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APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATAI..ANA AMB
ALUMNAT NOUVINGUT.

L'atenció a la diversitat requereix aplicar diferents maneres d'aprendre per tal
de poder oferir una resposta ajustada a les característiques de cada alumne.

L'aprenentatge d'una llengua a
nivell oral i escrit és una tasca
complexa que implica dominar
moltes habilitats.

Des de l'equip de suport oferim
una sèrie de recur- sos i

materials al nostra alumnat per
tal de facilitar l'assoliment de la llengua a més d'oferir immersió dins les aules
entre iguals catalanoparlants.

Aquí vos deixam varies activitats online que tots voltros podeu pràcticar.
https ://ed u 365. caUpri mari a/contesweb/tom_laia/p 1 . htm
https://ed u365.caUprimaria/catala/mercat/index. html
https:l/edu36S.caUprimaria/catalalendevinahttps://edu365.cat/primaria/
catala/en d evi n al I eslportad a. htm ll es/portada. htm
https://cl ic.xtec. cat/projects/1 00paraules/jcl ic.jslindex. html
https:/les. I iveworksheets.com/worksheets/calllen g ua_catalana/
El s_col ors/E LS_CO LO RS_xb633548ru
https ://es. I iveworksheets. comlworksheets/calllen g ua_catalana/
El s_col ors/E ls_col ors_3_xo 1 874542kv
https ://es. I iveworksh eets. com/worksh eets/calllen g ua_catalan al
D i es_d e_l a_setm a n a/E I s_d i es_d e-l a-setm an a_sv1 64 1 84 1 iq
https ://es. I iveworksheets.com/worksheets/calllengua_catalana/
Els_mesos_de_l'any/
So p a_d e_l I etres_d el s_mesos_d e_l'a n y_p p 92 8 1 69q v
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SANT ANTONI

Sant Antoni és una festa que té molta tradició a Mallorca i és molt divertida. És per això, que cada
any a l'escola la celebram amb molta alegna i il'lusió.
Preparam una careta de dimoni, feim gloses, berenam de pa amb llangonissa i, fins i tot, ens
visiten Sant Antoni i els dimonis.

Com cada any per a Sant Antoni
ens vendran a visitar

Sant Antoni i dos dimonis
que no aturen de ballar.

Enguany, com a novetat, vàrem sortir tots els cursos a dir la
seva glosa a davant tots els altres. Després, tots junts cantàrem
cançons i ballàrem jotes.
Ens ho passàrem molt bé.
Esperam que aquesta tradició continuï i que la poguem celebrar molts d'anys a I'escola.
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ENQUESTA SOBRE L'OCI I L',ÚS DE LES TECNOLOGIES

Durant el segon trimestre, els nins i nines de 6è varen treballar l'enquesta a l'àrea de llengua
castellana. Després de veure alguns exemples a classe, cada grup va elaborar una enquesta
sobre hàbits de salut i temps d'oci. A continuació, en petits grups varen anar per les classes de
4t, 5è i 6è per a què els alumnes poguessin respondre a I'enquesta. Finalment, els infants
varen recollir tota la informació, varen elaborar gràfics i varen arribar a diferents conclusions.
Aquí teniu una petita mostra del treball que varen realitzar.

A la pregunta:

¿Curíles son las actividades que más te gustan hacer en tu tiempo libre? El grueso de los
estudiantes contestaron que lo que más les gusta es utilizar pantallas con prácticamente el
50Yo del total de encuestados, seguido de la realización de actividades al aire libre (deporte o
jugar en la calle) con un 40%. Sin embargo, la lectura o los juegos de mesa apen¿N tienen
éxito ya que cada uno de ellos representan apenas w 5Yo del total.

Además, a la pregunta....

La mayor parte del tiempo que dedicas a navegar por internet te dedicas a...

Buscar información sobre algún tema que me interesa mucho
Usar redes sociales (tik-tok, instagram,...)
Mirar vídeos en youtube
Conversar con mis amigos o familiares

Resultados de las respuestas de los alumnos de 4o, 5o y 6"

a)
b)
c)
d)
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buscâr infomêcióñ

rcds socielês

mrrâr vÍdeos

Como podéis observa¡ en el gráfico, llama mucho la atención el alto número de alumnos que
dedican la mayor parte del tiempo al uso de las redes sociales. Este dato es bastante alarmante
ya que legalmente no pueden tener un perfil en redes sociales hasta los 14 años.

Després de realitzu el treball de I'enquesta, detectar i analitzar algunes dades que ens semblen
bastant alarmants, hem comptat amb la col'laboració del nostre policia tutor, el qual ha vingut
en diverses ocasions per fer xerrades sobre el bon ús de les tecnologies. Aquesta vegada va
proposar als infants un repte: estar una setmaria sense fer ús de les pantalles i escriure un diari
sobre les seves emocions i les activitats altematives que podien fer per passar-ho bé en el seu
temps lliure. Finalment, vàrem posar en comú com havia anat el repte i com s'havien sentit.
La majoria d'ells, van reconèixer que tenen un certa dependència de les tecnologies i no
sempre fan tur bon ús d'aquestes.

Alumnes de 6è realitzant I'enquesta - Policia tutor a una de les xerrades sobre l'ús de les
tecnologies
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Carta als nins i nines de La Palma

Degut a la situació recent per la que han passãt les famílies de I'illa canària
de La Palma, els alumnes de 4t durant el primer trimestre varen elaborar
cartes individuals per enviar als nins i nines que han quedat temporalment
sense la seva escola.

Amb aquesta iniciativa "Una
carta, una sonrisa" els més de mi!
alumnes de La Palma afectats
reben una carta de nins de tots
els racons del país amb ànims per
superar aquesta tràgica situació.

Així, amb aquest motiu, hem
aprofitat per treballar el contingut
de la carta: quins tipus hi ha, com
snelabora i quines parts té. A més,
hem anat fins a l'oficina de
Correos per depositar-la a la
bústia i viure amb compromís
tota l'experiència d'un mitjà de
comunicació en desús que molts dels nostres alumnes desconeixien.
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N'Ánget ens presenta "Lacapsa misteriosa"
El nostre centre participa des de fa cinc anys en el projecte "Jocs cooperatius per
aprendre a pensaf' dirigit per "La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT)" juntament amb la Universitat de les llles Balears (UlB). Un dels
principals objectius d'aquest projecte és fomentar el pensament científic i crític en
els alumnes a través deljoc.

A través de les activitats proposades en
aquest projecte els alumnes de sisè
s'han convertit en autèntics científics!
Així, amb activitats relacionades amb el
joc, com tangram, daus o cartes, els
alumnes investiguen, creen hipòtesis ¡

treuen conclusions per aconseguir
superar els reptes que se'ls hi plantegen.

En el marc d'aquest projecte n'Ángel
Vâzquez va venir al nostre centre a
presentar l'activitat "La caixa misteriosa".
Durant el desenvolupament del joc els
alumnes varen haver de seguir el mètode
científic (argumentació, planificació, reflexi ó,
cooperació i manipulació), assolint el paper
de científics per tal de descobrir que hi
havia a l'interior d'aquesta misteriosa capsa.
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APRENEM AMB ELS CONNECTORS.

Enguany a naturats i sociats de 5è hem après les Comunitats Autònomes i tes
capitals d'Espanya, e[ retteu d'Espanya i també vàrem aprendre els països i tes
capitats d'Europa, amb e[ connector que vam fer mitjançant un circuit etèctric.
Que consistia a encertar les locatitzacions amb [a resposta correcta. Si s'encertava
la bombeta s'encenia i si no s'encertava no s'encenia.
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Durant el primer trimestre d'aquest curs, els
diferents equips d'exploradors de 2nA vàrem dur a
terme el projecte de les plantes. Els exploradors
valents, els exploradors experts, els exploradors de
les plantes i I'equip Russelclub vàrem aprendre
moltes coses sobre el món de les plantes i també
vàrem fer investigacions molt interessants d'algunes
curiositats que teníem, com per exemple les plantes
més verinoses del món i les plantes camívores.

Una vegada feta tota aquesta feina i totes les
investigacions, va arribar el moment de crear un
producte final de projecte. Des d'un inici teníem
molt clar que el nostre producte final havia de ser
alguna cosa út¡|, que el noste centre pogués
aprofitar i que estés relacionat amb el projecte de
les plantes- Per aquest motiu, vàrem decidir crear
entre tots un espantaocells per I'hort de l'escola.

El principal requisit per elaborar aquest espantaocells va ser que només podríem
emprar material reciclat. Aixi, a partir d'ampolles de plàstic, taps, peces de roba, cd's
inservibles, cotó i tubs de PVC vàrem anar creant les seves parts del cos i poc a poc
tot va anar agafant forma-
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Després de moltes setmanes de planificació, muntatge i decoració el resultat va ser
espectacular. Pero encara no havíem acabat, ens quedava decidir quin nom tendria
el nostre espantaocells. Per això, després d'una votació entre tots els exploradors
de la classe, es va decidir que I'espantaocells de 2nAtendria el nom de Lluís.

Per acabar, ens va fer molta il'lusió deixar els nostres noms escrits al cos d'en Lluis-
D'aquesta manera, tots els nins i nines de I'escola, durant molts i molts cursos, cada
vegada que vagin a I'hort veuran els nostres noms escrits sobre el divertit
espantaocells Lluís.
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NOUS ESPAIS A INFANTIL
D'ON PAR,TIM?

Els darrers cursos ens hem odonot que el cenire compto omb molts espois que es
podrien repensar per resul'tor mäs profitosos. Entrades, possadíssos, menjodor,
replons... son zones que podem organilzor per promoure situocions
d'oprenentotge i ofovorir noves dinömiques de treboll. Espols ocollidors i o'troctius
omb uno estêtico un ordre i uno funcíonolito't per poder ser habÍtots i goudits per
o toto lo comunitot educotivo.

OUÊ VOLEM?

Duront oquest curs, o Educocíó lnfontíl hem odequot I'espoi d'entrado i possadis
com uno prolongocio de les aules per tol d'optimitzar-ne el seu ús i poder of erir
ols infonts uno zona de joc lliure í comportit, experimentocio, creotivitot,
benestor...Í que, en definitÍvo, oporti beneficis i míllores ol seu desenvolupoment
integral.

ENS HI POSAM

La primero tosco vo ser buidor, trior, clossificor...

Classificar Organitzar

Buidar

De Nou a Quatre 13
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Desprês vòrem organilzar i crear els nous espois d'oprenentatge omb les
propostes seguin't uns criteris per tol de fomentor:
-L'outonomio
-Lo porticipociô octivo, experimentaciÕ, monipulociö
-L'oprenentotge col'loborotíu
-Ac'tivitats atroctives: joc, ploer...
-El respecte o lo díversi'tot
-Lo creotivitot

ALGLINES PROPOSTES..

Toules sensoriols, experimentoció, construccÍó, mini mons...
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HO POSAM EN MAR,XA

Un cop ocobots els espois, moteríols i propostes vo orribar I'horo de posor-ho en
morxo per oíxô vo ser necessorí organîlzar hororÍs, grups, consensuor unes
normes d'ús... î a jugort.
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TOTS ESTAM MOLT CONTENTS AMB EL RESULTATI

uEls èssers humons som dÍf erents í el nostre cervell f unciono de manera díferent.
Hi ho ínfonts que necessÍten totol tronquil'lítot per a processor novo informocio í

oltres que ho fon millor de manera col'loborotívo. L'escolo ho d'odoptor-se o
aquesto realîtat i el disseng de l'espoÍ pot conviar la manera de pensor, f uncionor i

reaccîonar. Aquest tipus d'estructures mês flexÍbles incentiven a I'infont o
prendre les seves propíes decisions."

ROSAN BOSCH
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VIVENCIES A L'ETAPA D'INFANTIL
3 ANYS

A través del joc creatiu, els nins i les nines de tres anys, adquireixen valors
humans i habilitats socials bàsiques com interactuar, compartir i cooperar.
Els permet aprendre a través de la investigació, l'exploració i el descobri-
ment, al mateix temps que desenvolupen la imaginació i reforcen la capa-
citat de concentració. El joc els encoratja a ser creatius iadaptables, ia
treballar amb iniciativa i destresa.

A més a I'etapa d'infantil, els infants tenen una percepció del temps i del
calendari molt diferent del que tenim els adults. Per orientar-se i per anar
guanyant seguretat en la percepció del temps i dels cicles vitals és fona-
mental l'assimilació dels ritmes, Per això la importància de treballar els
dies de la setmana, horari,,, icom no, les estacions de I'any, En aquest ar-
ticle vos deixa'm un petit recull fotogràfic de com a través del diferents
llenguatges dels infants hem treballat I'estació de la tardor a 3 anys, entre
moltes altres coses,

rËÉn
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Cal tenir present que a través de I'observació s'activen les nostres neurc>
nes mirall aquestes intervenen des de com aprenem a parlar o escriure,
fins al desenvolupament de les habilitats necessàries per relacionar-nos
amb els altres.
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Els nins i nines d'infantil gaudeixen de les

classes dãnglès setmanalment, l'ensenyament

de la llengua anglesa ha de contribuir a fer que

els alumnes d'educació infantil adquireixin i

desenvolupin una sèrie de capacitats:

comprendre missatges orals en llengua anglesa

relacionats amb les seves experiències i

interessos, participar de forma oral en

situacions de comunicació habituals i senzilles,

utilitzar recursos expressius amb la finalitat de

fer-se entendre en llengua anglesa i reconèixer

i apreciar el valor comunicatiu de les llengües

estrangeres i la pròpia capacitat per aprendre a utilitzar-les.

A una edat primerenca, la segona llengua s'adquireix d'una maner¡¡ similar a la llengua

materna, és per aquest motiu que la metodologia es basa i es guia directament en les

característiques de l'adquísició de la primera llengua. Les estructures de les sessions es

divideixen en tres parts:

circle time on treballem el nou vocabulari, les rutines, cençons o diàlegs,
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en el table time els alumnes treballen individualment seguint les instruccions de la mestra, a

vegades amb fitxes fotocopiables i d'altres amb activitats més plàstiques, ifinalment hi ha el

ploy time en què es duen a terme activitats més disteses o amb més moviment, tals com

jocs musicals, jocs d'acció, etc.

A més, tenen una sessió al mes de ioga

on fan activitat física, es relaxen i

emprem la llengua anglesa per a

comunicar-nos,

Aquest darrer trimestre estem

estudiant els animals, vocabulari

relacionat amb l'estació de la primavera i continuem recordant els conceptes treballats

durant el primer i segon trimestre: my class and school, my fomily, my body, jobs, food,
colors, itambé les "magic

words". A més, continuem

escoltant i cantant les cançons

que ens ajuden a iniciar la

classe ia crear un ambient

agradable: "Hello, hello",

" How's the weothef', per

Mag¡c SJords

tutty the cow was wolking
one morning ín a fíeld.
l'm hungry, I'm hungry
I want something to eat.
A RED flower,
a RED flowe1
please come, please come with me

#'ffiþ ffiäq9

E

E
I LOVE YOU TOI E?

finalitzar-la amb "Bye, bye, goodbye" i d'altres com "The wheels on the but' o "Betty the

cor,/' que ens ajuden a interioritzar el nou vocabulari.

(æ
cAlû

Betty the cow was walking
one morning in a field.
l'm hungry, l'm hungry,
lwont samethíng to eot.
A flower,a flower,
please come, pleose come with

Hove o good summer! :;i' -l

me
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DAVIS LANGUAGE ASSISTANT II\TERVIE\M

Hello! Sixth graders interviewed our language assistant Davis. Here it is

1. How tall are you? I am 5 feet l0 inches or 1,77 meters tall

2.'Nhat is your full name? Davis William Fuhrman.

3. Why did you become a teacher? I enjoy working with kids and what better way to work
with kids than become a teacher.

4. What coturtries have you visited? I have visited England, The Bahamas, Mexico, Spain,
Germany, Hawaii, France, and Italy.

5. What is the meaning of your ring? The oval crest of the ring is dominated by a reproduction
of the pdgeüalrse wtrich splits the last two numerals of the class )'ear. The palmetto tree is
significant because:

- It is the state tree of South Carolina;
- It represents the "Palmetto Regiment", a military body trained by Citadel cadets and
sent from South Carolina to fïght in the Mexican War;
- It represents a fort on Sullivan's Island built from palmetto logs, which successfully
resisted the bombardment from many British men-of-war during the Revolutionary
War.
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On the right side of the ring, the star commemorates the shelling of the Union supply steamer
"The Star of the 'West" and memorializes all those Citadel cadets and graduates who have died
in defense of their country.
On the left side of the ring a rifle. sword, wreath, and a 3O-caliber bullet.

6. What school did you go to? The Citadel, The Military College of South Carolina.

7. What is your favorite band? My favorite band is Luke Combs

8. Do you play any instruments? I used to play the piano when I w¿ß a little kid, but not
anymore. I am currently leaming the guitar.

9. When is your birthday? My birthday is November 7th,1998

10. What is your favorite color? My favorite color is blue.

11. What is your favorite food? My favorite food is tacos and enchiladas.

12. What is your favorite song? My favorite song is Sabotage by The Beastie Boys.
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25 anys de biblioteca
Aquest novembre passat va fer 25 anys que va obrir les
portes la Biblioteca de Cala d'Or.
El naixement fou impulsat des de la direcció i I'AMPA del
nostre centre qui promogueren la creació d'aquest
equipament que ha donat servei a molts d'alumnes i usuaris
durant tots aquests anys.
Amb l'ampliació d'Educació lnfantil es va demanar que
Cala d'Or pogués tenir també un servei de biblioteca on
els alumnes hi poguessin anar a llegir, consultar, estudiar...
En aquell moment es concedí per a aquest ús una part de
l'edifici damunt Educació lnfantil. Hem de recordar que al
mateix temps que el poble creixia, creixia també la necessitat de tenir noves
infraestructures.

N'agafà la gestió I'AMPA. Na Rosa i n'Hortensia foren les encarregades de començar-
ho a organilzar. El Consell i l'Ajuntament dotaren aquest espai amb tot el material
necessari.
A poc a poc, anà creixent el número de socis fins que al llarg dels anys va passar a
formar part de la xaxa de biblioteques de Mallorca.

Contacontes que tingué lloc en
aquesta festa

Hi podem veure a n'Elena, na Rosa, na Catalina (entre d'aftres) que
han format part d'aquest projecte a devora el mural que en Llorenç
Ganit ha creat per commemorar aquesta data.

Tenim la sort de tenir la biblioteca a devora I'escola. Això ens permet fer-hi visites
quinzenals! Agraïm molt poder tenir aquest servei.

Que per molts d'anys poguem gaudir i ampliar el nostre bagatge cultural en aquesta
biblioteca.

Volem dedicar aquest article a en Miquel Amengual,que ens va deixar fa unes
setmanes, qui donà el seu suport com a bâtle pedani d'aquell moment per tal que
aquest projecte fos una realitat.
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JOSEP COSTA ¡ FERRER, Picarol.

Va ser dibuixant de caricatures, impulsor de
diverses activitats artístiques i culturals i fundador
del poble de Cala d'Or (Santanyí).
Josep Costa va néixer a Eivissa el 7 de juny de
1876. Fill d'en Lluc Costa Navarro, patró
d'embarcació, i de na Maria Fener Prats, tots dos
d'Eivissa. Va passar la seva infància a Eivissa fins a
I'any 1888, quan la família es va traslladar a Palma
on va estudiar el batxillerat i anar a I'Escola de
Belles Arts de Palma.

Lany 1896 la família es traslladà a Barcelona on va començar els estudis d'arquitectura,
però va decidir abandonar-los i dedicar-se a dibuixar. Va publicar les seves tires còmiques a
publicacions humorístiques. D'aquest temps va fer molts d'amics que després han destacat a la
cultura i I'art com Eugeni d'Ors i el pintor Picasso- Va firmar els seves dibuixos com "Costa" i en
"Sancho", "Caray d'H" i "Picarof', el qual va mantenir al llarg de trenta enys.

La família Costa aviat es va traslladar al poble de
ntelles, (Catalunya) on Bartomeu -germà de Josep

va obrir una farmàcia, En les seves visites als pares,
conèixer Modesta Gispert iMlardebó, amb qui es va casar

'any 1904. El matrimoni es va instal'lar a Barcelona i va tenir
fills: na Margarida, en Josep Maria i n'Antoni

Josep Costa va fer amistat amb I'escriptor
Santiago Rusiñol, amb qui I'any 1912 va visitar
Eivissa per iniciar una sèrie d'excavacions
arqueologiques. A en Costa li encantaven les
antiguitats, la qual cosa el va fer viatjar
constantment i el va portar a fundar diversos
negocis.

Al 1928 va inaugurar a Palma les Galeries
Costa on s'organitzaven exposicions dels
diferents artistes que passaven per I'illa o d'altres
famosos. Per exemple de Van Gogh, Matisse i

Dufy o I'exposició de litografies idibuixos de
Picasso.
L'any 1929 Josep Costa va ñxar definitivament
la seva residència a Palma.
L'any 1933 Josep Costa va decidir comprar una
finca al lloc anomenat ses Puntetes. Com que el
teneny era molt gran es va associar amb do2e
amics, relacionats amb el món de la cultura,
com: Antoni Mulet, Miquel Barceló "Cordella",
Hermenegild Anglada-Camarasa, Natacha

PICAROL.-
.sÇrvj.dor dê rcrrès, æmprê t l" Edqttella. tiañinl

t'Eaquelfd de lâ TorraÈxa,
À4y v,xxrv, Ndm. 1"29, 16/02!1JL2, På9. :a?(Àrx!u á'HistÒria de la ciu¿at de ÊareeLoaa)
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Rambowa, Lene Sneider, Felip Bellini, Pere Batle... als quals s'afegiria el pintor Médard
Verburg. El mateix Costa va dissenyar el plànol de la urbanització i la va anomenar Cala d'Hort,
recordant amb aquest nom la cala d'Eivissa. Pero amb l'ús, el nom va derivar en Cala d'Or, tal
com avui se la coneix- Era una urbanització de color blanc i d'estil eivissenc.
També Josep Costa va destacar al món de la cultura i delturisme, editant les primeres guies
turístiques nrcdemes de les Balears: <<La Guía Gràfica Costa de Palma de Mallorca, (1929), ¡

<<la Guía Gràfica Cosfa de lbizav (1936); que feren molta propaganda de les illes, en diferents
idiomes.
Va ser també col-leccionista d'obres d'art i entre els anys 1940 i 1945 fou el decorador del
Palau March a Palma. Així mateix, va col'laborar amb publicacions a les tlles. Diario de lbiza,
El Día de Palma, Santanyí i Diario de Mallorca.

Josep Costa va morir a Palma el 9 de desembre de 1971, als noranta-cinc anys d'edat i ha
estat des d'aleshores objecte de constants homenatges, commemoracions i records.
Darrerament, ha estat nomenat fill il'lustre de Santanyí.

Els alumnes de 3r hem visitat Cala d'Or i la Oficina de Turisme per a conèixer més bé el poble
on vivim, la seva història, el seu fundador i altres personatges importants relacionats amb Cala
d'Or i el nostre municipi.
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ELS GEGANTS DE SANTANYí, EN BERNAT CINCLAUS I NA MARIA RAMIS.

Enguany hem treballat el projecte del nostre municipi i a l'assignatura de Català hem fet
rondalles i llegendes de Santanyí. Aquí vos deixam la comprensió escrita que van treballar.
és ben interessant i segur que t'agradarà.

EN BERNAT CINCLAUS

Com ja sabeu en Bernat Cinclaus o Centclaus i na Maria
Ramis són dos personatges de llegenda dels llombarders i

santanyiners, ara també coneguts a tot el terme municipal
després que es construïssin dos gegants que estan
guardats a I'entrada de la Sala o del nostre Ajuntament.
Aquests gegants surten a desfilar i ballar per les festes
dels pobles de Santanyí.

En Bernat Cinclaus era mig bruixot i tenia poders màgics.
A més de fabricar moneda falsa, feia ploure allà on volia i

feia augmentar es graners des seus amics i minvar es des
contraris. Tota casta d'ocells, a més de tudons i coloms
marins, es posava damunt sa seva mà i quan pegava crit
aquells animals tan esquius tornaven com a xotets de corda.
En cinc minuts, se tirava a cavall fins a Ciutat per una

galeria subterrània, per anar a donar compte a el rei En Jaume, si hi havia moros davant la
costa de s'Almunia.

Tenia cinc dimonis boiets a ses ordres, que no s'aturaven mai de fer feina per ell i els
tenia hostejats a cinc pavellons que se tancaven amb unes claus d'or ben fi. També eren
d'or ses cinc claus que duia brodades damunt sa capa. Es seus poders màgics eren tan
grans que, anys i segles després d'haver mort, es santanyiners tenien els cabells drets
quan veien ses flamarades blaves que a altes hores de sa nit enrevoltaven sa tone
Almunia, al mateix temps que cinc bubotes en forma de vampir voletejaven part damunt sa
tone i duien damunt es front s'ombra des senyor d'aquella tone.

Tret del llibre "Rondalles i llegendes" del santanyiner Cosme Aguiló

Ara que ho has llegit, pensa tu les respostes.

1. Qui és el personatge principal d'aquesta història?

2. Gom era? Retxa el que no era.
Vampir I fort / bruixot / amb poders màgics / amic del seus amics I nc

3. Qui era la seva dona? ..

4. Què tenim a l'entrada de I'Aiuntament de Santanyí que el representa...
Els has vist ballar? ...... On ?...............

:j
\.
f

:'i:
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5. A qui anava a donar comptes -dir- si havia moros a les costes de Santanyí?
a) A la seva dona na Maria Ramis. b) Al batle de Santanyí.
c) Al rei en Jaume, d) A ningú, ell era el gegant.

6. Gom podia arribar ràpidament fins a Ciutat?
a) Perquè feia màgia i podia volar. b) Perquè el seu cavallcavalcava ràpid com elvent.
c) Perquè coneixia una galeria o túnel. d) Perquè el duien tota casta d'ocells.

6. Els dimonis boiets, són dimoniets petits que sempre demanen feina i mai poden estar
aturats, quants dimonis boiets tenia en Bemat Cinclaus? Rodeja

a) 1 b) 5 c) 10 d) Molts

7. Què duu brodat a la seva capa? Rodeja.
cinc daus / una bubota / una Maria Ramís / L'escut de Santanyí.

L QUè poden veure la gent si van a mitja nit devers la Torre de s'Almunia i quedar
vertaderame nt espantats?

9. Si fossis en Bernat Cinclaus quina classe de bruixeries faries amb els teus poders
màgies?

10. Cerca informació a internet sobre el Rei Jaume l, conegut a les illes com el rei en
Jaume.

- A quin any va néixer?
-Va ser un reivalent?..
-Contra qui va lluitar? .

-Quins tenitoris va conquistar als musulmans?.. - -........, -.

-D'on va ser rei? .-

-Amb quin sobrenom el coneixem?

Treballat al lr trimestre pels alumnes de 3r
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CONEIXEM EL NOSTRE MUNICIPI, SAI\TTANYI.

Durant aquest trimestre, els alumnes de 3' hem fet ru¡ projecte de
Socials: el nostre terme municipal. Per veure tot el que hem estudiat
hem fet una sortida didàetiea. Hem visitat molts de llocs del municipi
que no coneixíem- Ens ha agradat molt! Ens han acompanyat na Neus,
en Margalida, en Joan i na Bel.
A¡a vos contarem I' excursió i així vosaltres també 1a podreu fer amb
els vostres pares, amics o familiars. Quedaran sorpresos de la bellesa
del paisatge on viuen!

9:00. Sortida des de I' escola cap a
l'ermita de Consolació, passant pels
pobles de Calonge i S'Alqueria
Blanca.

9:15. Pujada ¿r peu a I' ermita de la
Mar:e de Déu de Consolació. Situat
damunt un turó de 205 m. Es va
constuir en pedres del lloc i marès.
No es coneix l' any de la seva
construcció però a principis del S. XVI -anys 150G ja estava feta. Té un oratori, una clastra amb
cossiols i plantes i una cisterna.
Allà varen fer activitats de situació al mapa. Posarem uns gomets damunt dels pobles que es veien:
Alqueria Blanca, Portopetro, Santanyí, Es Llombards, Ses Salines i fins i tot [a Colònia de Sant Jordi i
Cabrera.
Vam visitar l' interior de l'oratori. En entrar, al temple van ser molt respectuosos i quedarem en
silenci. Darrera l'altar es troba la imatge de la Mare de Déu de Consolació i dins una capelleta es
troba el retaule antic de Santa Escolàstica. La gent del nostre municipi s'encomanava a ella per gue
plogués, ja que des de sempre I'aigua manca a Santanyí.
Vam fer una volta pels entorns. Des d'allà la vista quasi no té límit, es veia tota la marina de
Santanyí, la mar gran i, fins i tot, l'anripèlag de Cabrera i part de les muntanyes de la Sena de
Llevant: el Puig Gros de 279 m, altura màxima del terme de Santanyí, i altres com Santueri i Sant
Salvador (Felanitx).

10:30 Davallada a peu de Consolació i viatge en bus passant per Santanyí, fiû<ant-nos en la seva gran
església que destaca per damunt de la resta d'edificis, els molins fariners que ens segueixen per les
rondes de Santanyí i les cases amb façana de pedra de Santanyí.

11:00 Viatge en bus a Cala Santanyi poble d'estiueig amb establiments hotelers. Aturada a la seva a
la platja, situada a la desembocadura d'un petit torrent. Allà vam visitar una cova prehistòrica, però
no hem pogut entrar perquè l'havien tancada amb una paret i una porta amb pany i clau. Na Bel ens
ha contat que es diu sa Cova des Drac i que és una cova natural on pogueren viure i refugiar-se els
nostres avant-passats.
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Aquí ens ho hem passat molt bá peryuè hem berenat i jugat molt amb els amics. Hem corregut i fet
clots a I'arena. Hem duit molta de sort perquè era un dia meravellós amb molt de sol i de calma a la
mar. Per això la platja estava com una bassa d'oli i d'uns eolors espectaculans: blaus i turqueses.

12: fX). Desprès hem visitat el Pontàs que és una roca molt grandiosa, altiva i solitària que una vegada
va estar unida a terra i era una cova, ara només queda la boca d'entada tota sola, fent un pont i com
que és molt gros, idò un pontàs, Es Pontàs. Ens ha sorprès la seva grandaria, pensàvem que era molt
més petit.
Un poc més amunt, a la garriga, hi trobam una escultura l/Equilibri d'en Rolf Schaffer un escultor
alemany que es va traslladar al 1962 a viure a Santanyí amb la seva famfüa i ja es va quedar com un
mallorquí més. És tacta d'una imponent columna formada per blocs de pedra de Santanyí. La va
consfuir per donar un missatge d'amor i pau a les persones.

L'escultura es troba repartida a 5 eiutats: Trondheim al nord (Noruega), Volgograd a I'est (Rússia),
Cork (Irlanda) a l'oest" Colònia (Alemania) com a (centre espiritual> i al Pontàs, punt més al Sud, es
troba la base de la gran creu que forma. <Meridià de la Pau> va ser el nom que li donà l'artista.

1'2z40 Seguidament hem partit cap a Cala Figuera, coneguda com Sa Cala pels santanyiners. Ens va
deixar enamorats! Vam començar per la bocana del port on domina la silueta de la vella torre d'en
Beu, construïda al 1569, antiga torre de vigilància per a donar avís, amb foc i fum, dels pirates i
corsaris que navegaven fins a les nostres costes per a comeEe robatoris i segrestar persones per a
demanar un bon rescat o fer-los esclaus.
És un port petit on encara els mariners adoben les xarxes per sortir a pescar, van parlar amb un d'ells.
Amarrats hí havia dos vaixells de pesca molt grossos i una llonja per a vendre el peix.
Varem caminar per devora la mar, tot fent atenció primer a les roques per no pegar amb el cap i
després al verdet dels molls per no llenegar i pegar una culada o ficar els peus dins l'aþua. El primer
caló és el d'en Boira i després el d'en Busques, allà descansàrem i prenguérem el sol com si fóssim
turistes, en aquell moment ho eren, teníem vacances, descansàvem de l'escola.

13.45. Tomada a Cala d'Or. Passant per Santanyí, S'Alqueria Blanca i Calonge. Fi de I' excursió.

Alumnes de 3rAi 3rB
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ELS ALUMNES DE 1T ANAM D'EXCURSIÓ
AL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

El passat dia 10 de Març, els grups
de 1r A i 1r B de l'escola vàrem anar
d'excursió al Parc Natural de
Mond ragó, com activitat
complementària al nostre projecte
dels animals i així aprofitar per
conèixer un espai natural proper al
nostre entorn. Ens va agradar tant
que vos convid am a visitar-lo!

El punt de paftida de
I'excursió va ser el pàrquing de
Cala Mondragó a les 9:00 del
matí, Allà ens reunírem els dos
grups amb en Guillem i en Jordi,
els dos guies que ens
acompanyaren durant tota la

visita.

Primer, vàrem passejar per una tanca, un espai tancat i de
cultiu on hi havia arbres com els ametllers, garrovers i figueres.
Els guies ens varen explicar moltes coses d'aquests arbres,
com per exemple el tipus de fulla (caduca o perenne) i els fruits
que donaven (ametlles, figues i garroves).
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Després, ens adentràrem al bosc iamb molt de silenci, vàrem
poder escoltar els sons dels ocellets que h¡ viuen. En vàrem
veure molt poquets perquè estaven amagats! En el bosc v àrem
aprendre el que és una barraca, QU€ és una casa feta de
pedres de fa molts i molts d'anys on hi vivien persones molt
pobres que cuidaven el bosc.

Després del berenar, agafàrem camí cap a la platja. Vàrem
passar per un estanc on h¡ havia un poquet d'aigua, perquè
els dies anteriors va ploure. També vàrem veure un parell
d' à necs !
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Les platges que
visitàrem varen ser
Cala Mondragó ¡

s'Ama rador, q ue
es troben a poca
distància l'una de
I'altra, Aquest
paisatges són els
que més ens varen
agradar: la mar
blava, I'arena fina i

,',,.,,1,rW'*
.'.,::l::lW't. iøW#

dorada, el vent,,,va ser meravellós! Allà jug àrem una estoneta i

per finalitzar l'excursió, els guies ens varen dur a un mirador on
vàrem gaudir d'unes vistes espectaculars! Va ser un dia
extraordinari i molt divertit! Esperem que vos hagi agradat!
Adéu!!!

il-i*:T'ÇF

De Nou a Quatre 32



ANAM A CALA PETITA

El passat 27 d'abnl els nins i nines d'educació infantil
realitzàrem una sortida aCala Petita.
Gorra posada i juguetes en mà ens dirigírem caminant cap
a la platja. El camí d'anada fou molt entretingut ja que
passàrem per carrers i llocs coneguts del nostre poble i, a
més, vérem alguns familiars que vam saludar amb emoció
i alegria.
Un cop arribats traguérem les carmanyoles de la motxilla
i berenàrem tots junts a I'ombra dels pins. Vam ser ràpids
perquè teníem moltes ganes de llevar-nos les sabates, els
calcetins i posar-nos ajugar amb l'arena.

Ens convertírem en arquitectes de pous, constructors de castells, cercadors d'aigua, cuiners,
futbolistes, pirates i tot allò que la nostra imaginació va poder crear!

Com era d'esperar, vam acabar plens d'arena i ben cansats. Tot seguit, ens llevàrem tota
I'arena que poguérem, ens posàrem calcetins i sabates, agafàrem les motxilles i agafats de la
mà, ens dirigírem cap a I'escola.

Va ser ur matí genial en el que vam gaudir i compartir jocs amb els nostres amics i amigues.
Và,rem tomar ben alegres cap a l'escola i de ben segur que I'any vinent tornarem a repetir
aquesta sortida a CalaPetita!
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"Jugar pels nins/es és la possibilitat de retallar un trosset de món; manipular-ho, experimentar-
ho, provar-ho, viure'll Ja pot ser en solitari o amb amics, tot sabent que on no pot arribar ho
pot inventar o imaginar". Tonuchi, F. (2014). Reflexions en veu alta sobre el joc infantil.
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ET$ T tES AIUIINE$ TIE 4Ï SEN VAN
D'AGAIIPA]TA

El dies l8 i 19 de maig &eI 2A22, I'alumnat de 4t de l'escola CEIP
Santa Maria Del Mar, va anar d'acampada a la Colònia de Sant Pere per
celebrar el final del curs. Durant la seva estància, varen realitzar moltes
activitats : aquàtiques, d' aventures, nocturnes . . .

A les 10:00 del matí arribar,'en a la Colònia
de Sant Pere i allà els esperaven un grup de
monitors que els hi varen explicar totes les
activitats que farien durant els pròxims dies-

A les 1l:00 varen començar amb les
activitats aquàtiques: Un grup va fer
piragtiisme i I'altre paddle surf i varen anar
rotant fins a l'hora de dinar.

De Nou a Quatre 35



Després de dinar, varen tenir temps lliwe per triar i ordenar les seves
habitacions i a les 16:00 varen començar les activitats d'aventura: escalada,
tir amb arc i slackline.

Quan varen {nalttzar totes les activitats d'avenfura, es vären dutxar i varen
aÍLar a sopar. Després del sopar, varen fer jocs noctums fins les 23:0O.

Al dia següent, es varen aixecar molt prest per aprofitar el dia al màxirn.
\¡aren berenar fort per tenir molta energia, ja que els hi esperäva urur
gimcana molt divertida" Després de la gimcana, varen recollir les
habitacions i es vâren acomiadar dels monitors i del casal-
S"ho varen passar molt bé!

",',
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SORTÏDA A FTLANTÏX
Drn 25 dn ynen àÊL 2022 d" ¿ß'r W*Vl dn 3q" ¿*I C-+ So/nle Yloøn àæLYlon uànre/rtu

^AÉtÅÃrLlelan¿in.
AU,ò, lé/7e/r1, u/rv [,Õilîn dþ'f/vn]^urn" o],.nw-tttz* ¿n X,o,Futwdr:rt* d¿ Coorn¿ Ðottà,, Õ,q'tÅi,c,

m\ÆXí þu .Å/a, MÅ#I csrrv .eX,4T,oli à,knv3o.
D' Õ+Å)" eÀ,vþrt, erut auÀn X.l ol,v¡¡t* l,o, þ'vÍr,o, ¿,e oorí,olÌ, y,ø
f,enUn p,ar. X,et¡ *en e* Lezn'et> L elt: ,rnæil,el,o, yænb en* osryr,l,an'en"

qu'e, enÃ, u¡na, csn¡Jrutd.a LrfÀ* L o Xn r¡Án da Î)ap,ærr, en'
q),e¿ eb üa, eÀr,!A,c,otv. Durw e'L ,mnaøn* lry@?prv 4tørJ/7î¿

¿l)f/rænlb þlß$Ã)!ætr d,e d,sw Ccryrn ø 3 at¿"rø,, Í a/mÅr6 h,L X.,szu4Æ,

dilfnelñ,[A ,?,"]z:.'al,ù ¿þ W ^],hyi¡¿ært ¿'e F".lanw]'æ. A
X,i o,å,ln];Iat a+RÅ" eÀÁ+,a' ætz¡*e¡m à,ø,rr.,u':r.,u, a/m'|.' Wß/nÅa'
oeX, LacîÀ,c'ntJ cpnv X,o" ¿þ lñ, Pnærf¡¡rÍ,vuø"t arm/U +/rn'fßl.ÌÃ/rúà
Innlrol,l,e¡ d,el" fÊ/r;tß¿þf a],a)iy',iÃ,, et ¡oaæ* t' tærtt4uø;* ylwlrJt
dEüv&,, àmr4êaÊrJ L alh?þö l¡uel.,oil,e* þ/rrÁÂ ß/r L nprnomøt Al, f"n ¿,e dÃ).[, "'t p,eL ry.eil"/le
¿^)f/rß/nlrl eÀn.e¡ oqu"ßlø^, þlßflnÃ)¡R^ d,øFe¡srwIæ *"hqrrø, d^þenæ/r\Årr cnL Xncn;,o.r.r L.mßU/r
¿,e Ui,X'4,etJ IÃñI dp, C.wlw Ba;ue,A qr,e, ru4, e¡ln-ùan L axn¡nn ø lr:" hn't¡run àaF e]arúlm cs'rw
ln d.lutw CIÅ,Ine þu,oÍnn¡,aÀ*¡u lerlÃfiü]ÆR/t , <trv\,q.*e'1, B€rrdÁ4f.

Do,r', Co¿"m,e Bou*ç,errnæ{ræ},/.à, U"of'Ã/rü,,cvr:ærve4v Xæt}Õ/rt},rnrA.Iß}à L,nol'enú,o,þñ.nf,U,r*, fÊ/ù
at/nìt T'em/J¿" d,e¡Æq/v lßt',ert f,e/t þrø1J<^ caæc., ¡n<tlnæ, Xa ¿er¿a oo,æ,, oL fæ/+fr- ¿rþFeÅøUS¡x¡ elynÅt
la ovrrÀ,trtn +t* Tßqtrz' wt" lÀ'ú.aL pîJù a, L6Lo, Xn y* +* l\tu ^tolgil"r, ar(iJatu.

Unn d,o tæ¿ anSquSn¡¿ gure,4)à/ù€/Trv TÃ¿Ê':.,
o/V?tuAn þ* urnn tß¿Æ, þJüJrwrn, W
4r1,8/,¿,tw e), U,aI T,e +\,a l4re.nv ¡¡r.,,Lznùuï" e]ø
4,colrn,<rfi\-tt o, Xn ,rtc,i.,¡n dÅø,. N'A.rràh,a,, ln
d¡n",cLga dd" rywrleru, err\r5 qro, c,gnlnn
rrlc'[,eù tru¡J,c'l'ttet>, Isrv ¡n,Ipveyn¡nfø dæ]tt
eX'FÃ]Æ/t t, yettænnlqø ¿iaqrre',Ãtu tÃtfr¿-
rÍ1 .4erJ¿. 'I ,teXfiþ Xn c'enànrurn qJ,e e v

mlre¡m? Eo løn oÃnf, X,eA.rrt¿e,/rt/J, L enetw Tnß¿ilî¡Êb q-,.Ê p lu,ld;,Itzn¡t-¡w IÕr.,'r\ßll ¿n I'ß/yr\þ,

l* * l^ 7 næ*u¡l,Uun. F et em' ¿Êt> d,o lr;*wn eÅø, TrÅÃi/J, oUtu , lim"J a, u./vn erl.

P<'1, yn þ, dh q,ol¡nln ¿drr Fi,X,Xtt ÏL XnnnaÅtt ya 4w h,atu¡Ã, fÊ/n441/t env aryd.L rrrlcl.tre,r¿,

e¡Jrud,taÌtt Inl* tt e{Juì,aù l,øa +e¡r<tt fu,ú.p 'u'eo 
fÊûJ e/ru Co¿rne Bcu'tù', pr\w 4.Æt üu'dilu UoÅx¡rw*

qtr,e oolo hL hß Å,a' u/y\JCI, ¿ñyta" e/n)/1,e, e,lb T,1/ /ze ne),nnt*. ld" y"ø fu/i^)f'rr- Xa, <n'ùvrw y,e,
I,e/r,,¡,eî, X"erJ ¿ßrr.er., .tw oqr*e'l]' ktTr\4'rtJ, ¿þ luù dn rtooInø,y:e*
da ca's, t, mn ogz.hn o, þ/7, Ia'r\n a þ'uc. L f,s¿Rn d,e*Inrnn
afin l, a,X.ù?R J In ef.,.ol'bt. U,rv 7 tX)" TL /,il"ú/?,e et¡ cn rwÀ,elwtr uma
d,^,n|,,¿nr¡* ç)ßtryÀtu al Tleùñîrelt TÆ, ¿Êriñ'qrJ"e/ru ¿iwrtt erlb
@^*yt ¿,e f"e,, on.lb, k'r U,eÅne/J, ln qd¡q*s La, ciþrvc¡,a.
Fs'rnt* T lrÅd,b * ln f/uttnøre .rnoúaL d'd, +.XX y'ett,
Joon¡r,rzn, T uÀÅÃ, q1Àrn;ß4, V o),ennn) .

AWnt> ¿,e]A ï,a¡l.l¡' yn aL"wuvì*,errrv þ¿*. Sonf,errve¡*
Abwdßru qvùU),/te L d,æ],s, o I,a, nu'et*n, qv¡- nen*l,LL a)nur.'erJ "rw+À,a,l,l,eù, N,iræton-r, R€ôð,et¿
(c^a{rßlÅà L <ÆnfiÅNr), Joa¡rv Au}* çrru*tl,c, L e/ery/rI e,ru Lecar.' uw ìngr,rn), Vu}\e},\om¡n
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\an Å,eù, Ylola t Olrz,oÀ,sr, (e,xn4Å,o+), Joonur, A U/n</b, d,c'.
Eo æ4t, q.t* " Ã# r.*rrL yo, uÅ;);)tz,onærw A ywnlavzn a/m,l' e)'
¿a La, [,e/ûÆ".T aîr\ÅÉ u,I;-X;Irznnta¡v TÀ]/t ¿ia/nÀ^T,a], e/n1ß'"t1'îÃI a, u./rv f l, f* þtv Iut \/rRX"i,.

A c'savlørvJ,Õ,wé, 'næooÅ.þæ* TÀfiúÀ/rÆ/rr1' ¿o ¿tul,en'et* W If''llu/Åner, o/yr\,Î, X,,, Lè,sn¡¡a, dn
cnlrnv L erl,a rl1,a/d,e/t a u.ã1Ja] colt)¿olrt,.tlto,. Aq)ÅtiÅrt oXllßa öe/?.a/î/ o, L* þnvðnrtrré*.
Lo, o"ry'na arI*v.InI
!u* ur" ,po da yt;ætí
d¡nnnL uþr',a, ,uJ,Iñ"

T*t f^Xrl* P*m,en
all!à/l,etrrv a" X,o" T),oîp"
Pom, L c4,rc1|à,næ Yv

d,uz,eçr¡,e ø,L Çot*atu
Vtr;y', Tßrrr:/rvL TÅ, cntztt'en V rqu'd" B €r¿dÆg.
ALCan,zæn Ylaty, eXtoennanar* rnsllo d.iarWrnd* yunÅal** I'en !acß/t1¿t> ¿'ø X"e,> c,o*e¡".Det>ptrært,
uaú¿ne¡rw eI rwenr,aI ¿d, fßtÌ,e, aifu,aI Õ¡ \ut\ e'dÀ,þrL, etw d" #Ã1, hL l\ÃNi'o, X,e $.aÃe ¿,e
flotru¡ qt* þ* csruÅ¡zn;¡J" ø, u.n & ¿þ LetJ fÆalR'r Àje¡vlnaÀa'. D"¡" da aqrÅ'\tu fß'úe
4)4r1J./7Je Lo, z,s,y.,o, 8n e* þ"ø, etl, m,+¡ænj" Õ]tÕrna á'e. ,ten c'e,n ún¡UI o+Ril. ed^t ø' Eqn dnn aÐ" k >

onxnÀ,eø áæ, l\yrr"IÃ/r""rrrr,f,, e], qr"s),4jàt.errv TßdÊ/L o1vÆ@ ÕlttlL, Íñ" n;rn ynænivn^cla,
a/l+À,[RÂÅß4urtu ð,Ê" I:zÅLI4AL. OLoenn¿vven* X,e,t lrondænøa L,"áR/nk'þ,c.ìnR/yt Yetx^r"f, IÊ,\ÃnÀLîærL
,i"I.^J,q¡¡.,ßX/?'ø la lro],cc"r,,r:À,o, L dnn,oj"L dR], arvlM,qe-. A cgnÅ'vrtnarß, o/11ràrùerÍ\' Tß/þ u/rv cn¡vz'ene
L otvulto¡ve¡rtv a, Lo, qrnrru evÃ,X,o,, a ],* ry,ott, l,t c.c,r'L¿nenv!\ etxa]'c"lrt>.

Ftn¡,alm,e¡nL elr'rentuÕr, u¡rr,a etxr¿)lnttø, di".no,
fÃ1xx'c. 4nÕ'llerq4wtta, u.I,u,oÀn a,X, cßúÃL ¿Ê, Xn FM
e"vdÅrvre
otm,], u.rrro, qrr,grø.tnn'etrrJn], etxnlundn . Do tã/r.I Iré l,o, Ißrrr,L
d,e So.rn.,ta, YaJþflr¡1,,"dn,, a \\,¡" þrø'nÃ' d,e ie/vrÃÀ/e,qß", føL *
q,eÃÊ?À)oJù tß" l"løXerr'dø, rya du* qrer Nø'âeJù u./rv calveÅ)r u/w
dÀn" dþ ryy'tg/,),o, ,Ã),gù r, oeqa,elto, q),e ruc,, qrÃIÃrT L Xm Ne,

d,<rxpb¿n. Al, c,erÃ,oI ¿næI -ol, cnzn enYlo'¡wv- ^totw U,øqa/r, u,,r,a, $,orn ,r,erßaÀaLßrw ð.!u.,¡'r-a, qÌ^t*
¿Rlry?Ãî)tu qu,", ilo, an¡¡,e¡n aFe,X,a¡ru-Iræ, qrÃ/t\, utw ùl,ønm,y, d,et, Ronru 4JÕ, cß -t/l,e, erl" rmun
¿,e)" cßú.nt" ¿e Le4rétvuõ, L l.,<:, rn1,a.trÃ, a, l+11+ f,en/x"r'rerr, e),31 d'e rÍ\,õ/?,ç d,e 18++ .

J o, nt oøt' e* +a,len, A hßt ß, da'n44õ/7, d, Ulr, afi\¿anreÃrv Ltwru a n oJ' cW ar l,o, T.o/rÃÀ,o,, adþnæ/rt '
eÅ f/rÃ/Í.,rtf\pvL f'úÅfr*, Llpvnolzæ¿tw ,eL .rwÑr'ø Tæ/.Å*.
Urr¡"o, eø:¡¡n rr¡.e lÃ, qJAL e/rut ìo4, a/ftÆrzÅr,tv o]4 J/t t> cr'rr,e¡tæ"twrr"t¡,1* .r\.olJ.õ. Urrrn ,wtüÀa" Ite¡rv
Õfn'eþlñÁÃ, u e¡w I,o. qe W Ånæ * 4r\,olL u dæ' $nÃan'l
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SORTIDA DE 5è AL CASTELL DE SANTUERI (9 FEBRER2022)

Dia 9 de febrer els alumnes de 5è A i B farem wra sortida al castell de Santueri, Partírem ben
prest amb l'autobús de línia fins a s'horta allà començarem l'ascens a Santueri. Anarem en
direcció a la lleon4 passarem per la zona dels horts i finalment pujarem fins a I'esplanada del
castell se Santueri. Sembla que des de fa un sèrie d'anys el castell roman tancat a les visites.
Tot i això poguérem gaudir d'unes vistes privilegiades. Va fer una mica de calor, però alguns
aspersors ens refrescaren. Varem tenir una caiguda accidentada just al final, però tot es va
quedar amb un ensurt. Finalment varem tomar amb el temps molt just a agafar el bus de
tornada.
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