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                                                         EDITORIAL

Benvolguts lectors i lectores,

Segur que molt de vosaltres vos demanareu què representa la portada 
d'aquesta revista , idò ara vos ho explicaré .

Ara ha fet 10 anys que un grup de mestres d’Educació Física pensaren 
que  ajuntant  els  alumnes de distintes  escoles  es  potenciava  la  comunicació  i 
l’amistat  entre  ells.  Aquests  professors  es  varen  posar  en  contacte  amb 
l’Ajuntament de Santanyí i decidiren posar en marxa unes jornades escolars amb 
la participació de tots els nins i nines d’Educació Primària de tot el terme. 

Els primers centres que van participar foren Santa Maria del Mar de 
Cala  d’Or,  Blai  Bonet de Santanyí  i  Mare de Déu de Consolació  de s’Alqueria 
Blanca. Uns anys després  també s'hi afegiren el centre d’educació concertat de 
Santanyí, Bisbe Verger, així com els centres de Calonge i Es Llombards. El temps 
ha demostrat  que la  idea era bona i  després de tants d’anys,  les escoles del 
terme, tant públiques com concertades, segueixen participant de manera activa 
en aquest projecte. 

Aquesta iniciativa,  que ha anat  madurant  al  llarg  dels darrers deu 
anys,  actualment  compta  amb  la  col·laboració  dels  alumnes  de  primer  de 
Batxillerat que fan de monitors d'uns determinats jocs. 

Durant aquestes jornades els alumnes aprenen distints jocs esportius 
de  distintes  parts  del  món.  Per  dur  a  terme  aquestes  grans  jornades  és 
necessària  la  col·laboració  de  tots  els  participants.  De  tota  aquesta  unió  i 
col·laboració,  sorgeix  un  esperit  de  convivència,  d'intercanvi,  d'amistat  i  de 
comunicació entre tots els participants.

Amb la  portada de la  nostra revista escolar   D9A4  volem fer un 
homenatge  a les nostres Jornades de Jocs Escolars i als seus organitzadors : 
mestres d'educació física, Ajuntament, equips directius, mestres de les escoles 
participants, alumnes, alumnes de batxillerat...  a la vegada que reflectim el tema 
del projecte de centre d'enguany: L'AIGUA. 

A tots GRÀCIES!
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L'associació de pares i mares  organitza una serie d'activitats per a 
tots els nins i nines que es fan socis a principi de curs. Per al proper curs 2014-15 
hi haurà una novetat : teniu tot l'estiu per fer-vos socis . 

Recordau que el preu de soci és per família. 
Hi ha moltes activitats que podeu fer durant el curs. 

PROJECTE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
    2013-14

                  

 JUDO

HORARI: dilluns i dimecres
GRUP I: 16,00 – 16,45 h.
GRUP II: 16,45 - 17,30 h. 
CURSOS: 2n inf. a 6è
(40 €/anual) 

 
 * PATINATGE

       
 HORARI: dilluns i dimecres
 GRUP I: 16:30 – 17:30 h.
 GRUP II:17:30- 18:30 h. 
 CURSOS: 3r Ed. Infantil i  Ed. Primària
  (40€/anual) 
   (Pistes Cala Egos)

                            

* MUSICOTERAPIA
Ed. infantil

*PLAY IN ENGLISH
Ed. Infantil

* BATUKA 

           
HORARI:  dimarts i dijous  
GRUP I: 16:00 – 17:00 h. 
GRUP II:17:00 –18:15 h. 
CURSOS:  Ed. Infantil i Ed.Primària  
  (40€/anual)

* PINTURA

     
HORARI:  dimecres  
GRUP I: 16:00 – 17:00 h. 
CURSOS: Ed. Primària (1r a 6è)
  (40€/anual)  

* TENNIS
     

HORARI: dimarts i dijous   18:00 h. 
CURSOS: 2n i 3r Ed.Infantil i Ed.Primària 
 (40€/anual) 
 (Pistes Cala Egos)
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NOTÍCIES !!!



BUNYOLADA   2013

El dia 21 d'octubre vàrem celebrar la festa de les Verges al nostre centre. 
La tradició diu que és un dia especial i per això preparam i menjam bunyols.

A les 9 ja teníem les nostres cuineres i cuiners preparant tot el necessari, 
les taules per fer-hi feina i paper de diari per no embrutar.

Elles i ells varen fer una massa mesclant els ingredients i després s'havia 
de donar forma a la massa i fregir-la.
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Tots els cursos vàrem passar per les taules i vàrem veure quins eren els ingredients i 
ens explicaven com s'havien de preparar.

Al final, tots ens vàrem asseure junts al temps del pati i ens els vàrem 
menjar tots. I varen sortir molt bons!!

  Alumnes 1r cicle
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EDUCACIÓ VIAL A L'ESCOLA.

Els alumnes de segon, quart i sisè hem fet Educació Vial. La policia local de Santanyí, ens ha 

ensenyat com respectar les normes de circulació i la importància de dur sempre el cinturó de 

seguretat al cotxe i el casc per anar en bicicleta.

Hem fet un circuit amb bicicleta on hem practicat tot el que hem après: senyalar amb el braç 

abans de girar, aturar-nos  a la senyal de STOP, mantenir una distància de seguretat...

Ens ha agradat molt!!

Grup d'alumnes de 4t.
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DIA DE LA NO-VIOLÈNCIA I PAU
Dia 31 de gener vàrem anar a Santanyí per celebrar el dia de la No-Violència i  

Pau.
Cada  escola  va  fer  un  manifest.  Els  alumnes  de  sisè  cantaren  la  cançó 

anomenada “Swing de la Pau”.  Els alumnes de segon presentàrem aquesta cançó fent una 
mica  de  màgia.  Vàrem fer  desaparèixer  la  violència,  la  tristesa,  la  guerra,  l'odi  i  férem 
aparèixer l'alegria, l'amistat, i sobretot la pau entre la gent. 

                                                 
Si voleu veure la nostra actuació podeu visitar aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=ROmwTvYnSHI
  

Alumnes de 2n fan la 
 presentació.

                                                                                            I ara la màgia !!

  Els alumnes de 6è cantant 
    “Swing de la Pau”.

                            Sara Gómez, 2n A
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https://www.youtube.com/watch?v=ROmwTvYnSHI


Ja ha arribat carnestoltes ! 

Ja ha arribat carnestoltes i com cada anys ens toca disfressar-nos per 
celebrar aquesta festa. 

El dilluns dia 24 de febrer a les 15.30h tots els nins i mestres vàrem 
arribar a l'escola disfressats del que volíem, enguany no teníem tema de centre.
Un grup d'alumnes de les escoletes amb els seus pares i professors  també es 
varen apuntar.

Després de la desfilada pel centre de Cala d'Or hi havia berenar i 
tómbola pro-viatge d'estudis a càrrec dels alumnes de 6è .

Aquí hi ha una selecció de fotos.
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                                                                   Educació  
                                                                        Infantil
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X JORNADES DE JOCS DEL MUNICIPI DE SANTANYI

Els dies 8,9 i 10 d'abril del 2014 es varen desenvolupar les Jornades de jocs del 
municipi de Santanyí. Aquesta és la seva desena edició.

Amb molts de mesos d'antelació es varen reunir els mestres d'Educació Física de 
les escoles del municipi de Santanyí. Allà varen decidir els dies i els jocs més 
adequats per tal que tothom s'ho passàs el més divertit possible.

Dia 8 va ser el torn del primer cicle.

Dia 9 va ser el torn del segon cicle.

Dia 10 va ser el torn del tercer cicle.

Tots els tres dies va fer sol i una temperatura agradable per poder jugar tant a 
dins del pavelló com a fora.

Va ser molt important l'ajuda de la Policia Local, que va fer un circuit d'educació 
vial i de la gent que fa feina a l'Ajuntament. També vàrem necessitar ajuda dels 
autobusos per dur els nins i nines dels pobles fins al pavelló d'esports.

               Alumnes 1r cicle
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      SOM  REPORTERS

A NEW TEACHER IN OUR SCHOOL

Thirza Dos Santos is an auxiliar teacher in our school. She is originally 
from Brazil, but she lives in London, UK, for more than 12 years!!!! She is with us 
every Tuesday and Wednesday, teaching us how to speak in English. We practise a lot 
with her!!!!
She is fantastic!!!!

What's your favourite colour?
My favourite colour is maroon red.

Do you wear a school uniform in England?
Yes, in England we wear school uniforms, the girls wear skirts, a white shirt with a tie  
and a blazer, and the boys wear trousers, a white shirt with a tie and a blazer also, we 
always look very smart.

What's your favourite food?

My favourite food is fried chicken with mashed potatoes and vegetables.

Does it rain a lot in England?
Yes, it rains very often, approximately 190 days in the year, it is colder than Spain!

What's your favourite animal?
My favourite animal is a giraffe. They're really interesting, and so unique.

Who's the president of England?
In England we don't have a president, we have a queen who is called Queen Elizabeth 
II and a Prime Minister who is Called David Cameron. 

What's your favourite music?
My favourite style of music is folk and country and my favourite band is Mumfords-
and-Sons

What's your favourite game?
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My favourite game is an acting game called Charades, it is very fun!

Where do you live and how is your city?
I live in a town called Luton, it is just outside North of London, it is a big town, with a 
very big shopping center, and many buildings. 
There are many parks and a big sports center and an airport too. There is a cinema and 
many restaurants. My town is not very beautiful, but there are lots of things to do. And 
I like it very much. 

Do you like our school?
Yes I love this school, the teachers are very nice, and the students are very fun to 
teach. I feel very at home here in Cala D'or. It is a great school.

When and why did you decide to come and work in Mallorca?

In England I study languages at University, and last year I had to decide to go 
somewhere that speaks spanish, so I decided to come to Spain to spend one year here, 
and I chose to come to Mallorca because it's a very beautiful island and it's very hot! 

What did you want to be when you were young?
When I was young, I wanted to be a doctor, but I was never very good at science in 
school. 

How is your day in England?
Every day is very different, but I usually wake up at 9 oclock, and I have a small 
breakfast before going to class at University. I finish at 12 olock and meet my friends 
for lunch, and they cook! In the afternoon I have dance class, and sometimes I go 
swimming, and in the evenings I study or go out with friends. And if I have free time I 
watch television or talk to my family on skype. My days are usually very busy. 

Do you like Mallorca?
Yes, I love Mallorca, I have fallen inlove with this beautiful island, the wonderful 
people and the amazing food! The culture here is so rich and the food is very 
delicious. I love the beaches and the beautiful scenery. Mallorca is one of my favourite 
places, and in the future I plan to come back to visit. 

  Alumnes 4t
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ENTREVISTA A AGUSTÍ JANSÀ. 

Per completar el nostre treball sobre els niguls, vàrem fer una entrevista  
a Agustí Jansà, Meteoròleg i Director del Centre Meteorològic Estatal de les Illes  
Balears des de 1979 fins al 2012, que aquí vos reproduïm. Des d'aquestes pàgines 
volem agrair a n'Agustí la seva col·laboració i amabilitat a l'hora de contestar-nos les 
nostres  dubtes  i  inquietuds  sobre  aquest  interessantíssim  camp  que  és  la 
meteorologia.

Nascut  a Sant Lluís,  Menorca,  el  1948,  fill  del gran meteoròleg J.  M. 
Jansà Guardiola, va fer els estudis primaris i secundaris al col·legi de Monti-Sion, a 
Palma- El 1970 es va llicenciar en ciències físiques a la Complutense de Madrid i es 
va doctorar  el  1978,  a l’Autònoma de Barcelona, amb una tesi  sobre ciclogènesi 
mediterrània.

Ha  prestat  43  anys  de  servei  a  la 
meteorologia estatal,  sempre  des  de  les  Balears, 
primer a Palma, després a Menorca, i altra vegada a 
Palma, des de 1979 fins a la jubilació, el 2012. Entre 
1987  i  2012  va  ser  el  responsable  de  la 
meteorologia estatal a Balears, primer com a Cap i 
Director  del  Centre  Meteorològic,  després  com  a 
Delegat Territorial d’AEMET.

Sempre ha compaginat l’activitat tècnica 
i de gestió amb l’activitat científica i la divulgació. Ha 
dedicat especial  atenció científica a temes com el 
clima de les Balears, les rissagues, les depressions i 
el  temps  advers  a  la  Mediterrània,  els  vents 
regionals  i  locals,  etc.  Entre  llibres  i  articles  ha 
publicat un centenar de títols, com autor o coautor. 

Destaca també la  seva activitat  com a 
gestor  i  director  científic,  amb  responsabilitat  en 
projectes  estatals  i  internacionals,  bàsicament  d’àmbit  mediterrani,  com  ALPEX, 
MCP, PYREX, MAP, MEDEX o HyMeX. De MEDEX n’ha estat el líder permanent, 
més de deu anys.

És col·laborador honorífic de la UIB, membre fundador de l’IME, membre 
del  patronat  de  la  Fundació  Enciclopèdia  de  Menorca,  membre  d’honor  de  la 
SOMIB, premi Alzina del GOB, etc.

Què s’ha d’estudiar per ser meteoròleg?

A altres països, sí, però a Espanya el títol professional de meteoròleg no  

existeix, com existeixen els de metge, advocat, arquitecte, etc. 

Tal vegada podríem entendre que meteoròleg és tota persona que es  

dedica, com a professió, a estudiar el temps o el clima, o a preveure el temps, o a  

parlar del temps (per exemple, a través dels mitjans de comunicació, com premsa,  

ràdio, TV), o a observar el temps. 
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Hi  ha  diferents  camins  per  arribar  a  alguna  d’aquestes  metes,  però  

sempre hi arriba millor, amb més facilitat, qui està més ben preparat i la millor via és  

la preparació universitària, particularment a través de la carrera de Física, dins de la  

que hi ha opcions per a fer estudis de meteorologia a nivell superior. 

Un físic especialitzat en meteorologia és qui ho té millor, per exemple,  

per  a  entrar  a  treballar  a  la  Agència  Estatal  de  Meteorologia  (AEMET),  que  és  

probablement  la  institució  amb  més  gent  dedicada  professionalment  a  la  

meteorologia. L’ingrés a AEMET, de totes maneres, exigeix una oposició, o sigui un  

examen,  bastant  dur  i  competitiu.  Hi  ha  diferents  nivells,  que  suposen  diferents  

exigències de titulació prèvia, però com més física, matemàtiques i meteorologia és  

sàpiga, millor. 

Una alternativa es la carrera de Geografia. Els fenòmens meteorològics  

(el temps) són fenòmens físiques i s’estudien molt apropiadament des de la física,  

però la distribució dels climes, la relació entre clima i territori o clima i societat, etc.,  

són qüestions  molts  geogràfiques.  El  clima  i  els  desastres  naturals  són  matèria  

d’estudi a Geografia. Com a curiositat, hi ha bastants comentaristes del temps, per  

exemple, que procedeixen de Geografia.

També  hi  ha  que  s’ha  dedicat  a  la  professió  meteorològica  havent  

estudiat altres carreres, com Ambientals, Biologia, etc.

Quants anys ha dedicat a aquesta professió?, què en destacaria?
Jo he estat professional de la meteorologia durant 43 anys, sempre a AEMET (que  

abans tenia altres noms). Vaig començar com a Diplomat de Meteorologia, abans  

d’acabar  la  carrera  de  Física,  i  després  vaig  passar  a  Meteoròleg  Superior  de  

l’Estat.  Durant  25 d’aquests 43 anys he estat  el  responsable de la meteorologia  

estatal  a les Balears, primer com a Director del Centre Meteorològic de Balears,  

després com a Delegat Territorial d’AEMET.

M’ha  agradat  l’activitat  de  predictor  del  temps,  a  la  que  vaig  estar  dedicat  

directament bastants d’anys, i m’ha agradat molt estudiar el temps, entendre millor  

perquè passen les coses, especialment perquè i com es produeixen els episodis de  

molt mal temps, com les grans plogudes o les ventades. 

A més et dona satisfacció pensar que amb aquestes activitats (predicció, estudi i  

també organització del servei) pots estar contribuint, encara que només sigui una  

mica, al benestar i a l seguretat de les persones. 

Són fiables les previsions fetes mitjançant la forma dels niguls?
La forma dels núvols, els tipus de núvols, la manera en com estan organitzats diu  

molt sobre quina és la situació meteorològica present en el lloc on estem i com que  

el temps moltes vegades evoluciona d’una mateixa manera, si  veus com està el  

temps en un moment determinat, pots pensar com és més probable que evolucioni.  

Però el mètode és limitat. Moltes vegades les coses no evolucionen de la manera  

més habitual (i et poden sorprendre) i, d’altra banda, l’horitzó que té un observador  

particular és molt tancat. Si un vol tenir més horitzó, puja dalt el terrat perquè s’hi  

veu més. Idò els satèl·lits o els mapes dels temps ens donen horitzons més amplis  

encara que pujar al terrat. Amb els satèl·lits i els mapes tens més visió i per tant  

més possibilitats de previsió. De totes maneres, mirar el cel directament sempre pot  

ser un complement útil. 

Com es fa una predicció meteorològica?
La predicció immediata, a poques hores vista, es fa observant l’estat de l’atmosfera i  
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la seva evolució, amb un horitzó ampli, com el que ens donen els satèl·lits i també el  

radars i altres sistemes.

Si es vol  anar  més enllà d’unes quantes hores (demà, passat  demà, d’aquí  uns  

quants  dies)  s’han  d’emprar  els  models  numèrics  de  predicció.  Els  models  són  

conjunts  d’equacions  que  descriuen  la  física  de  l’atmosfera  i  que  es  resolen  

mitjançant  gran  ordinadors  i  s’alimenten  mitjançant  les  observacions  

meteorològiques sistemàtiques de tota casta. Podríem dir que els models numèrics  

de predicció del temps són una eina molt potent que acumula molta de la ciència  

meteorològica que hem anat creant al llarg del temps. 

Com ha canviat la meteorologia des que va començar?
Ha  canviat  completament.  Fa  quanta  anys  no  hi  havia  disponibles  ordinadors  

potents  per  a  manejar  models  numèrics  de  predicció  sofisticats.  Ja  es  coneixia  

bastant  la  teoria,  però  no  es  podia  aplicar.   I  els  satèl·lits  i  els  radars  just  

començaven  i  a  Espanya  no  estaven  disponibles.  En  aquell  temps  la  predicció  

meteorològica (que és l’activitat meteorològica més coneguda, encara que no sigui  

la única) era més un art, basat en l’habilitat i l’ull clínic del predictor, que una tècnica  

sòlida, basada en la ciència, com és ara.

Quina situació meteorològica més adversa ha viscut durant els anys al front 
del Centre Meteorològic de les Balears?
N’hi  ha  hagut  uns  quants  d’episodis  ben  adversos,  d’aquells  que  et  fan  patir,  

pensant què li pot passar a la gent. D’entre tots, jo destacaria les inundacions del 6  

de setembre de 1989, que van afectar greument el Llevant de Mallorca i van produir  

alguns morts, el gran temporal de 10 i 11 de novembre de 2001, molt general, amb  

vent i pluja forts, que van fer caure centenars de milers d’arbres, tallant carreteres i  

línies elèctriques i telefòniques, a més de fer impossible la navegació marítima, i la  

gran tempesta de 4 d’octubre de 2007, que va afectar sobre tot a Palma i al Raiguer  

de Mallorca, molt intensa i espectacular, amb cel negre, vent, pluja i caps de fibló;  

també va morir alguna persona i es pot dir que hi va haver sort que no morís més  

gent, pels danys que va produir.    

Existeix la tempesta perfecta?, com és o seria?
Tempesta perfecta, “tormenta perfecta”, en castellà, o “perfect storm”, en anglès, és  

el títol d’una pel·lícula de fa alguns anys i aquest títol fa referència a un temporal  

que realment es va formar als Estats Units anys enrere, per combinació entre una  

depressió ordinària, o  extratropical, o no tropical, i els restes d’un cicló tropical. El  

resultat  va ser  un nou cicló tropical,  prou actiu.  Als ciclons tropicals se’ls donen  

noms de  persona,  però,  com que  aquest  cicló  s’havia  format  d’una  manera  no  

esperada,  no  se  li  va  donar  nom  de  persona  i  se’l  va  anomenar,  simplement,  

“perfect storm” (que en realitat s’hauria de traduir per borrasca o depressió perfecta,  

no tempesta perfecta).  Des de la pel·lícula ençà hi ha tendència a que quan es  

produeixen una tempesta o un temporal  molt  forts  se’ls digui  tempesta perfecta,  

però des del punt de vista científic això no diu res. Una tempesta perfecta no és un  

tipus de tempesta o de borrasca o depressió.

Què és una ciclogènesi explosiva?.
El “mal temps” (pluja, vent, etc.) es sol organitzar dins de les zones de baixa pressió  

atmosfèrica, que també es poden anomenar depressions, o borrasques o ciclons.  

Cicló seria el nom més tècnic de les zones de baixa pressió. Dit sigui de passada,  
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cicló és en general: no ho hem de confondre amb cicló tropical, que és un tipus  

particular de cicló, concretament, un cicló molt intens i situat a la zona tropical. 

La paraula ciclogènesi vol dir, simplement, formació de cicló, o sigui, el procés pel  

que es forma un cicló o depressió, o zona de baixes pressions. En definitiva és el  

procés que fa baixar la pressió atmosfèrica. Quan la formació del cicló és intensa,  

amb una baixada de pressió de al menys devers 20 hPa (o milibars) en un dia, el  

procés es diu ciclogènesi explosiva o també bomba meteorològica. La ciclogènesi  

explosiva és una ciclogènesi  intensa i  important,  que condueix a la formació de  

ciclons o depressions intensos i importants, que poden produir molt de mal temps,  

molta  pluja,  molt  de  vent.  Però  també  hi  ha  depressions  i  ciclons  intensos  i  

importants,  amb  molt  mal  temps,  que  s’han  format  més  lentament,  amb  una  

ciclogènesi més moderada i més duradora, no explosiva.

En els  darrers  anys,  les  estacions  i  els  canvis  entre  elles  no  són  tan  marcats, 
passam de dur roba d’estiu anar ben abrigats o l’inrevés; a què és degut?
A  la  nostra  regió  en  concret,  a  les  Balears  i  altres  zones  de  la  Mediterrània,  

l’escalfament,  que per  tot  arreu va lligat  el  canvi  climàtic  que estem vivint  en el  

planeta, no és gens uniforme al llarg de l’any, sinó que és més important a l’estiu i,  

sobre tot, en els mesos propers al ple estiu (com maig, juny i octubre). En els mesos  

d’hivern l’escalfament és molt més moderat, mínim. Això fa que l’estiu hagi tendit a  

allargar-se i hi hagi més contrast entre l’hivern, que ha canviat poc, fins ara, i l’estiu,  

que  és  més  llarg  i  més  calent.  Les  primaveres,  d’estiu  i  d’hivern,  resulten  més  

irregulars i més curtes 

El temps afecta a les persones o són les persones que afecten al temps?
Els temps afecta a les persones, a unes més que a altres. Moltes vegades notam  

els canvis de temps en el cos i en l’estat d’ànim, tot i que hi ha animals que són més  

sensibles que nosaltres. Però, a més, el temps ens afecta indirectament en infinitat  

d’aspectes. Moltes activitats a l’aire lliure, inclosos els esports, però també segons  

quines feines, només són possibles o agradables si fa bon temps. El temps també  

afecta  molt  al  transport  marítim  o  aeri.  Condiciona  la  producció  agrícola,  o  el  

consum d’energia, o de begudes. Etcètera, etcètera. 

D’altra banda, les persones afecten al temps, o, millor dit, al clima, que és el temps  

vist  amb prou perspectiva.  Les persones afecten al  clima perquè,  per a generar  

energia  (per  al  transport,  per  als  habitatges,  per  a  la  indústria,  etc.),  cremen  

combustibles fòssils (carbó, petroli, gas) i això envia grans quantitats de gasos, dels  

anomenats  d’efecte  hivernacle,  a  l’atmosfera,  que  poc  a  poc  va  canviant  de  

composició  i  de  comportament.  Com  més  gasos  d’efecte  hivernacle  hi  ha  a  

l’atmosfera més tendeix a escalfar-se l’atmosfera baixa. És a això al que anomenam  

canvi climàtic i són les persones les que provoquen aquest canvi climàtic.  

 

Alumnes 2n A
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¿A qué dedicamos realmente nuestro tiempo libre?

Los alumnos de 6B hemos diseñado una encuesta en lengua castellana. 
Con  ella   queríamos  conseguir  más  datos  sobre  a   qué  dedicamos  realmente 
nuestro tiempo libre. 

Para ello nos organizamos en 4 grupos de trabajo, hicimos propuestas 
sobre  qué tipo de información queríamos conseguir y cómo presentar las preguntas 
para que fueran fáciles de entender por nuestros compañeros, y claro... fáciles de 
contabilizar por nosotros.

1) Modelo 1era página encuesta.

                  

2) Ejemplo vaciado de datos.

Una vez decididas las preguntas que queríamos hacer, las repartimos 
por las aulas de 3r ciclo y pedimos a nuestros compañeros que las rellenaran de la  
manera  más  sincera  posible,  ya  que  eran  totalmente  anónimas...  tan  solo 
necesitábamos saber si era un chico o una chica.

El siguiente paso fue un poco aburrido. Se trataba de contabilizar los 
datos obtenidos clasificándolos siguiendo diferentes criterios: chico o chica, tiempo 
dedicado, preferencia de la elección...Uff!!

Tras clasificar los datos empezamos, sacar porcentajes y analizar lo que 
los números nos decían... ¡Ahí van los resultados!
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En general, la mayoría de los alumnos de 3r ciclo de primaria tenemos 
bastante tiempo libre. La opción más elegida es de 3 a 5 horas y no hay diferencias  
importantes entre chicos y chicas.

Las actividades más comunes entre nosotros es hacer  deporte,  jugar 
con los amigos, ver la TV, escuchar música o charlar por las redes sociales. 

La actividad preferida, como era de esperar, es estar con los amigos. De 
media, le dedicamos entre 1h y 1'5h de nuestro tiempo libre.

¡Hasta aquí nada nuevo!

Sin embargo, hay diferencias en cuanto al tiempo que dedicamos a unas 
u otras actividades según hablemos de chicos o de chicas.

Mientras  que  los  chicos  dedican  más  tiempo  a  los  deportes  o  a  los 
videojuegos, las chicas prefieren charlar por las redes sociales o ver la televisión.
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El deporte más practicado por los chicos es el fútbol!...Y muy de lejos le 
sigue el tenis. Las chicas, sin embargo, prefieren el baile o el baloncesto.

Otro dato curioso es que, en general, se nos dice que dedicamos mucho 
tiempo a las redes sociales... Aquí los datos nos indican que, aunque el 78% de los  
encuestados dedica parte  de su tiempo a las redes sociales, en general  no nos 
conectamos tanto como pudiera parecer, porque más de la mitad de los alumnos y 
alumnas del ciclo nos conectamos menos de ½ hora semanal!

Eso sí, entre los que se conectan más de una hora y media... ¡ganan las 
chicas!

La mayoría de los que nos conectamos a las redes conocemos muchas 
de ellas: Facebook, tuenti, twitter, line.... pero las más populares son Facebook y  
Whatsapp.

Y ...¿qué pasa con el tópico de que no nos gusta mucho leer?... Pues 
según los datos recogidos en nuestra encuesta... ¡parece que es verdad!

Un 70% de nuestros compañeros asegura que dedica menos de ½ hora 
semanal  a  la  lectura!  De  nuevo  encontramos  diferencias  de  preferencias  entre 
chicos y chicas.

Parece que las chicas son más lectoras que los chicos!
Y ¿el estudio? ¿estudiamos en casa tanto como decimos? Las conclusiones aquí 
también parecen claras... 
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Como se puede ver en el gráfico... ¡No nos gusta estudiar! pero cuando 
hay examen nos ponemos las pilas.

En conclusión,  según las  encuestas  pasadas,  los  chicos y  chicas de 
nuestro  colegio  tenemos  bastante  tiempo  libre.  Dedicamos  el  tiempo  libre  a 
actividades muy diferentes, pero lo que más nos gusta es estar con los amigos. A 
los chicos les gusta más hacer deporte y jugar con la “play” mientras que las chicas 
prefieren ver la TV o chatear. Los chicos prefieren el fútbol y las chicas el baile. No  
nos gusta mucho leer y a la hora de estudiar nos cuesta ponernos si no hay algún 
examen a la vista.

Alumnos de 6B 
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       ALGUNS ALUMNES DE L'AULA  AD ES PRESENTEN
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    Jo som en  Sanampreet
 Som de l'Índia. Jo tenc 7 anys .
 M'agrada viure a Cala d'Or 
 perquè els meus  amics són aquí. 
M'agrada més aquesta escola.

Jo som Satwindre Singh
 i som de l'Índia. Jo tenc 8 anys.

 M'agrada molt Palma i Cala d'Or. 
M'agrada molt aquesta escola.

Jo tenc una germana i dos germans.

       Jo som na Gurleen Kaur.
    Tenc 10 anys. Som de l'Índia.
    M'agrada viure a Cala d'Or
      perquè l'escola és més bona.
    M'agraden els mestres i les amigues.

Jo som en Fallou. 
Tenc 10  anys. 
Els meus pares 
 són de Senegal.

Som na Desiree,
tenc 13 anys. 

Som de Còrdova però
visc a Cala d'Or des de

el mes de febrer. 
M'agrada més Còrdova

 perquè allà tenc
 moltes amigues.

     Som en Sahil. 
    Tenc deu anys.
A l'Índia la meva casa 
és molt gran.
Visc a Cala Ferrera des de
fa poc temps.
M'agraden molt les persones
 de Cala d'Or.
M'agrada molt Palma.
M'agraden molt els  animals
 i els arbres.



  Observa en el mapa que hem fet i troba el lloc d'on som.

                                                                                                  

        Alumnes d'AD.
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Així aprenem...

ELS TALLERS D'AIGUA A INFANTIL

Aquest curs hem seguit realitzant els tallers intercicle, amb una temàtica 
comú l'AIGUA. L'aigua va ser el tema elegit per fer la Setmana Cultural i vam decidir 
que els tallers estassin relacionats amb les diferents experiències que poguéssim fer  
amb l'aigua. 

Hi ha 7 tallers on han anat rotant els diferents grups d'alumnes cada 
divendres.  Cada grup  està  format  per  alumnes  de 3,  4  i  5  anys per  afavorir  la 
relació, la convivència i la socialització entre tots els alumnes del cicle. S'han duit a 
terme tallers de: 

1. INFUSIONS:  Conversa  sobre  què  és  una  infusió,  què  necessitam  per 

preparar-la, per a què serveix,... Posterior preparació entre tots d'una infusió i 

degustació.

2. EXPERIMENTS:  el  canvi  de  color  que  es  produeix  en  la  utilització  de 

diferents  colors  de  paper  i  l'aigua.  Creació  de  nous  colors  a  partir  dels  

obtinguts abans. 

3. CONTE: “La goteta d'aigua que no es volia banyar”. Narració i dramatització 

del conte i pintar una gota d'aigua per cada nin emportar-se a casa. 

4. BOMBOLLES: experimentació amb la tècnica d'estampació de bombolles de 

colors mitjançant la mescla: d'aigua, pintura i sabó. 

5. MARMOLINA: s'ha emprat aquesta tècnica per l'elaboració de produccions 

damunt cartolina utilitzant diferents colors de pintura d'oli, aiguarràs i aigua. 

6. GLAÇONS:  La  possibilitat  d'experimentar  amb  la  forma  solida  de  l'aigua 

“glassons” i l'experiència de poder pintar amb ells.

7. ARC DE SANT MARTÍ.  Creació,  a  un  espai  fosc,  d'un  Arc de Sant  Martí 

utilitzant objectes quotidians: aigua, mirall, llanterna i recipient transparent
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1.TALLER D'INFUSIONS.
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2. TALLER D' EXPERIMENTS.

3.TALLER CONTE.
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4.TALLER DE 
BIMBOLLES.

5.TALLER DE 
MARMOLINA.
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6.TALLER DE GLASSONS.

7.TALLER DE L'ARC DE SANT MARTI.

Educació Infantil 
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“ A DESSET ÉS SAN ANTONI...”

Aquí us deixam un recull de les gloses que 
hem creat a primària per Sant Antoni.

El dimoni entrenava
dins del camp de futbol,
Sant Antoni hi va anar
i li va marcar un gol.

Farem un gran fogueró.
llangonissa menjarem,

a Sant Antoni cantarem 
i tocarem el guitarró.

El dimoni en bicicleta
ha caigut a dins el fang

s'ha fet una ferideta
i s'ha assegut damunt un banc.

El dimoni volia guanyar
fent un gran fogueró
sa llenya tornà carbó

i ell moltíssim s'enfadà.

El dimoni se'n va anar
amb la seva bicicleta.
Va caure dins la mar

i se va rompre una denteta.

El dimoni du careta
de plàstic per sa torrada
i toca sa ximbombeta
i fan una gran ballada.

El dimoni a la muntanya
va trobar un esclata-sang

i va caure dins el fang
i es va rompre una banya.

Sant Antoni va escriure
una carta als reis

els demanava capells
perquè els volia fer riure.

Es canviaren la careta
per confondre a la gent.

Tenien molta talent
 i van torrar un tros de panxeta.

Varen anar a l'espai,
els feia molta il·lusió

però oxígen no hi havia.
per a  fer un fogueró.

El dimoni va torrar
pa amb un tros de llangonissa

amb sa coa travelà
i va fer una escampadissa.

Farem un gran fogueró
sa revetla de Sant Antoni

necessitarem carbó
per tirar-li al dimoni.

El dimoni ha caigut
perquè anava aviat

una banya s'ha romput
i ha partit ben enfadat.

El dimoni va jugar amb
Sant Antoni un partit.

El dimoni patinà
i es va rompre un dit.

Quan la música sonà
tots cantàrem les cançons

van encendre els foguerons 
llangonisses van torrar.
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LES NOTÍCIES

Cada  dimecres  ens  arriba  el  diari  a  l'escola.  Els  nins  i  nines  de 
primer, en grup de dos o tres llegim i cercam la foto que ens agrada 
més, la retallam, ens convertim en periodistes i escrivim una notícia 
observant la imatge que hem elegit.

Després  elaboram un  quadern  de  notícies  que 
podem rellegir a la nostra biblioteca d'aula.

EL LLIBRE VIATGER

Els Reis Mags d'Orient, aquest Nadal ens varen regalar un conte: “La 
volta al món en 180 endevinalles”. Per llegir aquest conte hem 
decidit fer un viatge a cada país que ens diu el nostre conte. 

El nostre viatge encara no ha acabat. Vàrem començar a Moscou 
(Rússia), Pequín (Xina) i em de descobrir els altres indrets com:  Nova 
York, París, Tokio, Rio de Janeiro, Marroc...

Descobrim la cultura de cada país a través de diferents endevinalles.

 Alumnes 1r A.
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 FEIM SAL

1. Els nins i nines de 1r vàrem

 agafar aigua de la mar.

2. La vàrem deixar al Sol.

3. I quan l'aigua es va evaporar

 ens va quedar la SAL !

                                                                                Alumnes de 1rB.
                                                                        

L'iglú a 2nB. 

Enguany a l'escola hem fet el projecte de l'aigua. A la nostra classe 
hem estudiat l'estat sòlid i ja què l'iglú està fet de blocs de gel, ara vos contarem 
el que hem après:         
-Té forma de mitja esfera o cúpula.
-Serveix de refugi als esquimals i animals.
-Es construeix en forma d'espiral.
-Necessita temperatures molt baixes.
-En podem trobar al Pol Nord i al Pol Sud.

Per saber bé com era la forma de l'iglú hem duit objectes de casa que 
tenen forma de mitja esfera o cúpula.
 Finalment férem iglús amb fang de color blanc.
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Aquest és el resultat final.

Alumnes 2B
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ELS NIGULS, FORMES I PREDICCIÓ METEOROLÒGICA

Des que l'home s'alçà damunt la Terra una de les seves principals preocupacions ha 
estat  poder  predir  els  canvis  meteorològics  en  un  termini  de  2,  3  dies,o  una 
setmana.

Així i en un temps no tan llunyà, quan encara no ens havíem deixat entabanar per la 
televisió, ni el nostre principal passatemps era passar hores davant internet, perquè 
encara no existien; poder saber quin temps s'acostava era molt important, i no per  
preparar  un  partit  de  pàdel  o  organitzar  les  vacances,  sinó  principalment,  per  
treure'n el màxim profit a les collites, forma cabdal de subsistència d'aquella època.

Per tant i a falta de la tecnologia avançada de la qual ara disposam, feien el que 
gairebé  tots  hem oblidat:  mirar  i  escoltar  la  natura.  Qualsevol  canvi  i  les  seves 
posteriors conseqüències era retingut i recordat per si es tornava a repetir i per tant,  
per exemple, evitar preparar per batre si l'endemà s'esperava pluja, tal com diu la 
glossa:

Es sol es pon amb batzera
demà de matí plourà

i ben alerta heu d'anar

a dur les garbes a s'era.

Un dels fenòmens meteorològics que més s'observava eren els niguls, les seves 
formes, colors i situació. I encara que la seva fiabilitat no fos del 100% ajudava molt  
sobretot als pagesos i pescadors.

I precisament això és el que hem fet nosaltres. Aprofitant que enguany el tema de la  
Setmana Cultural era l'aigua i al nostre grup ens havia tocat l'estat gasós, durant 
uns dies hem mirat al cel i amb l'ajuda de publicacions i demanant als padrins o  
padrines  hem  recopilat  les  principals  formes  de  niguls  i  els  seu  significat 
meteorològic, i aquí vos en deixam un parell de mostra. I si vos engresca i voleu 
ampliar la informació, tant sols heu d'alçar la vista, escoltar i deixar que els niguls  
vos parlin.
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Na Morgana
Nigul blanc, gros, que surt per 
Tramuntana.
És senya de bon temps i calma a la mar.

Camins de Sant Jaume
Cel de fons ben blau, amb unes retxes 
blanques ben dretes.
Són senya de bon temps.



O com diuen les glosses:

En Jordà damunt Cabrera Estic amb una quimera

s'és alçat molt furiós que avui o demà plourà

ell fa els trons de dos en dos perquè he vist en Jordà

i el mal temps que ve darrera. eixancat damunt Cabrera.

Alumnes 2n A
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Ennigulats en creu
Surten a Tramuntana, un nigul gros 
darrere i uns de prims i blaus que es 
creuen en sentit horitzontal.
És senyal de pluja.

Ennigulats en creu

aigua veureu

En Jordà
Nigul molt gros gris, que surt 
just damunt Cabrera.
És senya d'aigua.



L'AIGUA, LA NOSTRA SETMANA CULTURAL

Aquest curs hem celebrat la setmana cultural dedicada al tema de 
l'aigua. Hem treballat la depuració de l'aigua bruta, el seu estalvi , els tres estats, 
l'aprofitament, la seva importància...

Els dies 14,15 i 16 d'abril foren dies de portes obertes per veure 
l'exposició de treballs  i també els dedicàrem a fer tallers de cuina, tallers 
d'elaboració de gelats, tallers de marmolina, tècniques d'estampació amb base 
d'aigua, sortides diverses i altres  moltes activitats .

Mirau fotos d'alguns tallers i exposició de treballs.

Exposició a Educació Infantil

    

Taller de polos i de l'aigua a  
Educació Infantil.
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Exposició de treballs
 a Educació Primària.
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Taller de marmolina.

                                                                                           Taller de camisetes de color.

                                                                       

Tallers de cuina.

                                                                              Feim una depuradora i comprovam el seu
                                                                                            funcionament.

Tallers al 3r cicle.
  Alumnes AD
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ESCRIVIM HISTÒRIES.

  L' últim unicorn.

(Se'ls hi va donar l'inici del conte.)

Compta la llegenda que un jove rei amb ganes de poder va matar en el seu 
regne a l'ultim unicorn. Una gran maledicció va caure sobre els seus súbdits. I va ser 
obligat a passar tres proves per provar el seu valor com a rei.

 La primera prova era ajudar als súbdits en qualsevol problema. I els  súbdits 
varen fer una fila amb els problemes que tenien, però el rei no va passar la prova. Deia que 
eren una tonteria els problemes dels súbdits.

La segona prova era oferir dinar a tot el seu regne, però tampoc va superar la 
prova, se va quedar tot el menjar i al poble les sobres va donar. La gent va començar a 
protestar. Això és injust!!

La tercera prova era passar una setmana com un súbdit. Però no la va passar!. No 
conreava, no regava ... Com no va passar les proves va ser castigat a no ser rei mai més, i el 
nou rei seria el que passàs las proves que el rei no va superar.

CONTE  CONTAT,  CONTE ACABAT. 
           
                                                                                                Paula Torres Pons 3r B

   En Pau i el mosquit.

(A partir d'una historieta gràfica.)

Això era un nin que s'anomenava Pau. Vivia a fora-vila. Feia un molt bon dia i 
va sortir a passejar. Va caminar un poc pel camp, i es va trobar un mosquit. Ell estava molt 
espantat i amb el xiulet que feia la bestiola ... encara més!

El mosquit es va posar al nas d'en Pau i en Pau estava  molt, molt aterrat. Es va 
pegar al nas un cop de mà  per llevar-se el mosquit i es va pegar tant fort que es va desmallar. 

La  seva mare estava molt preocupada i  va anar a cercar-lo. El va trobar en terra 
i el va intentar despertar però no se despertava. La mare el va dur a casa, el va posar al llit i 
va cridar al metge. Li va donar un xarop i així es va despertar. Molt contents tots varen 
quedar.

Conte acabat. Si vos agrada bé i si no també.   

                                                                                             Juan Carlos Maya Garcia 3r B
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 CONSTRUÏM UNA DEPURADORA

MATERIALS

- 3 ampolles de plàstic.

- 3 filtres de cafè.

- Arena fina.

- Grava de més o manco un cm.

- Un cutter i unes tisores.

- Un tassó d'aigua bruta amb terra i restes de fulles.

CONTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA

1. Tallam les ampolles i les col·locam en posició invertida.

2. Posam un paper de filtre de cafè a cada una.

3. Preparam cadascun dels tres nivells del filtre:

- Ampolla 1a : l'omplim de grava.

- Ampolla 2a : l'omplim d'arena fina.

- Ampolla 3a : l'omplim de cotó.

                   Grava                                           Arena                                                   Cotó

4. Encaixam l'ampolla amb grava dins la que conté l'arena i aquesta dins la que 

conté  cotó.  Finalment  encaixam tota  la  bateria  d'ampolles  dins  un  dels  culs 

d'ampolla que ens hagi sobrat, que ens farà de dipòsit on recollirem l'aigua ja 

“depurada”.
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                  Aigua bruta               Aigua depurada

            Depuradora muntada

EL PROCÉS

1. Hem vessat l'aigua bruta a la depuradora, que ha començat a filtrar-se 

entre les capes i que hem recuperat novament en el dipòsit.

2. Hem observat la diferència entre l'aigua inicial i l'aigua del filtratge.

3. En 4 depuradores l'aigua obtinguda ha estat neta, però en la cinquena 

l'hem haguda de passar 3 vegades per la depuradora.

4. Finalment hem obtingut una aigua bastant clara, però no potable.

5. Realitzat  l'experiment  hem  analitzat  en  grup  si  s'han  acomplert  les 

expectatives inicials.

6. Per acabar hem explicat per escrit el procés.

 

Alumnes de Quart B

Setmana cultural. Abril 2014
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 OBTENCIÓ DE SAL MARINA

El dia 14 d'abril, amb el professor Jaume Binimelis ,a la setmana cultural vàrem 
fer un experiment sobre l'obtenció de sal marina.

MATERIAL NECESSARI

• Aigua marina
• Una bombona de gas butà
• Un suport
• Un dipòsit de metall
• Un encenedor

PROCÉS

1) Posam aigua marina dins la pella.

2) Col·locam la pella damunt el suport.

3) Situam la bombona de butà davall el suport.
 
4) Amb l'encenedor encenem el butà.

5) Observam que l'aigua s'escalfa i es va evaporant. També que en el fons de la pella comença 
a haver-hi bimbolles.
 
6) Al cap d'una estona l'aigua s'evapora totalment i queda al fons de la pella la sal.

CONCLUSIÓ

Mitjançant l'evaporació de l'aigua marina s'obté la sal que empram a casa. A les 
salines d'es Salobrar de Campos es pot fer de manera industrial i d'una totalment natural,en 
els cocons de les penyes.

Alumnes 5è A
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 GASTRONOMIA DE LES ILLES

      

PANADES DE CARN I PÈSOLS

 

INGREDIENTS:

Per a la massa:

•  1 kg. de farina
•  125 gr. de saïm
•  1 tassa d'oli
•  1 tassa d'aigua
•  1 tassa de suc de taronja

Per al farcit:

•  Carn de xot, pitrera de pollastre, carn de porc...
•  1 kg de pèsols
•  Cebes tendres
•  Carxofes
•  Sal, pebre negre, oli
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ROBIOLS

 

INGREDIENTS:

Per a la massa:

•  1kg de farina
•  100 gr. de sucre en pols
•  2 vermells d'ou 
•  2 tasses d'oli d'oliva
•  1 tassa de suc de taronja
•  1 tassa d'aigua
•  200 gr. de saïm                                                    
•  Ratlladura de llimona

PER AL FARCIT:

•  Confitura de cabell d'àngel
•  Confitura de pruna, de codony, ....
•  De brossat
•  De crema pastissera
•  De xocolata

                                                                                            Alumnes de 4t A
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                                             QUÈ HEM VISITAT ?

Com  cada  curs  ,  aquest  hem  fet   sortides  i  visites  molt 
interessants  però  aquí  vos  presentam  dues  que  ens  varen  agradar 
especialment.

 Visita al mercat de Sineu

L'excursió al mercat de Sineu va ser molt divertida. 
Sortirem de l'escola en bus fins a Manacor i  desprès agafàrem el tren que va fins a 
Palma, nosaltres baixarem a l'estació de Sineu.

Férem  una  volta  per  conèixer  tots  els  carrers  del  poble  on  hi  ha  les 
paredetes i després començarem a omplir la fitxa amb els preus dels productes.

El  mercat  era  molt  gran  i  hi  havia  molta  gent.  Varem  veure  moltes 
parades: de verdures,  fruites,  flors,  roba,  sabates,  artesania,  etc..  La parada que no 
m'agrada va ésser la dels bolets. La verdura feia una olor  rara i la fruita tenia molt 
bona pinta. La parada de les flors tenia moltes plantes, la flor més abundant era la de 
Nadal. 

Però  la  parada  que  més  me  va  agradar  va  ser  la  dels  animals,  eren 
guapíssims. Hi havia  porquets, cabres, ovelles, galls d'indi, gallines,  
pollets, galls, cans, hàmsters, conills amb les seves cries....                  

Quan  acabarem de  apuntar  preus  i  de  fer  una  volta  per  tot  el  mercat 
anàrem en grups a comprar. Jo em vaig comprar una polsera amb un collar d'un ós 
color daurat molt bonica i una planta amb una flor groga. A la meva mare li va agradar 
molt la planta, encara que estigués un poc espanyada pel viatge. 

Va ser una sortida genial. Heu de venir a veure el mercat!!
            
 

_______________________________________________________________________________________________________________
De 9 a 4            44                                          



  

   Dins el tren.

  

  

           Parada d'animals de ploma.

  
   La tropa morta de fam ....

Iria Fernández Bonet    4tA
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SORTIDA DIDÀCTICA AL SALOBRAR I ES TRENC.

Els dies 29 i 30 d'abril els alumnes de 3r vam 
anar a aprendre fora de les aules. Estudiàrem els 
ecosistemes del Salobrar i del Trenc, la garriga, 
treballàrem hàbits de Mediambient, observàrem 
el procés d'obtenció de la sal,   actuàrem com a 
bons companys...
A la classe els alumnes han fet un article sobre 
les coses que més els ha agradat de la seva estada 
al camp d'aprenentatge del Palmer i s'ha redactat 
aquest article.

Trobàrem molt  interessants  les  explicacions 
d'en  Rafel,  el  nostre  monitor,  sobre  la 
formació de la sal i sobre l'artèmia que és un 
petit  crustaci molt  antic.  Ja existia el temps 
dels dinosaures! 

L'aigua arriba als estanys que són com unes 
piscines de poca profunditat, amb la calor del 
sol l'aigua s'evapora  i es formen clapes de sal 
que suren (serà la flor de sal o escuma de sal) 
o queda pels costats de l'estany.

Fantàstic!  Varem  veure   més  d'una 
cinquantena  de  flamencs.  Eren  molt  alts  i 
esvelts, amb un coll molt llarg i un gran bec 
per a filtrar el llim i alimentar-se de crustacis 
i  algues.  Eren  blanquinosos,  però  quan 
movien les ales tenien el color rosseta.

Ens  va  agradar  molt  veure  els  aucells  de 
salobrar amb els prismàtics i esbrinar el seu 
nom amb les fitxes de camp.
Hi  observàrem  avisadors  que  menjaven  i 
cridaven  molt,  cames  rotges,  ànneres 
blanques, becs d'alena, colls blaus...
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Passàrem una prova de valentia: travessar el 
canal que duu l'aigua de la mar des de la 
Platja del Trenc fins als estanys. En Rafel ens 
va dir que si quèiem seriem devorats per 
peixos piranya però, es tractava d'una broma.

Després de dinar férem d'ensinistradors  de 
gavines corses. Li tiràvem trossets de pa i 
elles les engospaven a l'aire. Jugàrem molt 
damunt l'arena. Ens donaren permís per 
banyar-nos els peus. Què divertit!

I ara a treballar! En Rafel ens explicà el que 
havíem de fer: recollir restes de la platja per 
després fer un concurs. Però havies de saber 
el seu nom: cliques, peus de cabrit, pades, 
pets de monja, cua de rata, pegellides, bosses 
de sirena...Ah! podies identificar-los al 
quadernet de camp de la platja.

Durant la nit ens ho passarem molt bé. 
Sopàrem com a un restaurant d'espaguetis 
carbonara, pollastre amb ensalada i de postres 
un iogurt. Jugàrem a Pau, Pere, feren 
endevinalles, acudits.... I a dormir! No 
tinguérem   gens de por. L' habitació estava 
tota plena de lliteres i dormírem tots junts.

L'endemà observàrem amb les lupes 
binoculars les artèmies salines, els granets de 
sal i l'arena per saber de què estava formada.
Més tard férem una gimcana. Cada equip 
tenia el nom d'un ocell de salobrar i les 
preguntes feien referència al que havíem 
estudiat el dia anterior: la formació de la sal , 
el comportament dels flamencs, cercar i dur 
fulles de pi, cerca l'arbre que dona nom al 
camp d'aprenentatge... 
Ens ho hem passat molt bé i hem après molt.!

Alumnes de 3r 
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ENDEVINALLES     3r A 

                                                        
El meu ofici és molt valorat
perquè ajudo la humanitat.

I quan el foc fa córrer la gent 
poso la sirena i surt corrent.

Em despert amb el Sol
perquè som matinador.

El meu cant als quatre vents
és el millor despertador. 

No és  bou i porta banyes,
no és paraigua i surt quan plou.

Va sempre de viatge
sense maleta ni bastó.

Hi ha dies que sembla un formatge 
i uns altres un tall de meló.

Tu en portes, te'ls toques
te'ls saps arreglar.

Però encara que ho vulguis
no els podràs comptar.

En el aire no respiro,
en el agua vivo bien.
Si pico un anzuelo 

voy a dar a la sartén.

Qué silba sin boca,
 qué  corre sin pies y tú no lo ves.

Es ............................

Estoy en la sangre,
estoy en la flor.

Adorno los pájaros 
y soy un color.

Pasea de noche
y duerme de día.

Le gusta el pescado 
y la leche fría. 

   ¿Quién soy?                                  

                                                             Alumnes 3
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PASATIEMPOS

                        
 PIRÁMIDE DE PALABRAS.

  

SOPA DE LETRAS

Busca en la sopa de letras los siguientes verbos.

P B R O I B Q P O R I E

F O Y A C O R R E R H S

G P R B M E Y M S E G T

U T I C G I O O C M F U

I WE A P C S L R A E D

V E R D E G J P I R D I

H C E R A L I A B Y C A

L R Z U X C A M I N A R

T U N M B E B E R J A B
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Ikram Bentaleb y Marian Castilla. 6è A

Sin la c, primera vocal.

Sin la o, antes de Cristo.

Sin la b, juego de mesa.

Sin la e, plural de blanco.

Sin la n, dios del vino.

Sin la s, contrario de negro.

Sin la l, sitio para sentarse.

B Terrazas de un piso.

Correr

Caminar

Beber

Remar

Comer 

Reir

Escribir

Bailar

Estudiar

Regar

Rocío López Martín  4t A



CERCA A LA SOPA DE LLETRA ELS JOCS D'AIGUA DOLÇA 

              Salt, patinatge, hoquei, curling, waterpolo, kayak, piragüisme i natació
S N  D U W A T E R P O L O O
U A O Y R R F L T U T T H I
F T L F T Y J F I O D O O E
O A I  T Q G E G E Y G N Q S
E C  I E Z S T T A H S T U G
M I T Y K D U O E T V O E F
S Ó E G  O L S G S R O R I S
I A U R W K T S D Y G F J H
Ü R O C J A S J G U N S D S
G U P S N Y C B N R I X J D
A V U I L A A P O D L H G L
R Ñ T R I K F G T G R G D G
I A S N M G Y F F J U F O U
P Z C X  F O M L F H C T J J

CERCA A LA SOPA DE LLETRES ELS JOCS D'AIGUA SALADA

P I R A G Ü I S M E H WM B

A F D C B D - K Q H C I N A

Q B V D D F J I N A N N B N

Q F - B V X V K V D - B

- S V C Q F A Z I F - F C

A D C Z B N Q Q M T D S S B

A E I O U - Q U - E C U Q -

N A T A C I Ó À N - - R R

D C V G M Z T B S S F J A

- N C X A B I U D V M V

A B D A - N C D R H A C

N V S A L T Z V - F J B N N

A C B G N L M I V E L A

Z T R I A T L Ó B WV M -
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Piragüime
Ski aquàtic
Salt
Natació
Kite-surf
Wind-surf
Triatló
Vela



                                                                       

               

             Curs 

                                2013-14
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 Salt
 Patinatge 
 Hoquei
 Curling 
 Waterpolo
 Kayak
 Piragüisme 
 Natació
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