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ES CELEBREN LES IX JORNADES DE JOCS

 DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

El passat dia 30 d'abril es varen tornar a celebrar les Jornades de Jocs del Municipi

de Santanyí que com fa un parell d'anys organitzen els professors d'educació física de les

distintes escoles.

Amb aquesta trobada es pretén que els nins de les distintes escoles es coneguin,

es diverteixin i practiquin esports diferents dels que fan normalment.

Enguany hi varen participar els nins de segon cicle d'educació primària de les dues

escoles de Santanyí, Blai Bonet i Bisbe Verger; de l'escola Mare de Déu de Consolació,

de s'Alqueria Blanca; de l'escola de Calonge i els de l'escola Santa Maria del Mar, de Cala

d'Or. Uns hi varen anar a peu: els de Santanyí i els altres amb autocars que va pagar

l'ajuntament de Santanyí.

Els  nins  varen jugar  al  mocadoret,  a  l'octopus,  al  futbolí  humà,  a  xut  i  punt,  a

netejar la casa, a les tres cases i a mate. També varen fer un circuit de bicicletes i aeròbic.

El que va agradar més als alumnes de Tercer B varen ser els jocs les tres cases i

l'octopus i realitzar el circuit de bicicletes. 

Els nins ja esperen les properes, que l'any 2014 seran les X Jornades... Tot un èxit!

Sofia Santina Di Pisa, 3r B

                                                                                    
   Octopus
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 TIR AMB ARC
En febrer en Guillem Nadal va venir al

col·legi  i ens va ensenyar als alumnes de 5è i 6è
a fer tir amb arc.

En  primer  lloc  vàrem  fer  un  ritual
d'estiraments amb jocs com l'aranya per no fer-
nos  mal,  després  ens  va  mostrar  les  diferents
parts  de  l'arc  i  de  les  fletxes  i  vàrem llençar
fletxes a les dianes que hi van posar al gimnàs,
per  finalment  aprendre  com es  llevaven  de  la
diana sense treure un ull al company o que ens
caigués la diana al damunt.

Després  de tres  dies  practicant  ja  érem
capaços  inclús  de  llençar  fletxes  amb els  ulls
tapats.

CONCURS LLEGIR PER CRÉIXER

Els alumnes del nostre centre han guanyat dues vegades el concurs “Llegir per créixer”, organitzat
pel Diari de Mallorca amb el suport de l'editorial Santillana.
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Els alumnes de 5è
 amb la lectura de 
 “El dit màgic”

Els alumnes de 6è A 
amb la lectura de 
“La mòmia del Magnífic
 Manetti” 

Alumnes 5è
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ATENCIÓ: AQUESTA SETMANA JO SOM EL PROTAGONISTA!
3anys

A les aules de 3 anys, enguany hem continuat amb l'activitat del protagonista. Aquesta activitat
consisteix en què cada setmana un infant diferent és el protagonista, i com a tal, comparteix trets
importants de la seva vida amb la resta del grup: ens duen fotografies, contes i juguetes preferides,
ens expliquen experiències i gaudeixen de ser l'ajudant, l'encarregat, el primer de la fila, tots l'hem
de dibuixar,... 
I com a novetat, enguany hem convidat a les famílies a participar de manera directa dins les aules
duent a terme una activitat pensada per ells. Què hi ha més important a la vida d'un infant que la
seva pròpia família? I quin pare o mare no ha desitjat mai veure per un foradet el seu fill/a dins
l'aula? Aquesta és una gran oportunitat.Pensam que aquesta és una etapa molt important pels infants
i el fet que puguin entrar les famílies dins les aules afavoreix l'adaptació i la confiança dels infants a
l'escola i dels seus pares envers aquesta,  ja que s'eliminen les barreres entre l'escola i la família i
afavoreix la coordinació, cooperació, el treball en comú..
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Aquestes famílies han resultat ser tots uns artistes, han pensat
unes activitats ben divertides i originals (aquí en teniu una
petita  selecció,  ja  que  per  manca  d'espai  ens  ha  estat
impossible posar-les totes):

– Ens  han  vengut  a  explicar  una  gran  varietat  de
CONTES.

– Ens hem divertit molt BALLANT diferents tipus de
música.

– Hem fet MANUALITATS amb diferents tècniques.
– JOCS, REPRESENTACIONS TEATRALS...

En definitiva, alumnes, famílies i mestres hem treballat junts,
hem  ampliat  la  col·laboració  escola-  casa,  els  hem  donat
l'oportunitat de veure en directe la vida dels seus fills dins
l'aula, conèixer més als amics i amigues dels seus fills, poder
observar què passa dins aquestes parets quan els deixen a les 9, com ens organitzam, com feim
feina,...

S'ha  de  destacar  que  ha  estat  una  experiència  molt  gratificant  per  tots  i  totes  els  què  hi  hem
participat: els infants amb la gran emoció de poder veure un dia als seus pares dins la classe, els
pares amb els nervis i la satisfacció de veure els seus fills i nosaltres les mestres ben sorpreses i
agraïdes per la gran participació i originalitat que han tingut les famílies.

MOLTES GRÀCIES A TOTES LES FAMÍLIES!
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 LES NOSTRES CAPSES DE VIDA (ALUMNES 5 ANYS)

      AL LLARG DEL PRIMER I SEGON  TRIMESTRE ENS HAN ANAT ARRIBANT LES 
DIFERENTS CAPSES DE VIDA PLENES DE PETITS TRESORS : HISTÒRIES,  FOTOS, 
OBJECTES, JOGUINES ... MOLT
SIGNIFICATIUS PER A CADA INFANT.

     L'ALUMNE PROTAGONISTA HA
ESTAT L'ENCARREGAT D'EXPLICAR
L'HISTÒRIA DE CADA  OBJECTE I EL
MOTIU DE LA SEVA ELECCIÓ PER
ÉSSER INCLÒS  DINS LA PRÒPIA CAPSA.  ENS HAN EXPLICAT QUE A VEGADES L'OBJECTE
SELECCIONAT HO HA ESTAT PER DECISIÓ PRÒPIA  I ALTRES AMB L'AJUDA DELS PARES.

    

QUANTES COSES ENS HAN EXPLICAT!! QUINA IL·LUSIÓ QUE ELS FA EL DIA QUE 
ELS TOCA!!! ELS AGRADA MOLT COMPARTIR ELS SEUS OBJECTES PREFERITS, DONAR A 
CONÈIXER LA  FAMILIA O MOSTRAR ALGUNES IMATGES DE QUAN EREN MÉS PETITS. 
HEM DESCOBERT QUE SOVINT ELS UNEIXEN LES MATEIXES PREFERÈNCIES EN QUAN A 
JOGUINES, OBJECTES, PEL·LÍCULES, ...  AQUESTS SENTIMENTS COMPARTITS FAN QUE 
ES SENTIN MÉS UNITS COM A GRUP I AL MATEIX TEMPS ES FOMENTI L'INTERCANVI 
D'OPINIONS, TOT RESPECTANT ELS GUSTS DE CADASCÚ. HA ESTAT UNA EXPERIÈNCIA 
MOLT POSITIVA PER A TOTS I TOTES.
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 GRÀCIES A TOTES LES FAMÍLIES PER COL·LABORAR  AMB NOSALTRES  
EN LA PREPARACIÓ DE LA CAPSA DE VIDA DELS VOSTRES FILLS.
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IKER     BERNABE     ABRAHAM     ADRIAN             ANAALIA     RUBEN     SOFIA  

   CRISTINA     CRISTINA     JAVIER       ANA          VICTORIA        PAULA            

MAYRA ISMAEL   FELIPE    LILY ELIA  KAOUTAR JOEL  NATACHA

JOSÉ  BRUNO   PENG BORIS  MIREIA  DANI
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ELS ALUMNES DE 4 ANYS CONFECCIONAM LA NOSTRA RONDALLA!
Com ja sabeu, durant aquest curs escolar el tema de centre ha estat “Les Rondalles 

Mallorquines” amb motiu dels 150 anys del naixement de Antoni M. Alcover.

Hem realitzat diverses activitats al voltant d'aquest fet: rueta, tallers de la setmana 

cultural, visita de gegants i de la fundació Alcover...

A les aules de 4 anys, a més, hem confeccionat la rondalla “La filla del sol i de la lluna”. 

Per això, cada setmana hem anat realitzant una part de la història completant amb text i 

diferents tècniques plàstiques com  dibuix, collage, pintura...

Aquí un deixam una mostra de la feina feta. Esperam que us agradi!!

Aquesta és la portada del la nostra rondalla.

La filla del sol i de la lluna va voler           
anar a passejar amb els pares, però... 

es va cansar i va voler quedar a la platja    
a viure.
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Un dia un rei va arribar i la princesa fent
màgia un plat de peix li va preparar...

El rei es va enamorar i quan va arribar al 
castell a la reina li va contar.

La reina també va voler fer màgia, però       El rei va tornar a la platja i es va amagar
va cridar i cridar fins que es va trencar         darrera una porta amb la paella a la mà.

 

                                  Quan el rei va saber de qui era filla s'hi va voler 
                           casar i, amb una gran festa, tots junts ho van celebrar!
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CAMÍ PER INVENTAR RONDALLES

Aquest any a l’escola hem treballat Antoni Maria Alcover i Sureda. Els alumnes de segon 
hem estudiat aquest gran autor i hem volgut ser escriptors de rondalles com ell. El camí 
que hem seguit per crear i inventar les nostres rondalles ha estat el següent:

1. Hem elegit l’heroi o protagonista de la nostra història.

2. Hem triat el que desitja el personatge per ser feliç.

3. Hem explicat com aquest heroi escolta els consells d’algú.

4. Hem contat com l’heroi parteix a córrer món i a cercar ventura.

5. Hem triat el bon amic que l’heroi troba pel camí.

6. Ens hem imaginat les proves i els obstacles que l’heroi ha de superar pel camí.

7. Hem elegit i explicat com és el lloc que arriba finalment el viatge de l’heroi.

8. Hem descrit com és l’adversari de l’heroi que habita en aquest lloc.

9. Hem contat com el nostre protagonista és vençut pel seu enemic.

10.Hem explicat com aquell amic de l’heroi acudeix a donar-li socors.

11. Hem inventat com l’heroi s’encara per segona vegada amb l’enemic i en surt 
victoriós i com acaba la nostra història.

Després d’haver inventat la rondalla hi haver-li donat cos vàrem triar el títol. Cada infant 
va proposar el seu títol i férem una votació. A continuació, us exposem un resum de les 
nostres obres.

EL SOLDAT I EL GENI

Hi havia una vegada un soldat que recorria
el món amb el seu cavall ajudant a la gent
que ho necessitava. Un dia es va trobar
amb un geni bo i es varen fer amics. El geni
li va oferir ajuda quan es trobés en perill:
només havia de xiular tres vegades. 

Un dia va arribar a un castell que era d’uns
lladres, i el capità dels lladres, que era molt
dolent, el va descobrir, el va fer presoner i
el va condemnar a mort. 

El soldat va fer tres xiulos i va aparèixer el
geni per ajudar-lo. Li va donar una capa
màgica que li permetria ser invisible i travessar parets. 
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El soldat es va posar la capa i va sortir de la presó. Quan varen arribar els lladres per dur-
lo a matar no el varen trobar. Els lladres varen entrar tots dins la presó per saber per on 
havia sortit, quan tots varen ser dins el soldat els va tancar.

El soldat va recuperar els diners i els tresors i ho va repartir entre els més pobres.
 
La gent del poble va fer una gran festa per celebrar que havien recuperat els diners i que 
els lladres estaven a la presó. 

El soldat amb la seva capa màgica es va dedicar a ajudar a tota la gent que el necessités.

Autors: alumnes de 2n B

EL SOLDAT I LA FILLA DE CALA GRAN
Això era i no era, un soldat que nomia Pere que
era el servent del rei de Cala Gran i estava boig
d'amor de la princesa Serena, la filla del rei.

Un dia, la princesa va ser reptada pel Dimoni
Gros del País d' Aniràs i no Tornaràs. 

Després de saber la notícia, en Pere va anar a
cercar-la. El savi vell del palau li va dir per on
era el camí a seguir per arribar-hi. Havia de
passar pel Bosc Obscur i vèncer els obstacles
que havia posat el follet dolent del bosc, sempre
havia de anar per damunt les pedres brillants.

Endinsat dins el bosc, en Pere senti un renou
fort i escandalós que li fe trepitjar una pedra
obscura i caure a la trampa del follet dolent. Així
que, quedà dormit eternament i només l'olor de
la flor màgica del bosc de la llum el despertaria.

La fada del bosc de la llum ho va veure tot i va despertar en Pere amb la flor. En Pere i la fada es 
feren amics. La fada li va dir que quan necessités la seva ajuda pronunciàs les paraules 
màgiques: ACORDONARÀS I NO ACORDONARÀS. 

En Pere va arribar al País del Dimoni Gros i va entrar a la ciutat silenciosament, però es va trobar 
cara a cara amb el dimoni que el va condemnar a mort.

A dins la presó va pronunciar les paraules màgiques i va aparèixer la fada amb un arc màgic de 
plomes que feien riure. Així, pogué matar al dimoni d'un atac de riure i salvar a na Serena.

En arribar a palau, celebraren una gran festa i en Pere i na Serena es besaren i no es varen tornar
a separar mai més.

Autors: alumnes de 2n A
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Les aventures de na Rita Calabruix

Na Rita és una nina de set anys. Viu a Mallorca amb els seus pares, el seu germà, un ca i
un moix.[...]
Sempre duu els cabells recollits en una coa ben
estirada amb un llaç vermell, però amb totes les
aventures que li passen, al final del dia acaba
ben  despentinada,  d'aquí  el  mot  "Calabruix"
perquè sembla que li  ha passat una tempesta
pel damunt.

Així  se'ns  presenta  a  na  Rita,  una  nova
companya  de  classe  molt  especial,  perquè,
encara que no figura  al  llistat  oficial,  ha  estat
amb nosaltres gairebé durant tot el curs, i cada
setmana hem viscut amb ella grans i divertides
emocions.

Na Rita, realment és carn de paper, i ha nascut
de la imaginació dels nins i nines de 1rA. Amb
ella  hem  gaudit del  plaer  de  llegir,  inventar  i
escriure contes, de fer  volar la imaginació,  de
viatjar  als  països  més  llunyans  del  món  i  de
conèixer noves cultures i  paisatges. 

Acompanyant-la, hem patit calor i sed al desert del Sàhara, hem hagut d'enfrontar-nos a
un poderós sultà, i fins i tot hem hagut de resoldre endevinalles per poder tornar a casa. 

Tant ens ha engrescat que hem decidit  seguir-la també a la nova aventura que ja ha
emprès per la Selva Amazònica, segur que serà ben emocionant.

I  sabeu  què?,  ens  podeu  acompanyar,  si  voleu,  només  heu  de  teclejar:
http://ritacalabruix.blogspot.com.es/ , vos asseguram molta diversió, intrigues i emocions.

Què vos hi apuntau?

Alumnes 1r A
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La classe de 1rB ha creat una Auca de Mossèn Alcover per poder aprendre moltes

coses de la seva vida. Ha estat exposada al passadís per celebrar la setmana cultural

dedicada a l’autor. Aquesta és la Nostra Auca:

L’Auca de Mossèn Alcover
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Mossèn Alcover va nàixer a 
Manacor amb un gran cor.

A Palma va marxar per poder 
estudiar.

Va escriure les “Rondaies 
Mallorquines” que li varen 
contar. 

Poble per poble va anar perquè el 
català es pugui estudiar

El gran diccionari català havia 
escrit amb bon fi.

Al 1932 va morir i deixa moltes 
coses per llegir.
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  LA NOSTRA RUETA
 El dia 11 de febrer vàrem sortir al carrer amb les disfresses que havíem fet del 
tema “ Les rondalles”.
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SETMANA CULTURAL 22 i 23 d'abril
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CAPSES DE PASTA DE PAPER

Necessitam Preparació de la pasta de paper

    -Una capsa de sabates o de
      cartró.
    -Diaris vells.
    -Poals o ribelles.
    - Batedora.
    -Cola d'empaperar.
    -Un colador.
    -Serradís.
    -Pedaços.
    -Pintures temperes o
      acríliques.

Trossejarem fulles de diari, de 
forma rectangular. Les posarem 
en remull dos dies.

 Passarem la batedora fins 
a deixar una pasta com un 
puré. 

Seguidament li traurem tota 
l'aigua que puguem, escolant-la  
amb l' ajuda d'un drap . Hem 
d'estrènyer bé el pedaç.

Colarem  el serradís per evitar 
que les estelles de la fusta ens hi 
punxin. Desfarem la pasta en 
bocins petits.

Afegirem cola d'empaperar
i una grapada de serradís. 
Ho barrejarem tot molt bé.

ELABORACIÓ DE LA CAPSA.

El primer que farem serà reforçar la capsa, ja que 
la utilitzarem moltes vegades per a guardar els 
nostres papers, joguines...  Anirem  aferrant trossos
rectangulars de diari, banyats amb cola 
d'empaperar, fins a cobrir-la tota.  Posarem 
especial atenció en reforçar totes les arestes o 
caires. Deixarem eixugar bé la capsa.
A continuació hi dibuixarem un motiu que ens 
agradi. No ha de ser molt complicat perquè llavors 
ho hem de repassar o omplir amb la pasta de paper.
Finalment  la pintarem.

Alumnes de 4t A.
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                                                 ACAMPADA A ORIENT

        Els dies 22 i 23 de maig els nins de 4rt A i de 4rt B varem anar  d'acampada a Orient que és
una vall que hi ha a la Tramuntana a la  serra d'Alfàbia. El primer dia varem anar  a la muntanya de
Cals Reis, varem pujar i entrarem dins un alzinar.
Varem veure  moltes de  sitges que era on  feien
antigament el carbó per cuinar i encalentir-se i unes
quantes   barraques  que  era  d'on  els  carboners
vigilaven la sitja i on estaven el temps que feien el
carbó. També hi havia un forn  que era on coïen el
pa , l'arròs... Més tard varem pujar la muntanya i la
travessarem per un camí, que obrirem a la penya a
principis del segle XX, per anar d'una vessant de la
muntanya   fins  a  l'altra,  Berenarem i,  passat  un
temps,   baixarem la  muntanya  per  un  camí  molt
pedregós. Quan érem abaix, varem mesurar algunes
alzines per veure els anys que tenien i arribar a la
conclusió que era un bosc jove, les alzines tenien
entre cinquanta i setanta anys i en Toni, que era el
monitor,  nos  va  fer  algunes  explicacions.  A
continuació  varem arribar al SALT DEL FREU on
es  troba  la  cascada  que  hi  desemboquen  varis
torrents  i  un  d'ells  es  el  torrent  dels  Reis.  La
cascada es  impressionant,  molt  bonica perquè els
últims dies havia plogut i duia molta d'aigua. Va ser
molt divertit. Després anàrem a les cases i varem deixar les motxilles petites i  anàrem a prendre un
gelat, però abans varem passejar pels carrers del poble i per l'església i varem veure que el patró
d'Orient  es Sant Jordi ja que a la façana de l'església ho indicava.

        Al següent dia, després de berenar i preparar l'entrepà de cuixot i formatge,  mos varem
preparar i varem anar cap a la possessió de Comassema que té els seus orígens al segle XIII. A la
meitat des camí mos varem aturar a berenar i a fer activitats de situació respecte des Sol i  amb el
rellotge d'agulles i també amb un mapa  assenyalant el nord. Varem veure moltes oliveres algunes
mil·lenàries,  el  de  Comassema  és  un  dels  quatre  millors  oliverars  de  Mallorca,  també  moltes
d'ovelles que pasturaven i belaven. Quan varem arribar a les cases quedàrem impressionats per la
construcció i les vistes tan fantàstiques de la vall i la serra d'Alfàbia. 

Alumnes de 4rt B
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El Salt des Freu

A l'escala de Comassema

A l'escala de Comassema

Visitàrem les dependències, el pati, 
l'antiga cuina i el menjador, també on 
feien l'oli, es a dir la tafona. Nos 
explicaren el procés de fabricació de 
l'oli. Després varem tornar al campament 
 antigament era una escola,varem agafar  
les motxilles i cap a Cala d'Or.
     És una excursió que vos recomanam !
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Viatge d'estudis

Dia 15 d'abril  va arribar el  moment de partir  cap a València.  Els cursos 6A i 6B de Cala d'Or
arribaren a l'escola per partir a l'aeroport ; en ésser allà embarcaren les maletes i es dirigiren cap al
control.
A continuació pujaren a l'avió i partirem cap a València; arribaren a l'aeroport de València i agafaren
les maletes, seguidament anaren cap a l'hotel on berenaren i deixaren les maletes.
Més tard anaren al Museu de les Arts i les Ciències on es separaren en grups de quatre i passejaren
lliurement pel museu.
Al cap d'una estona a l'hora de dinar anaren a un restaurant,on dinaren. Després de dinar anaren a
l'hemisfèric per veure una pel·lícula que tractava sobre les falles, quan acabà anaren a sopar a l'hotel
i anaren a fer una volta pel Túria, després tothom va anar a dormir.
Al següent dia, berenaren i partiren cap a l'oceanogràfic, allà veren peixos, animals marins... al cap
d'una estona veren també un espectacle de dofins molt divertit; a continuació dinaren i anaren a un
centre comercial “El Saler”. Més tard anaren a sopar i a fer una volta pel parc.
Al tercer dia anaren a fer una volta per l'albufera de València, feren una volta en barca amb un
monitor que els explicà moltes coses. A continuació tornaren una horeta al Saler,  anaren al centre
de València i visitaren la Torre de Serrano i després al parc Gulliver. En acabar el dia anaren a sopar
i feren una altra volta pel parc i quasi tots els nins i nines ploraren una mica.
El  darrer  dia   anaren  a  Port  Aventura  ;  allà  tots  es  dividiren  en  grups  i  anaren  per  tots  llocs
lliurement : Tutuki Splash , Shambala... Finalment anaren cap a l'aeroport, embarcaren i pujaren a
l'avió. Arribaren al col·legi i tots els pares eren allà. Va ser molt divertit.
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Alguns moments i llocs... 
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CIUTAT DE LES ARTS I LES 
CIÈNCIES DE VALÈNCIA

OCEANOGRÀFIC! AQUÍ TENIU 
UNA BALENA BELUGA!

MOMENTS ABANS 
D'ENTRAR AL MUSEU DE 
LES ARTS I DE LES CIÈNCIES
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VISITA A LES COVES DEL DRACH 

 Dia 26 de Març de 2013 el segon cicle de primària vàrem visitar les coves del Drach i el poblat
talaiòtic de s'Hospitalet Vell.
 Primer  arribarem a  les  coves  i  anàrem a  visitar-les.  Hi  havia  unes  estalactites  i  estalagmites
impressionants que formaven figures i grans columnes, també hi havia petits llacs d'aigua dolça.
Desprès de caminar uns 20 minuts arribarem a una gran explanada on hi havia molts de bancs i
vàrem escoltar un concert  de música clàssica interpretada per musics que tocaven damunt una
barca, el concert va durà uns 10 minuts i desprès del concert els nins que volgueren  travessaren  el
llac Martel amb unes petites barques.
 Desprès  berenarem davant les coves.  Pujarem a l' autocar per anar a visitar el poblat talaiòtic de la
finca de l'Hospitalet Vell (Manacor). Hi havia moltes construccions de pedres que pareixien cases i
tenien habitacions i columnes.
 Va ser una sortida molt interessant i profitosa!! 
                                                                                                        Alumnes de 3rA
                                             

                                                                 Coves del Drach                                             
                    

                  
    
                                                                                                   
                                                  Poble talaiòtic de l'Hospitalet Vell
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Hola amic/ga volem demanar-te una mica del teu temps per conèixer que signifiquen per a tu els valors tant importants 
a la vida  con  són:ésser autònom, amable i lliure. Gràcies

espostes

1. Quan he de fer una cosa difícil…

12. Demano ajuda als meus pares o mestres.
13. No ho intento perquè sé que no em sortirà bé.

       c.    Penso si he fet abans res semblant per a imaginar com ho hauria de fer.
2. Quan la meva habitació està desordenada… 

a. Espero que la meva mare s’enfadi per a recollir-la.
b. Deixo de treure més joguines i em poso a ordenar-la abans no em renyin. 

c. Guardo allò que es veu més i espero que els meus pares s’hi posin amb la resta.  
3. Abans d’anar-me al llit...

a. Deixo la meva cartera i la roba de l’endemà preparada.  
b. Estic tan cansat que ni em rento les dents ni preparo les meves coses.  

       c.Procuro entretenir-me tant com puc per anar-me a dormir una mica més tard.  
4. Quan veig dos amics meus barallant-se…

a. Els dic que es tranquil·litzin i parlin per esclarir el problema.  
b. Passo de llarg perquè no és cosa meva.

c. Aviso un adult per a què hi intervingui. 

5. Quan ets més amable?

a. Quan necessito alguna cosa dels altres.
b. Quan parlo amb una persona gran. 

c. Quan estic de bon humor.

d. No sóc molt amable, sinó més aviat exigent.

6. Què vol dir per a tu un planeta sostenible?
a. Que no consumim allò que no necessitem.

b. Un planeta on tinguem cura del medi ambient.

c. Que tots estalviem aigua, llum, gas…

d. Que també puguin gaudir-ne les futures generacions.

e. No sé què vol dir.

7. Quan veig una persona gran…
a. Li deixo el meu seient si vaig en autobús o en metro. 

b. Deixo que passi al davant com a mostra de respecte. 

c. Si va carregada amb bosses m’ofereixo a ajudar. 
d. Passo de llarg perquè les persones grans són molt lentes.  
8. Ser lliure significa…  

a. Que ningú em mana i puc fer allò que jo vulgui. 
b. Que ja he fet els 18 anys i sóc major d’edat. 

c. Que prenc les meves decisions sense deixar de pensar en les dels demés. 

9.       Per a contribuir a tenir cura del medi ambient, em comprometo a:

a. Apagar el llum de la meva habitació quan surti. 

b. Reciclar els envasos correctament.
c. Tancar l’aixeta quan em renti les dents o les mans.

d. Aprofitar bé el paper, fent-lo servir per les dues bandes. 

e. Apagar el televisor quan no l’estigui veient. 

f. Quan jo no faci servir les meves joguines o llibres, pensar si poden fer servei a algú. 

10.   Una persona abusa de la sevallibertat...
a. Quan trepitja els drets dels altres. 

b. Quan fa coses que sap que estan malament.
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Qüestionari sobre els valors de: Autonomia, amabilitat i llibertat
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