diferents tècniques plàstiques, hem experimentat, hem investigat i 
vàrem tenir la sort de poder anar a veure a Palma la Fundació Pilar i Joan Miró.
Aquí us presentam una conversa dels alumnes de 5 anys-A sobre tot el què ara ja sabem:
José Antonio: Vàrem veure a on pintava en Joan Miró i la seva roba de pintor.
Aya: A mi me varen agradar els quadres.
Joan: No era només pintor, era escultor i ceramista.
Jaume: Els seus colors preferits eren el blau, el groc i el vermell.
Joan: Aquests són els colors primaris.
Alba: Per en Joan Miró els colors eren molt importants.
Sara: Li agradaven molt les estrelles.
Marco: Era pintor.
Adrián: Pintava personatges amb tres pèls.
Nadia: Va venir a Mallorca a viure i se va morir aquí.
Asier: A vegades pintava amb una regadora.
Mar: Va fer un quadre d'una ballarina.
Ismael: En Joan Miró pintava dones.
Antonio: Ens varen ensenyar els seus quadres.
Leo: Va fer murals molt grans.
Lucía: Pintava amb coses que no eren pinzells.
José Antonio: En Joan Miró no pintava com els seus amics.
Ainara: No només pintava en paper, també en tela.
Rubén L.: Al seu estudi tenia una foto de'n Picasso, que era un 
altre artista.
Kevin: Al seu estudi pintava.
Alonso: En Joan Miró va arribar a ser tan famós com en Picasso 
i en Van Gogh.
Rubén J.: Va pintar al terra.
Lidia: Al quadre de la ballarina, la va pintar amb tres pèls i tenia 
els braços molt llargs.
Asier: El cridava tota la gent perquè fes quadres.
Nadia: Vàrem veure on vivien na Pilar i en Joan Miró.
Rubén L: Li agradava pintar llunes i sols.
Ainara: En Joan Miró va tenir una filla.
Joan : En Joan Miró no copiava, pintava a la seva manera.
Mar: A pics li tapaven els ulls, li feien tocar una cosa i després 
ho pintava a la seva manera.
Alba: Va anar per tot el món perquè li comprassin els seus quadres.
Ainara: Primer va viure a Barcelona i després a Mallorca.
Asier: Va viure a la casa que hi ha dins el museu.
Alonso: Es va posar malalt i va anar a un poble per estar tranquil,
va pintar i es va sentir millor.
Joan: Els seus pares volien que fes feina a una tenda.
Adrián: Li agradava l'univers.
Nadia: Va pintar un mural a Barcelona.
Jaume: Pintava formes.
Ismael: Quan se va posar malalt, els seus pares el varen dur a la 
muntanya.
Rubén L: anava a pintar a la platja.
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We love theater 

“ Musicias of Bremen”

A segon hem fet un teatre amb na Sarah ,la nostra 
auxiliar de conversa dels Estats Units d'Amèrica.

A l'obra sortien: un pagès que no era gaire eixerit, uns animals de granja cansats que 
volien cantar a la ciutat de Bremen i uns lladres. Pot ser coneguis l'història però ... 
podries omplir aquests mots encreuats amb els personatges?

2 4

6 3

5

1

1                                             2                                           3

            

4                                                        5                                                 6
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Solution :

2 4

6 f a r m e r 3 d o g

o o

b n

5
b k

1 c o c k e r e l

a r y

t s

Aquí teniu unes fotos del nostre teatre, esperam que vos agradin. 

 Feim els decorats.                                                  Ens preparam   

                                                  ........   i actuam !!!
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ELS NOSTRES CAPARROTS
    La primera vegada que vàrem treure els caparrots va ser el 30 de Gener , és el dia de la Pau, i 
vàrem treure n'Igor el nostre primer caparrot.
  N'Igor l'hem fet servir en múltiples ocasions, per exemple: en Carnestoltes, la Rua i per fer bauxa 
pel pati. 
  Ara que n'Igor té quatre companys més ( el ratolí Rufino, l'alien Gali, el nin Timmy i el monstre  
Kraken,) tots quatre volen aconseguir fer més rialles que mai entre els nins de l'escola.

                                             COM FER UN CAPARROT                         

Material:
 
Un globus Paper de diari

Cola d'empaperar Paper higiènic 

Cartó Témperes

1Primer , hem d'inflar un gran globus , que serà l'estructura del cap del nostre caparrot.
2Després hem de posar moltes capes de paper de diari , i l' hem d'aferrar  amb cola d'empaperar .  
Hem d'aconseguir una gruixa de 1 centímetre de paper .
3Quan ja té resistència hem d'explotar el globus .
4Ara hem de fer les orelles i el nas .
5Després hem de ferli un forat per la boca , li feim la barra i amb dues bolletes de paper li feim els 
ulls.
6A continuació amb un cartó ,paper i cola li farem el coll.
7Més tard li hem d'afegir una capa de paper higiènic i cola per que quedi més fi.
8També li podem posar cabells  que poden ser de  llana o paper.
9Finalment el pintam amb témpera. I ja està en unes setmanes està fet.

                                                                                                                                           Alumnes 6è A   
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LES NOSTRES RECEPTES.

Els nins i nines de segon cicle, com ja és tradició, varen fer panades i cocarrois per 
Pasqua. Aquí vos deixam les receptes. 
Proveu-les de fer i veureu que bones.

                                                             PANADES

INGREDIENTS.
Per la pasta.
       1 tassa d'aigua.
       1 tassa d'oli.
       1 tassa de llet.
       250g.de saïm.
       2 vermells d'ou.
       La farina necessària (quasi 1 kg )
Pel farcit.
       Les  panades  típiques a Mallorca es  fan de carn de xot, però es poden fer de la que 
nosaltres vulguem. Normalment es fan mesclant carn magra de porc i pitera de pollastre o 
d'indiot. També podem triar una versió  vegetariana de pèsols o  mesclant carn i pèsols .
      1,5 Kg. de carn.
      500g. de pèsols. (Poden  ser congelats)
      2 manats de cebes tendres.
      Unes pessigades de sobrassada.
      Adoba la nit anterior la carn amb sal i pebre bo. Tallam les cebes tendres ben petitetes 
i mesclam amb pèsols, salam i pebre bo.

 COM ES  FAN?
1. Posa el saïm, els vermells, l'oli, l'aigua i la llet i mescla tot molt bé. Afegeix a poc a 

poc la farina. Pastarem fins obtenir una pasta fluixeta
2. Agafa una bolleta del tamany d'un ou gros, posa-la damunt un tros de paper de 

ceba,  i fes un forat enmig amb el dit polze. Ves donant forma rodona, aixecant les 
voreres i estirant la  pasta. Et quedarà com un motlle de magdalena però rodonet.

3. Omple amb la carn o amb pèsols. Posa el trosset de sobrassada damunt.
4. Agafa un poc de pasta i estira-la amb la palma de la mà o amb l'ajuda de 

l'aprimador fins obtenir un cercle. Aquest cercle serà la tapadora.
5. Junta molt bé la panada amb la seva tapadora pitjant amb els dits. I ara ve el 

complicat, fes unes pessigades a les voreres que serà la decoració.
6. Punxa la panada amb una forqueta al damunt una o dues vegades.
7. Col·loca les panades dins una llauna de forn. Han de coure, a una temperatura no 

molt alta, de mitja hora a tres quarts.
  
                                             BON PROFIT!
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                                                         COCARROIS 
  
INGREDIENTS.
  Per la pasta.

      300 cl d'aigua
      100 cl d'oli
      200 g de saïm
      1Kg de farina
      Sal, pebre bo, pebre bord i oli.
      Verdures: Ceba, bledes, tomàtigues, alls, julivert, grell, porros, colflori, panses,...
      
COM ES FAN ? 

     Rentar les verdures.                                      Preparar la pasta.

      Tallar les verdures.                                 Repartir la pasta.

       Farcir els cocarrois.                                 Ficar-los dins el forn.                 

                                                       BON PROFIT!
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Com cada any tots els nins i nines de l'escola hem fet diverses sortides : excursions, 
acampades, viatge d'estudis, estudis de camp ... per ampliar els nostre coneixements . 
Ara a continuació tenim les que ens relaten  educació infantil i una acampada dels nins de 3r.

Els nins i les nines d'infantil hem anat a fer una volteta en tren per Cala d'Or.

                                                              Ens va agradar moltíssim !!!

 Aprofitant la tranquil·litat de les nostres platges i el bon temps vàrem passejar fins a 
Cala Petita. 
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                                                      QUÈ HEM VISITAT ? 



 

                                                                                      Per Sant Jordi visitàrem la biblioteca i 
                                                                                      gaudírem amb la companyia dels llibres.

A la Fundació Miró contemplam l'estudi i els quadres d'un dels nostres pintor preferits,   Joan Miró. 
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SORTIDA AL SALOBRAR, LA PLATJA DEL TRENC I LA SALINERA.

   Els dies 10 i 11 de maig els alumnes de 3r curs  de la nostra escola varen  fer 
l'acampada de final de curs per conèixer i estudiar el nostre entorn  des de fora de l'aula. 
   Visitaren  la salinera “Salines Llevant”, estudiaren diferents ecosistemes com la platja i  
el salobrar, el paisatge de costa i també es relacionaren amb els companys. Aquestes són 
les opinions dels alumnes sobre les coses que més els va agradar.

   La salinera. Ens explicaren el procés 
d'obtenció de la sal, gràcies a l'evaporació 
de l'aigua de la mar. Vàrem veure com  es 
formava als diferents estanys, i que  no era 
blanca sinó transparent i que estava 
formada per cristalls.. 
Patricia

   La quantitat d'ocells que vàrem veure. 
Els avisadors que tenien els seus nius de 4 
o 5 ous. Hi havia molts flamencs que havien 
vingut a passar l'estiu. També hi vàrem 
veure: colls blaus, ànneres blanques, 
tiruril·los, cames roges, becs d'alena... 
José

  Visitar la platja del Trenc. Que s'havia 
formada en “trencar” el torrent de Son 
Catlar devora la mar. És la platja més llarga 
que he vist i, a més, recollírem moltes 
copinyes i les identificàrem: rossellones, 
pinta, ostres vermelles,   peu de cabrit, 
llises...                           
 Diana i Ivan.

   Caminar pel salobrar, devora els estanys 
on es feia la sal. Tastar la salicòrnia  que és 
una planta que expulsa l'excés de sal 
agafat per les arrels a través de les fulles i, 
sobretot, fer d'equilibristes passant un tronc 
sobre el canal.             
Aldana i Naiara.

De Nou a Quatre / 32



   Mirar a través de les lupes binoculars 
com eren les artèmies que són uns 
organismes  molts petits dels temps dels 
dinosaures que encara viuen dins aigües 
salobres   i els granets d'arena. Eren de 
moltes formes i colors, formats sobretot de 
restes de copinyes.
                                                Alejandro i Jie. 

   L' habitació amb tantes lliteres. Mai 
havíem vistes tantes plegades! Triàrem els 
llits de dalt i les ajuntàrem. Riguérem i 
xerràrem com a bons amics i finalment ens 
dormírem. Totes les instal·lacions estaven 
molt bé. Vàrem perdre algunes peces de 
roba i va ser un poc complicat tornar a fer la 
maleta.                Samuel.

   La gimcana sobre diferents aspectes que 
s'havia treballat el dia anterior durant 
l'excursió. La vàrem guanyar el nostre grup, 
format per na Diana, na Naiara i jo mateixa. 
La darrera prova va ser un ball. Ens va 
sortir molt bé!  
Carla.

   Els jocs de l'horabaixa  i de la vetllada del 
vespre  i la festa d'aniversari de n'Aina 
Maria. Jugàrem a  caçar conills, a la corda, 
a futbol, Pau Pere, a imitar, a endevinar, al 
tren...Vàrem riure molt i férem bromes. Ens 
ho passàrem molt bé.       
Antonella Franco i Antonela Roman.

Des del nostre grup i el de 3r B una salutació molt especial per na Cati i en Pere els 
monitors del Palmer.
Esperam que aquesta activitat pugui continuar, malgrat les retallades i la crisis. 
També “Moltes gràcies” Bel,  Aina i Sara per haver-nos duit i acompanyat. Hem après 
molt i ens ho hem passat molt bé.

Alumnes de 3r A
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                                               ELS VALORS :
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