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Els meus llibres sempre estan a la meva disposició, mai estan ocupats.
Marc Tul·li Ciceró

La lectura fa a l’home complet, la conversa el fa àgil i l’escriptura precís.
Francis Bacon 
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EDITORIAL

Moltes són les raons que nos duen a triar un llibre: una

portada atractiva, un títol suggerent, un autor de moda,

unes il·lustracions boniques, una determinada olor... No

importen quins siguin els motius, la història, el que conta,

el que transmet... és el que importa. S'han dit tantes coses

del llibre: desenvolupa la imaginació, transmet emocions,

fa viure altres vides, fa pensar i forma opinió, un llibre és

un amic, el que llegeix mai estarà sol.... i tantes altres que

podríem dir.

No hi ha emoció, sentiment, inquietud,

vivència... que no es pugui sentir a través de la lectura.

Aquell moment solitari, íntim, en  que aïllats de tot ens

submergim dins la calidesa o l'angoixa del que es narra; el

desig d'aquest moment. I després el parlar-ne, el

comunicar-lo, el compartir-lo... o no, guardar-lo per un

mateix.

El temps que es dedica al llibre, sempre és un

temps profitós. Tot és positiu.

I amb tot això, que és de difícil transmetre aquest gust per

la lectura i els llibres, contrarestar aquest adversari: la

cultura de la imatge i les noves tecnologies. 

Malgrat tot, el llibre roman, queda, hi és,

s'adapta, ja tenim el llibre electrònic... Tot el demés canvia,

es modifica, s'oblida, es substitueix... però els llibres

queden, només es tracta d'obrir-los i entrar en ells.

                  Per sempre els llibres!
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UN ANY MÉS LA NOSTRA ESCOLA DISPOSA D'UN AUXILIAR DE
CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA.

Professorat d'anglès i alumnes de cinquè

Un any més el centre ha posat en marxa el projecte de l’auxiliar de conversa en llengua
anglesa que s’emmarca dins el Programa d’Auxiliars de Conversa del Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària
com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de millorar la
competència comunicativa es pretén contribuir a un apropament als aspectes geogràfics,
socials, culturals i d’actualitat dels països de referència. També aporta un increment de la
motivació per aprendre llengües estrangeres.

L’auxiliar està present a l’aula amb els mestres especialistes que imparteixen anglès i
Educació Física en llengua estrangera. Es prioritza el seu suport a alumnes dels cursos
superiors, és a dir, quart, cinquè i sisè, donant un cop de mà en treballs o activitats de
grup, per parelles, en preparació d’exposicions orals i augmentant l’ús de la llengua oral a
través de petits diàlegs, jocs de taula o petites lectures.

L'auxiliar de conversa per a aquest curs nom Allen i és nord-americà. A continuació
podreu llegir una entrevista que li hem fet.

What is your name and how old are you?
My name is Allen and I am 24 years old.

Where are you from?
I am from the United States of America. 

What is the name of your city?
I am from Charleston, South Carolina. Just 
above Florica and Georgia.

What do you like to do in your free time?
In my free time i enjoy travelling &and learning new languages. I enjoy listening to music and 
singing. I am very artistic.

How long will you be in Cala d'Or?
I will be in Cala D’or until the end of the school year. 

Do you have any pets?
Yes i have 1 dog. She is half Poodle and half labrador. Her name is Imogene.

What is an interesting fact about you?
I have traveled to 20 countries! And 5 continents.
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 XII JORNADES ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE SANTANYI

Professorat d'Educació Física i alumnes de Cinquè

Els dies 18, 19 i 20 de maig

s ' h a n d e s e n v o l u p a t l e s

jornades de jocs de les escoles

d e l t e r m e m u n i c i p a l d e

Santanyí.

Agrupats per cicles, tots els

nins i nines es varen divertir

d'allò més jugant i convivint

amb altres nins i nines que

estudien a diferents escoles del terme.

Va ésser una ocasió extraordinària per conèixer i refermar vincles entre gent de la mateixa

edat i que, en un futur es trobaran a espais comuns.

La temàtica enguany ha estat els jocs olímpics i els jocs han fet referència a un esport en

concret, però desenvolupat d'una manera més adient i menys competitiva per als infants.

Com que els alumnes estaven distribuïts per grups d'edat i mesclats, dins un mateix equip

podien trobar nins i nines de les altres escoles. D'aquesta manera la comunicació amb

nous companys s'ha fet ineludible.

Tots vàrem quedar molt contents d'haver passat un dia especial envoltats de nous amics i

amigues. I també, d'haver jugant durant hores.
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Aquests són alguns dels titulars de les notícies que redactaren els alumnes de cinquè
sobre l'esdeveniment:

UN DIA D'ESPORT
Totes les escoles del municipi s'han reunit per fer deport juntes.

Paula, 5è B

DIADA D'ESPORT ENTRE ESCOLES
Es celebra la XII edició de les jornades esportives

Míriam, 5è B

UN DIA DE DEPORTE
¡Todas las escuelas del municipio practicando deporte juntas!

Antonio, 5º B

UN ALTRE ANY DE JORNADES ESPORTIVES
I ja en van XII!

Luis David i Joaquín, 5è A

UN DEMATÍ FENT ESPORT AMB ELS NINS DE 5è I 6è DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

Rocío i Joel, 5è A
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 PROGRAMA DE CENTRES MEDIOAMBIENTALS 2015 

www.ceipsantamariadelmar.net

Dia 26 de novembre, en el marc del Programa de Centres Mediambientals, la nostra 

escola va ser guardonada, en reconeixement de la tasca realitzada en l'educació 

medioambiental.
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 III CAMPIONAT DE MATEMÀTIQUES KALCUDOCU

En el marc de les festes de Sant Andreu (Santanyí) els alumnes Nicolas Pagel i Paula

Torres han participat amb molt d'èxit al III Campionat de Matemàtiques Kalcudocu.

Enhorabona!

Vetaquí els seus diplomes:

SIMULACRE D'EMERGÈNCIA

En el mes de maig hem realitzat, com feim cada curs escolar, un simulacre d'emergència.
Ha sortit tot bé.
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VIURE AMB SALUT 

En el mes de febrer els alumnes de primària de l'escola han participat al programa viure

amb salut.
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 SETMANA D'EDUCACIÓ VIARIA

En el mes de febrer, els alumnes del 2n, 4t i 6è han rebut  unes sessions d'Educació Viària

impartida pels agents de la policia local de l'Ajuntament de Santanyí.

A part de les sessions teòriques, dins l'aula, han realitzat unes pràctiques al carrer. En el mes de

maig  les sessions teòriques s'han completat amb pràctiques a un circuit.

Cada any el CEIP Santa Maria del Mar, en col·laboració amb l'Ajuntament de Santanyí realitza

aquestes sessions per conscienciar els alumnes de la importància de conèixer i aplicar en el dia a

dia el codi de circulació.

Primer formació teòrica. 

Després sortim al carrer a practicar 
com a vianants...

I per acabar, practicam com a 
conductors.
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EN JAUME BINIMELIS S'HA JUBILAT

Júlia, 6è B

Al setembre de 1985 va arribar a Cala d'Or, com a mestre interí, en Jaume Binimelis.

Només eren tres mestres i es feia classe a uns locals provisionals on ara trobam les

oficines de l'Ajuntament. No va ser fins al setembre de 1990 quan va tornar com a mestre

definitiu al centre, coincidint amb l'any de la inauguració de l'edifici actual. 

Aquest curs en acabar el primer trimestre s'ha jubilat i hem aprofitat per fer-li

una entrevista que vos transcrivim a continuació.
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ENTREVISTA

– Jaume, sabies des de petit que volies ser mestre?

– No, jo vaig decidir ésser mestre en el darrer en el darrer curs que vaig estudiar a l'institut que

en aquell temps es deia COU

– Què et va va fer decidir a ser-ho?

– De sempre m'ha agradat treballar amb el jovent i vaig trobar que seria una bona qüestió que

em dedicàs a ensenyar, a transmetre els meus coneixements, els coneixements relacionats

amb l'entorn, als al·lots.

– A quina edat vares començar a fer de mestre?

– Vaig començar a fer de mestre als vint-i-cinc anys per a l'administració, però abans, a partir

dels vint o vint-i un ja havia fet qualque substitució.

– Has fet classe a altres escoles  a més de fer-ne a la nostra?

– He fet classe a vàries escoles. Molts de mestres quan comencen fan substitucions i fan classe

a vàries escoles i jo he acabat al CEIP Santa Maria del Mar de Cala d'Or, tot i que abans vaig

estar a Cas Concos i a s'Horta. També vaig estar a Son Cladera, a Sant Llorenç -que va ésser

allà on vaig començar, amb vint-i -cinc anys-, a Manacor, a Petra, a Calvià i a Llucmajor.

– Quin any vares arribar a la nostra escola?

– Al CEIP Santa Maria del Mar vaig arribar-hi fa trenta-un anys.

– Què et va fer decidir per l'escola de Cala d'Or?

– Jo vaig triar venir a aquesta escola sobretot per dues qüestions: una, perquè queia aprop d'on

jo visc i he viscut sempre, a s'Horta, i s'altra perquè ja coneixia un poquet l'entorn. De fet

molt gent de s'Horta té negocis i se relaciona amb gent de Cala d'Or i això feia que jo ja

conegués Cala d'Or i em resultàs més fàcil relacionar-me amb els alumnes.

– Amb quines dificultats t'has trobat tots aquest anys que has fet de mestre?

– La feina de mestre ha canviat considerablement d'ençà que jo vaig començar, que fa uns

trenta-cinc anys, a ara. En aquell temps els mestres tenien un control, una manera de

relacionar-se amb els alumnes i amb les famílies que era un poc més autoritària que la d'ara.
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La relació era més fàcil perquè la feina dels mestres, pens, era més reconeguda que no ara.

Ara, en canvi, la relació amb els alumnes i el pares ha canviat . Pens que ara es reconeix

manco la feina dels mestres.

– Quins són els canvis més grans que ha viscut en l'educació d'ençà que vares començar

a fer de mestre?

– Un dels canvis majors ha estat l'obligatorietat de l'ensenyament fins als setze anys i també

l'aprenentatge de llengües estrangeres, sobretot de l'anglés. Aquests són els canvis més

notoris, junt amb el nombre d'alumnes per classe; al principi eren d'uns quaranta per classe i

ara són una vintena. També he de dir que ara hi ha més mestres per escola; quan vaig

començar a Cala d'Or just es feia fins a tercer i érem tres mestres; ara, en canvi, hi ha devuit

aules i som vint-i-set o vint-i-vuit mestres. Les escoles estan millor dotades, tant en material,

sobretot de noves tecnologies, com en professorat i mestres especialistes.

– Si no haguessis estat mestre a quina altra professió t'haguessis dedicat?

– És una pregunta, una reflexió que m'he fet moltes vegades però no l'hi he trobat resposta

perquè així com han anat passant els anys cada vegada m'ha agradat més la docència i he

vist que aquesta era la meva feina, la feina per a la que crec que estava més ben dotat. Ara

bé, no estic empegueït, no me fa versa fer altres feines: m'agrada fer feina a fora vila, també

m'agradava fer de picapedrer i fer feina a l'hoteleria. De fet abans de començar a fer de

mestre vaig fer feina un estiu a l'hoteleria, a Cala d'Or, a l'Hotel Cinc Puntes. Bé, supòs que

si no hagués estat mestre n'hauria fet una d'aquestes.

– Quins plans tens ara que t'has jubilat?

– En primer lloc atendre la família així com pertoca. Els nostres dos fills, tenim una filla que

ara té devuit anys i un fill que en té setze, encara són joves i necessiten que les facin costat.

A part d'això hi ha gent gran a ca nostra que necessita la nostra ajuda: pares, sogres concos...

De vuitanta anys per amunt són quatre a la nostra família. Jo ara -tenc seixanta-un anys- tenc

un estat de salut passable i m'agrada feinejar per a ca nostra, per fora vila, anar amb

bicicleta, amb la barca, estar amb els amics; ajudar un poc al poble de s'Horta en qüestió de

festes i altres esdeveniments... A l'hora de la veritat no tenc temps per fer totes les coses que

voldria fer...

– Moltes gràcies Jaume pel teu temps i molta de sort.
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      AIXÍ TREBALLAM A L'ESCOLA MATINERA

     Ens encanta fer tot tipus de manualitats.       Pintar.

           Crear.

     

                                 Retallar.
                                                                                 

                     Decorar camisetes, bosses...
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PRACTICAM EL QUE HEM APRÈS

No hi ha millor manera per fixar el que hem estudiat a classe que poder-ho posar en

pràctica, experimentar-ho i tocar-lo amb les mans.

Els alumnes de 4t, a l'àrea de naturals, hem tornat al 1440 i hem treballat amb la

impremta, un dels invents més importants de la humanitat. Quan ens xerraven d'aquest

invent no ens podíem imaginar que fins feia poc encara s'utilitzava en antigues impremtes

de poble. Avesats al teclat, la pantalla i la impressora, no imaginàvem que per escriure

una pàgina, com la que ara llegiu, s'havia d'anar lletra per lletra, començar pel final i

“escriure” de dreta a esquerra. A part d'adonar-nos de la feinada i el temps que es

necessitava per compondre tres línies, hem aprés també el vocabulari específic d'aquest

ofici, però sobretot hem aprés la importància d'aquest invent en el camp de l'escriptura.

Ha estat una experiència molt enriquidora on hem conegut un món que ens semblava tan

llunyà però  que hem descobert ben a prop de nosaltres. 

Els alumnes de 

6è també varen 

venir a veure la 

impremta.

De Nou a Quatre / 15



Alguns elements de la impremta:

                            Galera i pinces       Calaix amb els “tipos” (lletres)

                                

 Componedor

                                                                   Resultat de l'experiència
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CELEBRAM LES VERGES

L'octubre és temps de cançons, clavells i bunyols. 

Quan arriben les VERGES, una de les festes 
més dolces del calendari, és temps de menjar 
BUNYOLS amb sucre i mel.

Els bunyols més tradicionals són elaborats amb patata i/o moniatos.

           
INGREDIENTS:

    1 kg de patates
    500 g de moniatos
    2 tassons d'aigua
    3 ous
    50 g de llevat
    1 kg de farina de força
    Oli de gira-sol
    Sucre

Els BUNYOLS és una massa de pasta, fregida en oli. La forma de bunyol és,
generalment, rodona amb un forat al mig, encara que qualsevol forma relativament
semblant es pot considerar un bunyol.
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CANÇONS POPULARS:

         Avui són les Verges,                                                    Voleu que vos digui
         tots hi hem d'anar!                                                       lo que és un BUNYOL?
         De bunyols amb sucre,                                                Una cosa rodona
         hem de berenar!                                                           amb un forat tot sol.

BERENAM DE BUNYOLS!
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HEM CELEBRAT SANT ANTONI

Dia 15 de gener celebràrem
Sant Antoni amb una cantada
popular al pati, berenar de pa
amb llonganissa (aportació de
l'AMPA) i una ballada popular.

Varen venir els dimonis i Sant
Antoni i tots nosaltres anàvem
vestits de vermell amb la
caretes.

Els dimonis feien molta
de por!
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HEM CELEBRAT EL DIA ESCOLAR DE LA  NO-VIOLÈNCIA I LA PAU

Dia 29 de gener tots els nins i nines de la nostra

escola hem celebrat el Dia de la Pau i la no-

violència; hem anat a la plaça Pinar duent

pancartes que hem fet a classe i escoltat el

manifest fet entre totes les escoles del municipi

de Santanyí. Tot seguit hem alliberat els coloms

de la pau. 
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RUETA 2016

Dia 8 de febrer vàrem celebrar la rueta.

Enguany la disfressa va ser de lliure

elecció. Hi va haver una gran varietat de

disfresses que varen omplir els carrers

de colors, diversió i rialles.

Com sempre, férem una passejada

acompanyats de la batucada de l'escola

pels carrers de Cala d'Or fins a la plaça

Pinar on ens esperava un grup d'animació per entretenir tothom.

Aprofitant aquesta festa els alumnes de sisè organitzaren una tómbola i varen vendre

coques i begudes pel viatge d'estudis.
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LA JAIA COREMA

Com cada any la Jaia Corema ha tornat. I set setmanes amb nosaltres passarà.

Els nins i les nines d'Educació Infantil cada divendres ens

reunim amb la Jaia Corema. L'alumne que és el responsable

de tallar i llegir la nota, ens fa saber sí la Jaia ha deixat algun

regal.  

La Jaia deixarà alguna cosa, sempre que tinguem en compte

les normes de convivència i el bon fer.

      
                7 CAMES

 Començam el compte enrere...

   6 CAMES !           5 CAMES !        4 CAMES !        3 CAMES !           2 CAMES !

             1 CAMA !                               

                                                                    
                                                                             0 CAMES !!! 

De Nou a Quatre / 22



Mirau alguns dels regals que ens ha fet la vella Corema ...

                   LLIBRES !                             LLEPOLIES !

I els desitjats ...

   

  OUS DE XOCOLATA !

                         GRÀCIES I FINS L'ANY QUE VE !
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CAL·LIGRAMES

Els nins i nines de 2n A i B hem après a fer cal·ligrames a la classe de llengua castellana.
Hem descrit animals.
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L'ART D'IMAGINAR

Alumnes de 4t 

N'hi ha que escriuen històries, n'hi ha que les llegeixen i n'hi ha, com els alumnes de

quart, que les «tunegen».

Després de llegir les famoses aventures de Don Quijote i veure una de les pel·lícules del

mag més famós del món, ens vàrem voler imaginar com seria una aventura en la que

ambdós personatges compartissin protagonisme. Dit i fet, a Don Quijote el vàrem enviar al

castell de Hogwards, i a en Harry a un lloc de la Manxa del que no en recordam el nom.  I

aquí teniu el resultat. Però aquesta només és una petita mostra del que hem fet; si voleu

llegir més aventures tunejades d'en Harry Potter i Don Quijote, anau al següent enllaç:

http://www.ceipsantamariadelmar.net/publicacions-menu-principal/altres-menu-principal

I recordau, llegir és molt interessant però crear, inventar i imaginar encara ho pot ser més.
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FIN
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CIUDADES CON ENCANTO.

Alumnes de 4t

En la asignatura de Lengua Castellana se han trabajado diferentes unidades didácticas.

Una de ellas ha sido  la de “ciudades con encanto”. 

Hemos elegido una ciudad del mundo, se ha sacado un billete y su tarjeta de embarque.

Se ha elaborado un dosier sobre dicha ciudad,  incluyendo un resumen, la lengua que se

habla, la moneda, la religión y el clima. También se ha hecho una relación de los

monumentos, parques, museos, teatros... que se deseen visitar, con una enumeración de

las actividades a realizar durante al menos dos días.

Nos ha gustado mucho, hemos trabajado en el ordenador buscando información, fotos y,

finalmente, diseñando y escribiendo una postal desde esa ciudad.

De Nou a Quatre / 30



ALGUNS ALUMNES D'AD ES PRESENTEN
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                                                         ROBIOLS   

INGREDIENTS PER 1 KG DE FARINA

. 1 kg. de farina 

. 250 g. de saïm

. 250 g. de sucre en pols

. 5 vermells d'ou

. 1 tassonet d'oli

. 1 tassonet de llet

. 1 tassonet de suc de taronja

PEL FARCIT

. Confitura de cabell d'àngel, de codony...

. Brossat.

. Crema pastissera.

. Xocolata.

COM ES FA ?

1. Primer posam dins el ribell els ingredients líquids

i anam afegint la farina a poc a poc.

2. Ho pastam fins que no s'aferri a les mans.

3. Feim bolletes de uns 100 g.

4. Les aprimam amb l'aprimador.

5. Posam el farcit i tancam en forma de mitja lluna. Pressionam amb els dits les voreres i

retallam la pasta que sobra.

6. Enfornam durant uns 20 minuts.

7. Quan són cuits els posamal damunt sucre en pols.
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COCA AMB VERDURA

Alumnes de 6è

Ingredients

Per fer la pasta: 

Un tassó d'aigua.

½ tassó d'oli.

Un pilotet de llevat de pa.

Farina de pa que, si  volem, es pot  

mesclar amb farina integral.

Optatiu: un ou, un poc de saïm.

Verdures:

Es posaran unes o altres segons  la temporada que sigui. La nostra du:

bledes  colflori     cebes tendres     alls     

carxofes    espinacs     julivert           tomàtigues
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Com es fa? 

  

  1r) Es treballa  com per fer pa. Es

mescla l'aigua, l'oli, el llevat i la farina.

Es pasta bé i es deixa tovar fins que

crivelli la pasta. En aquest moment

s'estira la pasta damunt una llauna

que prèviament haurem untat amb oli.

   2n) Trossejam totes les verdures en

trossets ben petits.

   3r)  La ceba la farem a part, perquè

la matarem  posant-li sal i deixant la

reposar. Més tard la premem ben fort

dins la mà. Fins que tregui el suc!

   4) Mesclam bé totes les verdures i

les trempam amb oli, sal i prebe bo.

(Vius! que la ceba ja duu sal).

   5) Col·locam bé la verdura damunt

de la pasta. 

6) La ficarem al forn  una  mitja horeta

a una temperatura de uns 180 .
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OLIVES TRENCADES

Aprofitant que el mestre Jaume Binimelis va comprar olives de la Serra de Tramuntana, la classe de

6è B va fer un taller d'elaboració d'olives trencades. Les receptes poden variar depenent de la zona

de Mallorca on s'elaboren i de la tradició familiar però nosaltres varem utilitzar els següents

ingredients:

– Olives
– Fonoll
– Alls
– Pebre de cirereta 
– Aigua
– Sal

L'elaboració és molt senzilla:

1. Primer cal trencar les olives amb una pedra que tengui una cara plana.

2. Netejar bé tots els ingredients i classificar-los.

3. Introduir les olives dins un recipient, preferentment de vidre que es tanqui hermèticament.

4. Afegir aigua amb sal fins tapar les olives. Per elaborar l'aigua amb sal ens ajudam d'un ou

fresc. Ficam l'ou dins un ribell amb l'aigua i anam fincant sal fins que l'ou sura. En aquest

moment sabem que la quantitat de sal és l'adequada.

5. Ficar un parell de branques de fonoll, una cabeça d'alls i un pebre de cirereta.

6. Tapam ben fort el recipient. Ja només ens quedarà esperar un mes i les nostres olives

trencades estaran preparades per acompanyar un bon pa amb oli! 

De Nou a Quatre / 35



VISITAM LA BIBLIOTECA
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AQUEST CURS HEM LLEGIT

Autor: Joana Lladó

Editorial: La Galera

Gènere: de misteri i fantàstic

Argument: Un fantasma va acabar a la biblioteca

d'una escola i se va fer amic de  quatre nins.

Els personatges principals són: 

– En Jordi és un nin prim, amb els cabells pèl rojos

– N'Aina és una nina, també pèl roja, amb el cabells curts.

– En Bernat porta ulleres, té els cabells obscurs i els duu pentinats amb punta.

– En Toni

– El fantasma…

Els personatges secundaris són:

– Els pares d'en Jordi

– La mestra

– El guàrdia

Opinió personal: M'ha agradat bastant perquè té misteri, però trob que li falta una

mica d'acció.

Paula, 5è B
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ESTE CURSO HEMOS LEÍDO

Autor: Rafael Ordóñez

Editorial: Alfaguara

Género:  Varios

Argumento: Una clase gana un concurso y el

premio es que cada alumno puede ir de viaje a un

país de Europa, pero tienen que hacer una

redacción para la profesora sobre el país que han

visitado.

Los personajes principales son:

– David es un niño un poco vago.

– Sergio es divertido, listo y le gusta mucho la música.

– Walter es ecuatoriano, moreno y lleva el pelo corto.

– Alicia lleva el pelo corto y es morena.

– Lu Mei es china. Su otro nombre es Teresa. Tiene el pelo moreno y corto y, a

veces, lleva coleta.

– Adrià es rubio y lleva el pelo corto. Le encantan los juegos.

– Clara es alta, lleva el pelo corto y es peliroja.

– Guillermo es moreno, lleva el pelo corto y le gustan los poemas.

– La profesora es alta y rubia y lleva el pelo corto 

Hay mas personajes, peró para saber cosas de ellos tendréis que leer el libro.

Opinión personal: Este libro me ha gustado mucho porque aprendes muchas cosas

de Europa y es muy divertido. Lo recomiendo.

Rocío, 5º A
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Título: El Superzorro

Autor: Roald  Dahl

Ilustrador: Quentin Blake

Editorial: Alfaguara

Género: Aventuras.

Argumento: Cuenta la historia de un zorro muy,

muy astuto que consigue burlar, junto con sus

amigos y su familia a tres granjeros tontos.

Los personajes principales son: 

– El Superzorro y su familia, listos, astutos...

– Los tres granjeros: Benito, Buñuelo y Bufón

                                 Flaquito, pequeño, tripón.

                                 Tres grandes bribones,

                                 sois unos ladrones

                                 y tenéis todos mal corazón.

Personajes secundarios:

– Don Tejón.

– Don Topo.

– Don Conejo.

– Don Comadreja y sus respectivas familias.

Opinión personal: 

     Nos ha gustado mucho. Ha sido muy divertido y entretenido. Os recomendamos su

lectura.  Además hemos hecho un trabajito de comprensión lectora con dibujos incluídos.

Alumnos de 3º A
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Título: El estanque de los patos pobres.

Autor: Fina Casalderrrey

Ilustrador: Teo Puebla

Editorial: Edebé

Colección; Tucán

Género:  Realista, cuenta sucesos reales.

Argumento: Narra la relación, las anécdotas, las

travesuras, la complicidad, el cariño... entre una

niña pequeña, Noema y su abuelo Pablo que está

enfermo. 

Los personajes principales son: 

– Noema, la niña que cuenta la historia. Inocente, ingenua, traviesa, parlanchina,

vivaracha… muy unida a su abuelo y al que quiere mucho.

– El abuelo Pablo, anciano y enfermo, muy tierno y cariñoso, amigo y cómplice de

Noema.

Personajes secundarios:

      Los padres y el hermano pequeño de Noema, Tino el novio de Noema, su amiga Pili 

Canosa, sus padres tienen una tienda de “chuches”, Dominga la señora que ayuda en las 

tareas se casa y los personajes de las anécdotas de la aldea que cuenta el abuelo.

Opinión personal: 

      Nos ha gustado mucho. Es un libro sentimental, emocionante, divertido, tierno... 

Si queréis emocionaros, reir, sonreír, aprender... tenéis que leerlo.

Alumnos de 3º B
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 VISITA AL MERCAT DE SINEU

Dimecres, dia 10 de febrer, els alumnes de 3r

visitàrem el mercat de Sineu. 

Férem una volta per conèixer tots els carrers del poble

on hi ha les paradetes. Després començàrem a omplir

una fitxa amb els preus dels productes. Quan

acabàrem d'apuntar preus i de fer una volta per tot el

mercat, berenàrem i anàrem en grups a comprar.

El mercat és molt gran. Hi ha paradetes de moltes

classes: de verdures, fruites, flors, roba, sabates,

artesania, bunyols, teles, etc. Tot  tenia molt bona

pinta. La parada de les flors era preciosa.

La que més ens va agradar va

ser la dels animals: porquets,

cabres, ovelles, galls d'indi,

gallines,  pollets, galls, cans,

hàmsters, conills amb les seves

cries, ponis, etc...                  

Va ser una sortida genial!
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VISITA ALS BETLEMS DE CIUTAT

Dia 17 de desembre els alumnes de primer, segon i tercer anàrem d'excursió a
Palma. Visitàrem el Palau March on hi ha diverses figures de Betlem. Després anàrem a
conèixer La Catedral i, finalment,  apreciàrem el Betlem de Cort. Fou una visita molt
instructiva.

Aquí teniu les impressions d'alguns alumnes de tercer.

“En aquest viatge vàrem  anar a Palma en bus. Sortírem cap a Calonge, s'Alqueria
Blanca, Santanyí, Campos i directes a Ciutat. L'autobús va aparcar al Parc de la Mar que està
devora la catedral. Hi ha  un llac i al mig un brollador que tira l'aigua molt amunt. Vàrem caminar
fins que vàrem arribar a la Seu.  Vàrem entrar, i me va agradar molt perquè les vidrieres eren molt
acolorides i les capelles molt boniques i estaven dedicades a Sant Martí, Sant Sebastià, a la Mare de
Déu ... Però la capella que més me va agradar va ser la de Sant Martí, però no sé explicar perquè.“

Joel

“Dia 17 de desembre vàrem sortir de l'escola amb autobús a Palma. Vàrem passar per
Calonge, s'Alqueria Blanca, Santanyí, Campos i finalment Palma.

Pel camí vàrem veure cavalls, ramats d'ovelles, porcs, gallines, galls ... tot i que hi
havia boira.

Vàrem visitar la catedral.  És per dins molt bonica. La catedral és del segle XIII. Hi
havia capelles dedicades a  Sant Sebastià, Sant Martí, la Mare de Deu... 

També vàrem visitar el Palau de Can March, un museu on hi  havia escultures i un
betlem antic molt bonic. El Palau de l'Almudaina està davant de la Seu, la catedral, però no
poguérem entrar.

Després vàrem caminar fins a l'Ajuntament on al davant hi ha una plaça amb una gran
olivera. 

Vàrem veure cignes, blancs i bonics,  a un estany  que hi ha a s'Hort del Rei, uns
jardins que hi ha abaix de la Catedral. Després a l'autobús.

Lo que me va agradar més varen ésser els Betlems de l'Ajuntament i del Palau de Can
March.

Felipe

“Dia 17 de desembre vàrem anar a Palma a veure la catedral i el Palau d'en March. Pel
camí vàrem veure, a través dels vidres de l'autocar, cavalls, ovelles, gallines... I també tanques
d'ametlers, garrovers, figueres...També vàrem veure cignes molt bonics a l'Hort del Rei, que és un
jardí que hi ha al peu de la catedral. El que m'agradà més varen ser les estàtues i els betlems del
Palau d'en March. També me varen agradar les rosasses de la Seu, perquè eren molt boniques i eren
vidrieres rodones de colors molt alegres i variats. Me va agradar molt l'excursió.”        

                                 
Elia
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CONCERT DE LA UNITAT DE LA COMGEBAL

Dia 28 d'abril vàrem anar a l'escola de música a veure un concert meravellós. Ens vàrem endinsar
dins el món de les BSO (Star Wars, Aladdin, Frozen...).  El repertori va ser molt divertit i
emocionant i, sobretot, amb unes cançons adequades als nostres gusts. 
Ens presentaren d'un en un  els instruments que formen part d'aquesta banda tan especial.
D'aquesta manera vàrem poder aprendre i conèixer la gran quantitat i diversitat d'instruments
que hi ha, quina era la seva procedència i com sonen en directe.  
Per acompanyar les melodies, hi havia una pantalla grossa que projectava petits resums de cada
cançó.
Alguns nins tengueren l'oportunitat  de tocar instruments, fins i tot, n'hi hagué que comptaren
amb el privilegi de dirigir la banda.
Esperam que el proper curs puguin tornar a visitar-nos ja que va ser una experiència fantàstica.

Aquí teniu les opinions d'alguns dels alumnes.

(Cristina G.B.) Va ser molt divertit i em va agradar molt la pantalla que varen posar perquè
poguéssim  mirar les pel·lícules.

(Ruben J.) Me varen agradar molt els instruments. Trob que sonaren molt bé.

(Cristina G.A.) M'agradaren les cançons i trob que les varen interpretar molt bé. I també me va
agradar molt que triassin cançons de Disney i sobretot, que acabassin amb en Bob esponja.

(Nerea) M'agradaren els instruments, sobretot la tuba.

(Analia) Me va agradar molt, ja que varen triar pel·lícules que m'encanten.

(Kevin B.) A mi me va agradar molt el so de la tuba i del clarinet.

(Ruben A.) Vaig trobar que els instruments
sonaven molt bé. El que més me va agradar va ser
el clarinet.

(Victoria) A mi me va agradar la cançó d'en Bob
Esponja perquè quan era petita m'agradaven molt
aquests dibuixos.

(Cristian G) Ho descriuria amb una paraula tota
sola: al·lucinant. Sobretot Star Wars.

Quines propostes els faríeu si tornaven l'any que ve:

(Cristina G.A.)  A mi m'agradaria que afegissin al seu concert la cançó de Juràssic World i “La
Cenicienta”.

(Cristina G.B.) Que afegeixin altres instruments com per exemple el piano, la guitarra…

(Ruben)  A mi m'encantaria que fessin Willy Fox.
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EXCURSIÓ A MONDRAGÓ

Dimecres 7 d'octubre de 2015 vàrem anar al Parc Natural de Mondragó.
Vàrem sortir amb el tren de l'escola fins a Portopetro, a partir d'allà vàrem anar caminant
per la costa i ens vàrem aturar  al Caló dels Homes Morts on hi havia molts de grumers.

La següent parada va ser al Caló  de sa Torre, però la torre estava situada
més endavant. Quan vàrem arribar-hi,  pujàrem al primer pis. Allà hi havia dues sales molt
antigues fetes amb pedra i marès, al costat hi havia un aljub on es guardava l'aigua de
pluja per a poder beure.  

Les vistes eren extraordinàries, des de tota la badia  de Portopetro fins les
Serres de Llevant. Vàrem baixar per una escala de caragol molt estreta. 

Aquest edifici, antigament, era una torre de vigilància, per a defensar-se dels
pirates i va ser construïda al 1615. Abans ja n'hi havia una altra però es va esbucar.

De Nou a Quatre / 44



Després vàrem anar caminant per la carretera
fins sa Barca Trencada i d'allà seguírem fins al
Caló des Burgit,  on ja ens esperàvem els  dos
monitors. Vàrem berenar amb unes vistes molt
guapes a la platja. Els monitors ens vàrem
separar en dos grups i caminàrem per la
garriga. Ens parlaren de les cases-nius que hi
penjades als pins per a que hi nidifiquin els
ocells, dels arbres de garriga: pins, ullastres i
sivines.

Al lloc de Sa Guàrdia Vella  es vigilava la costa i s'hi va construir un búnquer; vàrem
entrar-hi dins.  
Ja a la platja de Sa Font de n'Alis i de s'Amarador parlàrem de les plantes de salobrar,
com la saladina. Vàrem tastar el salat que tenia gustet de sal. Vérem els joncs que
punxaven fort i, sobretot, parlàrem de  la posidònia que serveix per a purificar les aigües,
com a amagatall dels peixos i, ja a la platja,  per protegir-la de  les onades i evitar que se'n
duguin l'arena quan fa temporal.  Al final vàrem agafar grumers amb la mà. Quina
experiència!

Quan ens vàrem acomiadar dels monitors vàrem anar a dinar a la zona d'esplai de sa
Font de n'Alis. En  arribar el tren a carcar-nos no va poder donar la volta i va haver de
venir un mecànic per  arreglar-lo. Va passar una bona estona, però finalment vàrem tornar
cantant  fins a l'escola.

Asier, Alba i Alonso, 4t A
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  ACAMPADA A ES PALMER.

  He, Joan, Ashley i Sara, 4t        
                  

Dimecres 20 d'abril, a les 9h, un grup
d'alumnes de 4t A i 4t B partíem en bus cap a Es
Palmer per fer una sortida didàctica de dos dies.

Primer vàrem anar a Es Palmer a deixar
les maletes. Tot seguit el bus ens va dur fins al
Salobrar, la salinera o fàbrica de sal, vàrem
veure com es forma la sal i com es recull. També
vàrem fer una investigació amb els binocles per
conèixer el nombre i costums d'alguns dels
animals del salobrar, com: avisadors, tiruril·los,
ànneres de coll blau,  flamencs i de l'invertebrat,
l'artèmia salina; que viu dins els estancs amb
més quantitat de sal.

A continuació vàrem seguir caminant fins
arribar a la platja d'es Trenc on vàrem dinar tots
junts, jugàrem, caminàrem i aprenguérem un poc
de les dunes, els nius de metralladora, la
posidònia...

Tornàrem en bus a Es Palmer, vàrem
berenar, jugar, ens dutxàrem, sopàrem i després
vàrem fer les nostres habilitats...

Al dia següent  fabricàrem brossat. Per fer-
ne vàrem haver de menester llet sencera un poc
calenta i el suc d'una llimona. El colàrem i el
mesclàrem amb sucre. Va ser molt bo! Visitàrem
la  vaqueria  on vàrem veure com es treia la llet.
Allà es fan els formatges Burguera. També
vàrem veure les gallines.

Després de la vaqueria tornàrem a l'escola
i contàrem als nostres pares que havíem disfrutat
molt.
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                                      SETMANA CULTURAL CURS 2015 – 2016

Enguany hem celebrat la setmana cultural els dies 25, 26 i 27 d'abril, per

commemorar el 4t centenari de la mort d'en Cervantes i en Shakespeare, i celebrar l'any

Ramon Llull,  en el 7è centenari del seu naixement. Enguany, idò, l'hem dedicada al Llibre. 

Com cada curs hem fet una exposició, una a l'edifici de primària i un altra a l'edifici

d'infantil,  amb les feinetes que han anat fent els alumnes al llarg del curs i que han pogut veure

els pares i familiars que han visitat l'escola  aquests dies.

Aquests tres dies únicament s'han dedicat a fer activitats programades per a aquesta

celebració. Podeu veure imatges de les mateixes a la pàgina Web de l'escola.

Hem fet activitats comunes a tota l'escola: 

- Taller de punts de llibres.

- El meu llibre preferit.

- Lectures al pati.

- Exposició de llibres de la biblioteca municipal.

I per cicles: 

A educació infantil:

- Ambientalització amb un fantàstic castell amb el drac, el cavaller i la princesa.

- Taller de roses.                                                                      

- Intercanvi de llibres.

- Estampació de motxilles (un drac).

 Al primer cicle:

- Taller de poesia, rodolins i acròstics.

- Cançons i dramatitzacions de La llegenda de Sant Jordi.    

- La llegenda de Sant Jordi.

- Estampació de motxilles (una rosa).

Al segon cicle:

- Taller de pasta de paper.

- Auca d'en Ramon Llull.

- Representació de les adaptacions fetes de Tirant lo Blanc.
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- Taller d'en Cervantes i en Shakespeare.

- Taller de roses.     

 

 

 

 

Un bonic acròstic                                                           i una bona estesa de fulls de paper reciclat. 

Tots els tallers han estat interessants i entretenguts i la participació molt bona.

Aquests són alguns dels titulars de les notícies que han redactat els alumnes de cinquè sobre

l'esdeveniment:

LA MILLOR SETMANA

Tres dies per a què els alumnes s'ho passin bé

Paula, 5è B

UNA SEMANA LLENA DE ACTIVIDADES

¡Los niños de la escuela Santa Maria del Mar se lo pasan a lo grande!

Antonio, 5º B

LA MEJOR SEMANA PARA LOS ESTUDIANTES

Hace 16 años que se celebra la semana cultural.

Lucía, 5º B
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SETMANA CULTURAL A  INFANTIL

Ens han acompanyat ELS LLIBRES, que de tants bons moments ens fan  i
faran gaudir.

Hem ambientat el nostre petit “habitat” amb un castell, el drac, el cavaller i la
princesa.

Hem duit el nostre llibre preferit i l'hem compartit amb els nostres companys.
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Hem experimentat la vivència de
l'intercanvi de llibres.

Hem realitzat tallers de punts de llibre, roses, 
dibuixos i estampació de dracs.
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Hem tingut el plaer de fruir del nostre
racó de lectura al pati.

I ENS HO HEM PASSAT D'ALLÒ MÉS BÉ!

De Nou a Quatre / 52



RECICLAM PAPER, FABRICAM PAPER

Enguany dins el marc de les activitats de la «Setmana Cultural» i treballant el tema
«els llibres». S'ha decidit explicar als nins la importància del paper com a suport de l'escriptura i
fabricar paper   amb folis i fulles ja utilitzats.

Resulta que els primers documents escrits són molt antics. L'home ha volgut deixar
la seva empremta a les pintures rupestres de les coves prehistòriques, modelant amulets,
escultures...

Abans de l'aparició del paper, els escrits es feien damunt argila, damunt unes
plaques de fang cuit (d'això fa quasi 5.500 anys). Altres utilitzaven els pergamins (pells d'animals
com cabres, vedells i ovelles). Va ser molt important l'escriptura  sobre papirs, feta amb unes
plantes que creixien a la vora del riu Nil (fa més de 5000 anys). També s'escrivia  sobre escorça
d'arbres, ossos, fulles de planta com el bambú... Els grecs i romans ho feien sobre una fusta prima,
rectangular encerada.
  Es diu que l'inventor del paper va ser el xinès Cai Lun sobre l' any 100 d. C., però es
creu que la seva invenció va ser anterior. Pareix ésser que els àrabs varen copiar com es fabricava
després de fer presoners uns fabricants xinesos de paper. A Europa no  va arribar fins al segle X i
XI, fins aquesta data s'escrivia damunt pergamins. 

La difusió del paper i la seva utilització massiva ha fet possible que l'home pugui
conservar escrit tot el que sap, sent, pensa... fins l'arribada de l'ordinador; així i tot té un «paper»
importantíssim com a suport de la comunicació escrita.

No podem oblidar que el paper s'extreu de la fusta i  que s'utilitzen milers de tones
d'arbres per fabricar-lo. Per protegir i cuidar el planeta hem de reciclar els papers i cartons. Les
separarem i les tirarem als contenidors blaus. Aquests papers serviran per fer paper reciclat
durant unes set vegades més, després s'haurà d'afegir més fusta per poder seguir la seva
elaboració.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è com a activitat hem fabricat de forma artesana paper. Ha
estat un treball fàcil i divertit. Hem creat unes fulles de paper «guapíssimes» que després hem
aprofitat per fer les targetes de felicitació de les nostres mares.

COM ES FA?

1. Trossejar papers de diaris amb els dits, amb tires i, després,  en quadradets d'uns 2 cm.
2. Posar en remull el diari amb aigua, uns dos dies. 
3. Triturar el paper afegint aigua per no fer malbé la trituradora o batedora. Si se n''ha de fer
molta quantitat es pot utilitzar un trepant o «berbiquí» i una vareta apropiada per a esmicolar-lo.
4. Per obtenir paper blanc trossejarem fulles utilitzades de paper blanc de quaderns, folis...
5. Tenyir el paper amb tintes a l'aigua, també pot servir la tempera.
 I ja tenim la pasta!

FER FULL DE PAPERS.

1. Aboca la pasta dins un ribell i afegeix aigua.
2. Agafa uns marcs rectangulars fets amb reixeta de plàstic o metall d'uns 20 x 30 cm.
3. Submergeix els marcs dins el ribell i agafa una capa de pasta prima.
4. Si volem decoració a la nostra fulla, podem posar pètals de flors, trossos de llana, paperins de
la classe, fils... Si els volem llisos, les deixarem tal qual.
4. Deixa degotar la major quantitat d'aigua.
5. Cobreix la pasta amb un drap que ha de ser més gran que la reixeta.
6. Gira el marc o reixeta i, amb l'ajuda d'una esponja, absorbeix tota l'aigua que puguis.
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7. Amb esment separa el drap de la reixeta i... miraculosament la pasta s'ha aferrat al drap.
8. Estén la fulla de paper en terra o a una corda. Vius amb el vent! Les pot espenyar.
Una vegada eixut ja pots fer targetes, quadres, sobres... El que tu vulguis.
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AUCA* DE RAMON LLULL
per commemorar el 700è centenari del seu naixement

Laura Maria, 5è A
* Adaptació de l'auca feta per l'Escola de Mallorquí de Manacor.
Text original: Joan Vilamala· Il·lustracions: Jaume Gubianas. Edició: Ajuntament de Manacor
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 AMPA

L'associació de pares i mares de la nostra escola, organitza una serie

d'activitats per a tots els nins i nines que es fan socis a principi de curs. A més organitzen

la xocolatada de Nadal, berenar de Sant Antoni, gelat de fi de curs.

Per al proper curs 2016-17 recordau que teniu tot l'estiu per fer-vos socis.

Recordau que el preu de soci és per família.

Hi ha moltes activitats per poder fer durant el curs. Aquestes són les que s'han

fetes durant el curs que ara acaba.

     
Activitats 2015 – 16

(de octubre a abril)

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

      HORARI: dilluns i dimecres
      GRUP  I: 16:00 – 17:00 h
      GRUP  II: 17:00 – 18:00 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
                16:00 a 17:00h
      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:  dimarts i dijous 
      GRUP  I: 16:00 - 17:00 h.
      CURSOS:  Ed. Primària  
        (40€/anuals)

     

* FUNKY JAZZ
 Practicar diferents estils de ball.
       
      HORARI: dilluns i dimecres
     GRUP  I: 15:45 – 16:45 h.
      GRUP II:15:30- 16:30 h.
      CURSOS: Ed. Infantil.   
                         
      (40€/anuals)
    

SEGONS NÚMERO DE MATRÍCULA:
     * Coral
     * Paddel
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ED. INFANTIL
3 ANYS

ED. INFANTIL
 4 ANYS

ED. INFANTIL
5 ANYS
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PRIMER  A

PRIMER  B
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SEGON A

SEGON B
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TERCER A

TERCER B
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QUART A

QUART B
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CINQUÈ A

CINQUÈ B
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SISÈ A

SISÈ B
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                                   VISITAU LA NOSTRA WEB!

www.ceipsantamariadelmar.net
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