
 Revista del CEIP Santa Maria del Mar                                    Juny 2015.   Núm. 18

è



                SUMARI

1. Editorial 3
2. Notícies 4

APIMA              4
Escola de música              5
Dies i coses                                6
Celebram el dia de la PAU              8
Sant Antoni                                 10
Ja arriba carnestoltes              12 
Jornades esportives              14

3. Som reporters
Entrevistes: Don Cosme Adrover              15

                        Joan Mas 16
                       Andreu Roig 17

4. Així aprenem
A Infantil celebram el 25è aniversari         18
Qué bonito es Cala d'Or         25
Conèixer el nostre municipi         26
Caminada per Cala d'Or         28
25th  celebration         30
La Vall d'Orient         31
Escrivim contes         34
Taller de fang         35
Aprenem amb         37

5. Passatemps 41
6. Dedicatòria de Joan Marines a l'escola 43

_______________________________________________________________________________________________________________
De 9 a 4                                                                                                                                                                                                                2 



 
EDITORIAL

Corria la tardor de 1983 quan, a les llistes de places vacants pels mestres, va 
sortir l'escola de Cala d'Or, amb la sorpresa d'aquells aspirants que coneixien la zona i 
veien una nova opció de feina, i la satisfacció dels pares perquè els seus fills no haurien 
de desplaçar-se als pobles propers. Una escola petita, tant sols un aula, a un local de 
l'església  parroquial;  la  primera  promoció,  un  grup  de  nins  i  nines  inquiets  i 
bellugadissos;  una mestra jove i amb il·lusió; un projecte que començava el seu camí.

Cada  curs  s'anava  afegint  un  nou  grup.  El  curs  1985-86  l'escola  es  va 
traslladar als locals on hi havia Correus i la Guàrdia Civil. Ja eren tres grups, anava 
creixent, es feia gran i es plantejava la possibilitat, no tants sols d'ampliar-la,  sinó de 
construir un edifici nou. Més aules,  més mestres, més necessitats... ja tenien la llavor de 
la nova escola. 

Després de converses, projectes i debats i amb la participació del Ministeri 
d'Educació i l'Ajuntament de Santanyí,  es va iniciar la construcció del nou edifici. A la 
primavera de 1990 ja estava acabat. Era una escola tan desitjada que no varen esperar 
al  curs  següent  per  traslladar-s'hi.  Engrescats  obrint  els  paquets  del  mobiliari  i  el 
material nou, duent coses de l'escola petita, fent viatges amb aquell “quatre ela” vermell 
d'en Tià, entre rialles, bromes i feina, començaren les classes després de les vacances de 
Pasqua,  en una data assenyalada: el  vint-i-tres d'abril  de mil  nou-cents noranta.  La 
inauguració oficial va ser al mes de maig, però l'autèntica inauguració, la de la vida,  ja 
s'havia fet.

Va passar de ser l'escola de Cala d'Or a l'escola Santa Maria del Mar, igual 
que la parròquia.

Ja han passat vint-i-cinc anys! Quants records i vivències! Els nins i nines 
que varen començar aquell setembre del vuitanta-tres són avui pares i mares d'alumnes 
d'ara, que, com ells, van fent aquí part del seu camí cap el futur; i l'escola roman ferma,  
acollidora, càlida... en la memòria de tots, com a part de la seva infància.

Per molts anys!!!
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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 2015-16 recordau 
que 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. 

      

CEIP “ SANTA MARIA DEL MAR”
        PROJECTE ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS    2014- 2015

   
* JUDO
   Estimular i practicar la   responsabilitat  , l
´autocontrol i la disciplina.

      HORARI: dilluns i dimecres
      GRUP  I: 16:00 – 16:45 h
      GRUP  II: 16:45 – 17:30 h
      CURSOS: Ed. Infantil i Ed. Primària
         (40 €/anuals) 
      

     * PINTURA
    Desenvolupar i practicar l´art  de
la pintura.
      
      HORARI:  dimecres  
      GRUP  I: 16:00 – 17:00 h.
      CURSOS: Ed. Primària (1r a 6è
         (40€/anuals)  
       
       
    * TENNIS
     
     HORARI: dimarts i dijous
                17:00 a 18:00
      CURSOS: 2n Inf. a 6è Ed. Primària
      (40€/anuals)
      (Pistes Cala Egos)

* BATUKA
 Exercitar-se  a  través  de  seqüències  
coreogràfiques  que  combinen  diversos  gèneres  
musicals i elements de la gimnàstica. 
       
      HORARI:  dimecres
      GRUP  I: 17:00 – 18:00 h.
      CURSOS:  Ed. Primària  
        (40€/anuals)

     

* FUNKY JAZZ
 Practicar diferents estils de ball.
       
      HORARI: dimarts i dijous
     GRUP  I: 15:30 – 16:30 h.
      GRUP II:17:30- 18:30 h.
      CURSOS: Ed. Infantil.   
                         1r i 2n Ed. Primària
      (40€/anuals)
    

POSSIBILITAT  DE:
     * Teatre
     * Aloha Mental Arithmetic
     * Dance  
   * Paddel
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NOTÍCIES !!!



  ESCOLA DE MÚSICA “ADAGIO” DE CALA D'OR

                                                                                Patricia Torres Nieto( 6è A)
                                                                                              Antonella Pia Román Fernández(6è A)

L'escola de música  també està apunt de complir els vint-i-cinc anys i per aquest motiu us 
volíem contar com va començar aquest projecte.

A principis del curs 90-91 es passà una enquesta 
a tots els pares per saber quins alumnes estarien 
interessats  en  cursar  alguna  assignatura  de 
música. Aquesta idea havia estat proposada per 
la  directora  de  l'escola,  Elena  Rodríguez  i 
Emerico  Fuster,  advocat  de  l'associació  de 
veïnats. Sortiren uns noranta alumnes interessats 
i  es  proposà  a  l'ajuntament   si  seria  possible 
subvencionar aquest projecte ja que era necessari 
que hi hagués qualque activitat cultural al poble.

Les classes començaren dia 9 de gener de 1991 i s'utilitzà l'escola pública.  Venien professors 
de música a impartir classes els horabaixes.      

El  1992 es creà una associació per  tal  d'organitzar  aquesta escola de música.   En aquest 
moment hi hagué necessitat de trobar un nom per a l'escola  i es decidí anomenar-la  “Escola 
de Música Adagio”. A partir  d'aquest moment na Margalida Morey, Rosa Bauçà, Miquela 
Bover, Sandra Llull,   juntament amb n'Elena Rodríguez i altres es varen encarregar de dur 
endavant aquesta escola.

L'any 2002 es va presentar una banda de música 
amb 25 alumnes de l'escola dirigits per en Mario 
Errea,  anys més tard agafà la batuta  en Javier 
Álvaro  Corell  i  actualment  està  dirigida  per 
n'Alejandro  Guillén  Alcocer.  Avui  en  dia  la 
formen uns 35 alumnes.

L'escola anà en augment   i  es va demanar  un 
edifici per poder impartir aquestes classes.
L'any  2008  es  convertí  en  realitat  aquesta 
demanda  i  dia  10  de  maig  s'inaugurà  aquest 
edifici.

A dia d'avui l'escola té  uns 110 alumnes i s'imparteix des de música per a nadons, iniciació 
musical, llenguatge musical, flauta, trompeta, saxòfon, clarinet, trombó, violí, guitarra, piano, 
percussió,  xeremia,  flabiol  i  tamborino...  Enguany s'ha començat un nou projecte  per dur 
endavant una coral.
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Aula Magna de l'escola de música. 

Alumnes que integren la Coral.



                       25è ANIVERSARI DEL CEIP SANTA MARIA DEL MAR

El passat 23 d'abril celebràrem el vint-i-cinquè aniversari de la inauguració del 
CEIP Santa Maria del Mar.

La  festa  començà  amb 
moltes activitats pels nins: photocall, 
play  park,  tallers  (adaptats,  de  fer 
polseres,  de  pintar  cares...)  entre 
d'altres.  A continuació,  hi  hagué un 
espectacle  de  màgia,  actuacions  de 
batuka i  funky jazz,  de ball  de bot, 
actuacions de la banda de música... 
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Hi  participaren 
tots  els  membres  de  la 
comunitat  educativa, 
associacions  i  institucions  del 
municipi donant resposta a una 
celebració  col·laborativa  i 
sobretot molt emotiva.
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EL 30 DE GENER CELEBRAM EL DIA DE LA PAU

El 30 de gener és el  Dia Escolar de la No-violència i la Pau, conegut 
també com a Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau.

Fou fundat l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal i Vidal 
i és una iniciativa d'Educació No-violenta i Pacificadora, difosa internacionalment.

Cada any preparam unes activitats per celebrar-ho i enguany cada 
classe va fer una pancarta que havíem de dur a la Plaça dels Pins però com que va 
fer molt mal temps, vàrem haver de quedar al pati.
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GLOSES DE SANT ANTONI 2015

Un any més per Sant Antoni hem tornat a inventar un parell de gloses per poder cantar. 
Esperam que vos agradin!

El dimoni és polissó
s'ha posat una careta
ha anat al fogueró
i ha tocat la ximbombeta.
( 5 anys B)

El dimoni ha travelat
amb un tronc del fogueró
i sa coa s'ha cremat
i ha quedat ben "felló".
( 2nB)

Vaig anar al fogueró
i me vaig voler escalfar
amb guitarra vaig cantar
i vaig torrar un botifarró.
(2nA)

Sant Antoni se n 'anava
perquè el dimoni ha caigut
mentre ell ballava
una cama s'ha romput.
( 6èB)

El dia de Sant Antoni
vàrem fer un fogueró
cantàrem una cançó
amb la careta del dimoni
(6èB)

Farem un gran fogueró
llangonissa torrarem
cantarem una cançó
sa vetlada passarem.
(3rB)

El dimoni trapasser
a la gent vol assustar
Mos ho vàrem passar bé
i tots junts vàrem ballar.
( 3rB)
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Sant Antoni va per mar
sonant una campaneta
el dimoni duu careta
perquè mos vol assustar.
(5 anys A)

A devora el fogueró
ballarem i cantarem
menjarem botifarró
gloses mos inventarem.
(4tA)

El dimoni ha patinat
amb un tros de llangonissa
i sa coa s'ha cremat
i ha fet una escampadissa.
(4tA)

El dimoni al fogueró
va sortir ell a ballar
quan el foc tornar carbó
ja no pogueren torrar.
(5èA)

El dimoni va venir
amb la seva bicicleta
assustats vàrem partir
quan li caigué la careta.
(4tB)

Menjarem molta panxeta
a devora el fogueró
mos posarem la careta
mentre cantem la cançó.
(4tB) 
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 DISFRESSES A L'ESCOLA 

Dia 16 de febrer hem fet la Rueta per la localitat. El tema general era la 
nostra localitat, Cala d'Or i les disfresses estaven relacionades amb el nostre poble.

Els  nins  d'infantil  han 
pensat  en  la  mar  blava  i  meravellosa 
que ens envolta, i s'han disfressat, amb 
l'ajuda  de  les  mamàs,  de  peixets  de 
color  blau.  Les  escates  eren  de  color 
cel,  blanc  i  platejat  amb  purpurina. 
També duien un antifaç amb una cara 
de peix. 

         Anaven molt bonics ! 

Els  nins  de  primer,  segon  i  tercer 
s'han  disfressat  de   turistes  amb una  camisa  de 
flors  i  uns  pantalons  curts,  els  nins,  sandàlies, 
capells,  ulleres  de sol...  I  les nines anaven amb 
vestits  estiuencs,  camises  curtes...  També  duien 
una càmera de fotos feta amb una caixa de cartó i 
un  mapa  de  Cala  d'Or.  Eren  talment  turistes 
bocabadats darrera dels seus guies.
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Els nins de quart s'han disfressat de paisatges de Cala d'Or. La disfressa l'han 
feta  amb dos cartons. Un davant amb  un 
paisatge de Cala d'Or, cada nin ha pintat 
el  seu  emprant  distintes  tècniques: 
tempera, ceres, llapis de colors ... primer 
observant  la  realitat,  hi  va  haver  una 
sortida prèvia i  mirant  una foto després. 
Un altre cartó per darrera  amb un cartell 
publicitari  de  Cala  d'Or.  Alguns  anaven 
de la rotonda nº1,  un altre de la nº2,  de 
l'església,  d'Es  Fortí,  d'Es  Faralló,  Cala 
Esmeralda (antic Caló des Corral) , Cala 
Llonga,  Es  Caló  des  Pou  ...  Quins 
paisatges tant bonics!

Els nins de cinquè han representat 
la mar amb una bossa blava i han aferrat coses 
relacionades amb la platja: ulleres de sol, pales, 
poals d'arena, una bossa de platja, un pot de 
crema solar etc... i els alumnes de sisè han anat 
vestits de casa típica de Cala d'Or, les primeres 
cases d'estil eivissenc, blanques, baixes, amb 
persianes... sota un cel blau. 

Com diu la cançó dels nostres infants de primer “¡Qué bonito es Cala d'Or!”.
                                                                                      Lucía, Miriam i Paula

_______________________________________________________________________________________________________________
De 9 a 4                                                                                                                                                                                                                13 



 XI JORNADES ESPORTIVES 
DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ

                                                        ( Alumnes de 4tB)

Els dies 13, 14 i 15 de maig es varen celebrar les jornades esportives on ens vàrem  
reunir tots els nins i nines de les escoles de Santanyí per divertir-nos jugant.

Vàrem  partir  de  Cala  d'Or  amb 
autobús fins que arribàrem al camp 
d'esports i al pavelló de bàsquet.

Allà ens vàrem repartir en grups per 
nombres. A cada grup hi havia gent 
d'altres  escoles:  de  Calonge, 
s'Alqueria Blanca, de l'escola Bisbe 
Verger i Blai Bonet.

Vàrem  jugar  a  10  jocs  diferents. 
Una estona llarga a cada joc. A la meitat ens posàrem a berenar i després vàrem 
continuar jugant.

El que ens va agradar més va ésser conèixer i compartir els jocs amb els altres nins 
i nines.
A més a més, tot va anar molt bé i vàrem disfrutar d'un dia diferent.

_______________________________________________________________________________________________________________
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Alumnes participant a diferents jocs.



     Som reporters      

El dia 23 d'abril , aprofitant la celebració del 25è aniversari del nostre centre, els 
alumnes de 5è entrevistaren a tres persones que, pel càrrec que ocupaven, varen fer possible 
la posada en marxa del nou edifici .

ENTREVISTA AL SR. COSME ADROVER

Bones tardes. Vos va bé que vos facem 
algunes  preguntes  relacionades  amb 
l'escola?
Bones tardes, estic molt content.

Com es va implicar l'Ajuntament en el nou projecte?
Va escoltar les demandes de l'AMPA , va comprar un solar, va fer un projecte i el va dur 
endavant.

Qui va pagar el solar i la construcció de l'escola?
El solar de l'escola el va pagar l'Ajuntament i la construcció la va pagar la delegació del 
Ministeri d'Educació i Ciència.
         
L'edifici del l'escola és com els que es feien en aquells temps, o es varen fer modificacions?
Totes les escoles que es feien en aquell  temps eren semblants.  Però volíem que estigués 
integrada en l'estil eivissenc propi de Cala d'Or. És per això que es varen fer modificacions en 
el projecte .
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Quin càrrec teníeu quan es va 
inaugurar l'escola?

Tenia el càrrec de batle de Santanyí.

Per què es va decidir fer un edifici 
nou?

Perquè el poble de Cala d'Or demanava 
una escola nova, ja que la població 
escolar havia augmentat i les 
instal·lacions no eren les més 
adequades. 

Moment de l'entrevista 



Quan es varen inaugurar els dos edificis de l'escola actual?
El d'educació infantil l'any 2.006, i el de primària el 1.990.

Quin  temps  va  passar  des  que es  va  prendre la  decisió  de  fer  l'escola  fins  que es  va  
inaugurar?
Varen passar uns tres anys.

Quina empresa constructora va fer el de primària?
Una empresa de Cala d'Or de nom BINIDOR.

Estau satisfet de como va  quedar l'escola?
Sí, realment estic molt satisfet.

Voleu recordar o remarcar algun fet en concret?
Va ser fàcil dur endavant aquest projecte, tot i que l'Ajuntament era de distint color polític 
que la Delegació del MEC. Tenia una relació personal  especial  amb el delegat,  n'Andreu 
Crespí, ja que jo havia estat alumne del seu pare.   

L'ENTREVISTA AL SR. JOAN MAS

1. Bones tardes. Vos va bé que vos facem algunes preguntes relacionades amb l'escola ?
Sí, sí molt satisfet.

2. Quin càrrec teníeu quan es va inaugurar l'escola ?
Era president de l'AMIPA.

3. Recordau alguns membres d'aquella junta ?
José Luis González, Jeroni Obrador, Pepe Hernández...

4. Com va influir l'AMIPA en la construcció de la nova escola ?
Va fer les gestions oportunes envers de l'Ajuntament per tar d'accelerar la construcció 
d'un nou edifici.

5. Per què es va posar el nom de Santa Maria del Mar a la nostra escola ?
Perquè és la patrona de Cala d'Or .

6. Estau satisfet de com va quedar l'escola ? 
Sí, estic molt satisfet, i crec que tothom també . 

7. Voleu recordar o remarcar algun fet en concret ?
Sí, que en Tomeu Goiet va fer la primera xocolatada a l'escola nova.
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ENTREVISTA AL SR. ANDREU ROIG

1. Bones tardes. Vos va bé que vos facem algunes preguntes relacionades amb l'escola ?
Sí, clar que sí.

2. Quin càrrec teníeu quan es 
va inaugurar l'escola ?

            Quan es va inaugurar
            l'escola jo no tenia  
            cap càrrec, però quan es va  
            posar  en  marxa el procés   
            jo  era  regidor de 
            l'Ajuntament de Santanyí.
         

3. Quan es va començar a fer 
classe a Cala d'Or ?

            Es va començar en el curs 
            1983-1884, i es varen fer dos 
            cursos a l'Església. 
            A continuació, fins el 23 d'abril del 1990, es va fer classe en el Centre Cívic. Els 
            cursos 1r i 2n es van fer a l'Església, i fins a 7è al Centre Cívic.

4. On anaven els nins de Cala d'Or abans de fer-se classe en el nostre poble?
           Anaven a  s'Horta i a Santanyí,  majoritàriament.

5. Per què es va decidir fer un edifici nou ?
           El Centre Cívic no estava dissenyat com a escola, i les classes eren molt petites. La      
           matrícula va anar creixent i va ser necessari construir un edifici nou .  
  

6. Voleu recordar o remarcar algun fet en concret ?       
            No res en especial.

   
                                                                                                                Alumnes 5è 

_______________________________________________________________________________________________________________
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Moment de l'entrevista



   Així aprenem ...

A INFANTIL  CELEBRAM ELS 25 ANYS DE LA NOSTRA 
ESCOLA 

Durant aquest curs, amb motiu del 25è aniversari de l'escola de Cala d'Or, els 
alumnes d'Educació Infantil hem duit a terme diverses 
activitats.

Vam realitzar una sortida a l'edifici on 
abans es feia escola. Les impressions dels infants foren:

– que l'edifici és més petit que el nostre

– la meva mare/pare venia a escola aquí

– ens agrada més el nostre pati perquè és més gran 
i té jocs...

_______________________________________________________________________________________________________________
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També vam  passejar per la zona antiga de Cala d'Or i berenàrem i jugàrem a Cala Petita.Així 
ho vam representar:

_______________________________________________________________________________________________________________
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Així ho vam representar:

COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA?

És gran, és guapa, té finestres, té forma de rectangle, té un pati molt gran, té arbres i 

palmeres, és tota blanca, té columnes i arcs. L'ESTIMAM!!!!! (5 anys B)

_______________________________________________________________________________________________________________
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QUÈ ENS AGRADA MÉS DE LA NOSTRA ESCOLA?

Als alumnes de 4anys B:

ELISABETH:  M'agrada ser encarregada.

CARLOTA: M'agrada pintar amb ceres.

MOUHAMED: Regals (de sa Jaia Corema) i córrer pel pati amb en Falilou.

EVELYN: M'agrada es racó de sa caseta i jugar pel pati i també fer un dibuix de la 

primavera.

MARIA ROSA: Sa caseta.

DANIEL: Els Playmobils i 

anar a psico.

HECTOR: El biberó màgic 

i el bebè.

IVAN: Jugar amb el meu 

amic Andrés.

LUCAS: Anar a psico.

LEA:Psico.

MARIA ROSA: M'agrada 

venir a escola perquè tenc 

amics.

YAIZA: Les feinetes.

EIRE: Jugar a la caseta.

Als alumnes de 5 anys 

B:

SEBASTIÁN: M'agrada 

el pati i anar d'excursió! 

ARIADNNA: M'agrada 

fer feinetes! 

JON: M'agrada fer 

psicomotricitat i jugar 

amb els altres nins. Fer 

plàstica i plantar coses a 

l'hortet!

TEDI: M'agraden els 

nins! 

_______________________________________________________________________________________________________________
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ISABELLA 5 anys A

NEREA THALIA 5 anys A



SAMUEL: M'agrada jugar i els aniversaris! 

SOFÍA: M'agrada pintar i jugar amb els nins! 

MATÍAS: M'agrada jugar amb les fustetes i les mestres! 

MIGUEL: M'agrada jugar a la pissarra! 

MIRIAM: M'agrada fer música! 

JAN: M'agrada fer anglès! 

MARIO: M'agrada tot!                     

Els alumnes de 4anysA opinen :

A MI M'AGRADA JUGA AMB LA PLASTILINA I AL PATI. (NAOMI 4 ANYS A)

M'AGRADA ANAR A PSICO I ANAR AL TOBOGAN. ( NÚRIA 4 ANYS A )

M'AGRADA EL PATI PERQUÈ PODEM CÓRRER I JUGAR. I ANAR A PSICO. 
( ANDRÉS 4 ANYS A)

JUGA R AMB LES PEPES I LES FUSTETES. ANAR A PSICO. (AINA 4 ANYS A)

M'AGRADA ANAR A PSICO I JUGAR  AMB LES PEPES. I ANAR A LA PISSARRA. 
(LUCÍA 4 ANYS A)

M'AGRADA  JUGAR AMB LES FUSTETES I A LA CUINA. (RAÚL 4 ANYS A

JUGAR AL PATI. (ALEJANDRO 4 ANYS A)

JUGAR A LA CUINA PERQUÈ PODEM FER MENJAR. (TONI 4 ANYS A)

LES FUSTETES. (CRISTIAN 4 ANYS A)

M'AGRADA TOT. ANAR AL PATI. (MARC 4 ANYS A)

M'AGRADEN LES FUSTETES I LA PSICO I LA PLASTILINA. (DANIEL 4 ANYS A)

LA PSICO I EL TOBOGAN. (RAYAN 4 ANYS A)

JUGAR A LA CUINETA. (RAFAEL 4 ANYS A)

ANAR A LA PISSARRA I FER DIBUIXOS. (GHIZLANE 4 ANYS A)

EL PATI. (MARI 4 ANYS A)

TOTA. ELS MUSSOLS. (DIEGO 4 ANYS A)
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DECORAM LA NOSTRA ESCOLA PER A LA GRAN FESTA: 

I així vàrem representar la festa:
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         QUÉ BONITO ES CALA D'OR

En  lengua  castellana  aprendemos  haciendo  muchas  actividades  divertidas  en 

grupo y nos portamos muy bien. A veces ponemos un vídeo para aprender cosas, aprendemos 

a escribir recetas y poesía, preparamos un teatro y también nos inventamos una canción .

La canción de Joan Manuel Serrat “Qué bonito es Badalona” nos gustó y la cambiamos.

Para tener ideas de las frases de la canción tuvimos que pasear por Cala d'Or 

para ver cómo es y así pensar que podíamos poner . ¡Ah ! Y Alex cambió el final y dijo

 “ saludando a los vecinos”.

Esta es nuestra versión.

Qué bonito es Cala d'Or

Y esa cala
y esa playa

y ese azul del mar
y ese puerto 
y esas barcas

y ese velero por zarpar
y esa arena
y ese faro 

                    y un bonito parque pá jugar
y esa blanquísima silueta

y esos turistas en chancletas
casi ná.

Qué bonito es Cala d'or
en invierno y en verano

con casitas muy blanquitas
que se encalan cada año.

Qué bonito es Cala d'Or
abarrotado de pinos

con su gente, con sus niños
que pasean por el pueblo
saludando a los vecinos.

Le hemos enviado un CD a Joan Manuel Serrat para que nos diga si le gusta.
                    Podéis escucharla en nuestra página web    http://c07006937.eduwebs.caib.es/
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CONEIXEM EL NOSTRE MUNICIPI 

El passat mes de març, els alumnes de primer i de segon, vàrem anar d'excursió al 
Santuari de Consolació a s'Alqueria Blanca. Ens vàrem aturar davant l'església de Sant 
Josep i des d'allà vàrem emprendre el nostre camí. Visitàrem el mercat, la barriada dels 
molins, el Pou des Rei i finalment el Santuari  de Consolació. Des de dalt vàrem veure 
tot el nostre municipi: Santanyí, Cala d'Or, Portopetro, Calonge... Ens ho vàrem passar 
molt bé.

Els alumnes de segon A vàrem explicar el que més ens va agradar, us convidam a llegir 
uns exemples. Esperam que us agradin.
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                                CAMINADA PER CALA D`0R

El passat 24 d'abril els alumnes de 1r, 2n i 3r vàrem fer una caminada per Cala d'Or per 
conèixer els llocs més antics del poble. Visitàrem la primera escola situada al costat de 
l'oficina de turisme, la part antiga del port, l'església, el primer hotel “L'hotel Cala D'Or” i la 
casa del “descobridor i fundador de Cala D'Or” D. Josep Costa.
Finalment vàrem anar a berenar a la platja Cala Gran i vàrem jugar, ens ho vàrem passar molt 
bé.
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L'església de Cala D'Or

 La casa den Josep Costa
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Platja de Cala Gran
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SORTIDA DE 4t A LA VALL D' ORIENT (SERRA DE TRAMUNTANA)

    Enguany hem visitat el camp 
d'aprenentatge d'Orient com a sortida de dos 
dies. Els alumnes de 4t vàrem conèixer i 
estudiar la Serra de Tramuntana. Arribàrem a 
Orient, una petita vall amb el torrent de Cua 
Negra. Té un poblet de muntanya de cases 
empedrades, església  i l'antiga escola que ens 
va acollir com a hotel.

   Ens rebérem dos guies na Laura i en Jaume 
que s'entenien de quasi tot, sobretot de la 
natura i d'antics costum quasi perdudes. 
Les marjades són unes parets de pedra per a 
sostenir els bancals de cultiu. Allà hi creixen 
l'estepa blanca que servia per a fer fregalls 
per escurar,  de les fulles seques feien un ble 
per als llum d'oli.

 De l'albó s'aprofitaven les porrasses o 
tubercles que creixen davall terra, es bullien
i feien farina pels animals. De la tija,  una 
vegada assecada, es construïen canyissos per 
assecar les figues. La dauradella creix a les 
marjades i es rosegava, sense enviar-t'ho, 
quan tenies mal de queixal i t'ho anestesiava. 

  Sabeu la cançó de na Bel des Molinar? Idò 
carbó va anar a comprar i el pillo carbonero 
la volia mascarar! Na Laura ens contà la dura 
vida dels carboners i ens va convertir en 
carboners, mascarant-nos tots, com si 
haguéssim fet feina construint el rotlo de sitja 
i cremant la llenya d'alzina durant més de 
vint dies.
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   Al pas de l'Estaló arribaven els carros de 
traginers i hi havia un cobrador. Allà es 
carregava el carbó que era un bon negoci, ja 
que Palma era molt gran i l'hivern era mal de 
passar amb fred. El carbó era d'alt poder 
calorífic i fàcil de transportar. Els carboners 
feien feina als ranxos. Tallaven les alzines 
atacades pel banyarriquer,  a l'actualitat és 
una greu amenaça per l'alzinar.

   Arribàrem al Salt des Freu, abans es deia 
des Freus, que significa germans, perquè hi 
havia dues caigudes d'aigua.
Allà s'hi troba un antic molí fariner. L'aigua 
baixava per un canal i queia a molta pressió, 
feia rodar una roda de fusta que movia, amb 
engranatges, una mola de pedra. En rodar 
molia el blat. Hi existia un pont que a 
l'actualitat ja no hi és.

   Visitàrem  el bonic poble d'Orient, amb les 
seves antigues possessions com la de Cals 
Reis. Quina casualitat Orient i cals Reis!!!.
El poble era molt costerut, a dalt hi havia 
l'església i el cementiri. Totes les cases eren 
de pedra i els carrers empinats. Prenguérem 
un gelat a l'hotel com si fóssim turistes. Al 
final varen descansar!!

    La nit fou molt divertida. El sopar 
boníssim i després dels postres... l' 
espectacle! Els companys ens mostràrem les 
seves habilitats: en José fantàstic humorista. 
En Dario, Lucía C. Joaquín, Joel, Lucía 
H.,Laura, Miriam i Paula, extraordinaris 
contorsionistes! Els dos Cristians, Macas i de 
las Heras, feren un magnífic exercici de 
kung-Fu. I acudits per tots!
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Els nins estàvem impacients per anar als 
dormitoris.
Hi havia tres habitacions de sis lliteres. 
Dormírem amb els amics i xerràrem un poc 
ja que havíem de descansar, estàvem morts! 
L'endemà ens aixecàrem a les set i mitja, 
preparàrem les motxilles i berenàrem 
ràpidament però molt, molt bé. I... cap a la 
possessió de Comassema que manca gent!

Comassema és magnífica i molt antiga. Quan 
el rei Jaume I va conquerir l'illa als àrabs, 
entregà aquestes terres al comte Nuno Sanç 
que l'havia ajudat a la conquesta.
Les cases estan fortificades per defensar-se 
dels atacs pirates que arribaven de la costa 
sollerica, tot passant la Serra de Tramuntana.
La riquesa de Comassema prové de l'oli que 
es fabricava a la seva tafona.

 La varen veure, es tractava de la segona 
tafona, la primera funcionava amb premses 
manuals i un molí de sang, per moure les 
moles s' utilitzava una bístia (mul, ase...) 
L'actual era ja mecànica i funcionava amb 
electricitat. Les seves oliveres són 
centenàries, diuen que de vuit-cents anys. 
La clastra, les cases i el safareig són 
extraordinariament bells, antics i grandiosos. 

Damunt la porta  hi ha un escut amb la data 
del  1688.
 Entràrem dins la casa dels amos i vàrem 
seure a la llarga taula on els jornalers de 
Comassema menjaven. Antigament feien 
feina molta gent per recollir l'oliva, atendre la 
seva gran guarda d'ovelles, cultivar les seves 
terres...
A l' actualitat es fan festes de luxe com 
noces, sopars...

Moltes gràcies a tots els que han fet possible aquesta excursió: Jaume, Laura (guies de la 
Conselleria) Fernando Fortuny (Senyor  de Comassema) Cati i Bel (les nostres mestres).
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Els alumnes de quart B hem escrit contes a partir de la faula
 “El  lleó  i el ratolí”. 

Aquí teniu una mostra.

Qui fa més por?
Un dia un ratolí va sortir del seu cau. El ratolí va caminar i va xocar amb un lleó.
- Un lleó!!!
El ratolí va despertar al lleó. El lleó va dir que se menjaria al ratolí, però el ratolí 

li va proposar una cosa. Li va dir que a veure qui dels dos feia més por. El lleó va estar 
d'acord i varen caminar.

Varen veure una serp, el ratolí va dir  “hola!” ... i la serp se'n anà ràpidament. 
El ratolí va veure una guineu. Li va dir “hola!” ... i la guineu i se'n va anar 

corrent. Els animals fugien...  perquè el lleó estava darrere del ratolí! i els feia por. 
El lleó se'n va anar pensant que el ratolí era més ferotge. 

                                                     Val més manya que força.
Si t'ha agradat bé i si no... el tires pel terrat.  
                                                                                                    Dario Ware Hernández

El lleó caparrut.
Era una vegada, fa temps, un ratolí que vivia a la selva i un dia que tornava a ca 

seva, va veure que la porta estava tapada per un lleó que dormia. El ratolí va esperar i quan el 
lleó es va despertar  li va demanar:

- Per favor, podria anar-se de ca meva?
El lleó va dir que no, que estava molt tranquil. El ratolí va intentar convèncer-lo 

però no va poder. Fes el que fes no podia aconseguir que el lleó se'n anàs. 
El pobre ratolí ja estava cansat i li va dir al lleó  que li havia preparat un bufet. 

El lleó tenia gana, així que  el va convèncer. El ratolí, quan va veure que s'aixecava, va anar a 
demanar a un amic eriço que protegís la casa. Quan el lleó va entendre que no havia bufet va 
anar una altra vegada a la casa i se va fer tant de mal amb l'eriçó que no va tornar mai més.

                                   I conte comptat, conte acabat.

                                                                                                        Paula Torres Pons

                      El lleó i el ratolí.
Hi havia una vegada un lleó i un ratolí que vivien a la selva. El ratolí va veure

un lleó i sense voler li va trepitjar el peu. El lleó se'l volia menjar al ratolí. El ratolí se'n va 
anar corrents a ca seva. Passats uns dies el ratolí va tornar a veure al lleó i li va dir:

– Lleó, vols ser el meu amic?
El lleó li va contestar:

–  Sí, vull ser el teu amic . 
Però aquella nit, mentre el ratolí dormia, el lleó se'l va menjar.

I varen passar el dies, les setmanes, els mesos i el lleó se sentia solet perquè s' havia menjat al 

seu únic amic. Se'n va penedir d'haver-se menjat al ratolí. El lleó estava bastant trist. 
Però... tot sol estaràs i l'amic que t'has menjat enyoraràs!!!

                                                                                                    
 Maria Soltero Mayoral
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                         TALLER DE FANG DE LA SETMANA CULTURAL

Durant la Setmana Cultural hem fet molts de tallers interessant. 
Dia 23 d'abril de 1990 ens traslladàrem a l'escola actual. L'Associació de Veïns 

va recordar aquest esdeveniment amb una camiseta i l'ajuntament amb un pin per a tots els 
alumnes. Els de 4t, 5è i 6è varem fer d'artesans i férem  un recordatori del «25è aniversari de 
l'escola».  
   Ara vos contarem el procés de fabricació de l'objecte o platet de fang.

1r Vàrem fer fotos de l' edifici de l'escola. Es triaren les que més agradaren i es feren uns 
motlos amb cartolina, per després poder repassar la silueta.

2n Estiràrem el fang amb un aprimador molt gros.

3r Vàrem triar un platet, d'aquest de plàstic, que ja havien utilitzat a casa. Aquest plat ens va 
servir com a motlo. El repassàrem amb un punxó i li donàrem la forma desitjada.

4t Deixàrem eixugar uns dies.
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5è.  Vàrem pintar  amb engalbes,  que són colors  obtinguts  de forma natural  amb minerals 
triturats. En aquest cas de color blanc.
6è.  Una  vegada  eixuta  la  pintura,  vàrem repassar   amb un  punxó  la  silueta  de  l'escola.  
L'endemà fregàrem amb un fregall verd per a llevar totes les restes de pintura que no havien 
caigut dins les línies que havien fet amb el punxó. Quina polsada!

7è. Na Bel els dugué a coure a 900º  a la ceramista de Call Vermell, situada a Felanitx.

 I ja tenim els nostres recordatoris, super «ben fets» i molt «guapos».
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    APRENEM . . .

 En contacte amb la
                                 natura.

A l'hort.

Amb els tallers de cuina.
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Amb les festes i tradicions.

 

Investigant i creant.
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PASSATEMPS

Anima't a jugar.

 Troba les 8 paraules :

DICCIONARI, AULA, MATES, LLAPIS, REGLA, LLIBRE, ESTOIG, MESTRE

D E O P P O J V

I A M E S T R E

C U A S T E W Q

C L T L K M C X

I A E L T J P W

O O S A G Q E A

N K R P I S R S

A Z E I O G B K

R C A S T H I G

I N K Y S I L M

H N L R E G L A

CARLA FERRER LLAMAS 
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Jeroglífics 

-sol +ica  +à 

 

  

                                                                              Ana Sánchez

Sopa de l letres

Cerca a la sopa de lletres les 9 paraules d'assignatures escolars.

K S Q H C D F S Q F H

F S E Ñ A H J F L O C

I P Y T T Ñ K M J I H

S L O P A S K A E J N

I A B Q L M C N D D F

C S Z V A L C N Z K I

A T V A U I A P V H Ñ

J I E R E L I G I O N

G C A S T E L L A T M

H A W G A N G L E S S

-plàstica
-castellà
-català

-medi
-ciències
-mates

-religió
-anglès
-física

Fiorella Jiménez
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Un quart de segle ha passat
que s'inaugurà aquest tresor
amb s'emoció dins es cor
en un dia tan assenyalat
avui tot s'antic alumnat
ses seves tasques ha deixat,
sentint emocionat
per aquí lo molt que ha aportat
pels veïns de Cala d'Or.
                            
                        Joan Marines
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