Editorial

EDITORIAL

El passat setembre començàrem un curs que es

ens dóna la diversitat i crear consciència que els

L´equip de mestres volia amb aquest tema, treure el

l´entusiasme que posam en el què ens proposam.

plantejava acolorit i efectivament així ha estat.

propi artista interior que dur cada un dels nostres
alumnes i que fossin ells mateixos els creadors de
les obres al mateix temps que estudiassin grans

resultats són el fruit de la suma d´esforços i de

Per aquest motiu els primers dies de curs ja
preparàrem una activitat conjunta que donaria

artistes i aprenguessin tècniques diverses.

l´inici del tema d´enguany: I Tu, què pintes…?

A més a més , volíem treballar aspectes relatius a

Fent grups de diferents edats , emprant diferents

valors, cooperació i treball conjunt entre tots, des

tècniques i estris, omplírem de color teles que han

que a l´actualitat és necessari aprendre a treballar

obert l´escola a la creativitat i a altres maneres

d´educació infantil fins a 6è de primària. Valoram
conjuntament i juntant esforços podrem potenciar
tant la creativitat lligada a les capacitats
individuals com beneficiar-nos de la riquesa que

decorat la nostra escola durant tot el curs. Hem
d´expressió. El treball va resultar fantàstic i
sorprenent . Gràcies a la col·laboració de tots i
totes la NOSTRA ESCOLA HA LLUIT AMB TANT
DE COLOR QUE SOBREN LES PARAULES!!
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Educació Infantil

Enguany més que mai hem omplert el Blanquerna de colors .
Començava un nou curs, i anàrem per feines :
Els de 4 i 5 anys , sortiren al carrer, a pintar amb els al.lots de
primària aquestes artístiques teles que continuen decorant molts
d'espais de la nostra escola.
Alguns dies després, quan els més menuts de la “Família” ja estaven una mica més tranquils a la seva aula de 3 anys, ens reunírem
al porxo per a saber quins serien els noms de les classes d'enguany.
Manetes innocents elegides a l'atzar foren les que ho decidiren.
Mirau quins ulls més obertes esperaven el resultat.....

2

Educació Infantil

Entre tots descobrim , estimam i feim art..........
Amb tot el que duguéreu, omplírem les 6 capses de colors.

Durant les Jornades Culturals , aquests objectes passaren a formar
part d' uns alegres murals , creats a cadascuna de les aules d' infantil

“El cel i la lluna,

“ Mirant lo verd ”

i moltes coses més ”

“ El senyor Pèl-Pinxo Taronja ”

“ Els ulls vermells

“El coret màgic”

miren la bossa i el llaç”

“ Un dia de primavera
amb un paisatge fantàstic ”
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3 Anys A / B

LES CLASSES DE

ANYS HAN TREBALLAT EN

UN DELS PINTORS MÉS IMPORTANTS D' ART ABSTRACTE.
A LA NOSTRA EXPOSICIÓ HEM REALITZAT
QUADRES SEMBLANTS ALS DE KANDINSKY.
UN QUADRE CONJUNT AMB
CERCLES CONCÈNTRICS DE
TÉMPERA.

I UN ALTRE INDIVIDUAL AMB
FONS NEGRE I ESTAMPACIÓ
DE CERCLES.

PERÒ TAMBÉ HEM REALITZAT DIBUIXOS
LLIURES IMITANT LES SEVES TÈCNIQUES.

MIRAU
COM
CERCLES !!!
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FEIM

3 Anys A / B
TAMBÉ HEM FET DIFERENTS COMPOSICIONS.
DE RECTES I CURVES.

DE CERCLES
CONCÈNTRICS.

DE DIFERENTS
FORMES
GEOMÈTRIQUES.
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4 Anys A

I HEM “ENTRAT” A QUADRES D'AMICS SEUS
PER CONÈIXER A LA
DE RENOIR,

A LES

DE DEGAS,...

A MÉS, HEM “CONEGUT” AL SEU FILL

TAMBÉ HEM PASSEJAT AMB ELL PEL

I HEM VISITAT EL SEU JARDÍ AMB EL

I EL SEU ESTANY AMB
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4 anys B
VOLEU SABRE ALGUNES DE LES COSES QUE HEM APRÈS D'AQUEST
PINTOR?.

PER PINTAR NECESSITAVA

QUADRES
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5 Anys A

ELS NINS I NINES DE LA CLASSE TARONJA HEM TREBALLAT
L´OBRA
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D´UN GRAN PINTOR SURREALISTA:

5 Anys B
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Hort Infantil

10

Hort Infantil
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Primer A

Els hi agradava la música.
Els colors eren molt importants
per a ells.
En Paul Klee tocava el violí.

Eren amics
I NOLTROS

Cada dijous duiem el nostre museu a l´escola.
A casa partiem d´una capsa i després les pintavem,
les forravem, li posavem purpurina... amb l´ajuda del
papa, la mama i alguns germans.
La decoravem del que més mos agradava: de ninjas,
de princeses, d´un vaixell pirata, d´un castell, d´un
avió, de l´espai...
Ens agradava mostrar tot el que hi havia dins la
capsa.
AQUESTA ACTIVITAT ENS VA SERVIR PER CONÈIXER-NOS MILLOR
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Primer B

Utilitzaven figures Varen viure
geomètriques
a Alemanya.
Varen ser professors de pintura.
En Kandinsky tocava el piano i el violonxel.
QUÈ PINTAM ?

Duiem coses que ens agradaven, l´os de peluix,
cotxes, maquillatges, medalles, copes, xocolata... i
moltes fotos.
El dia que ens tocava explicar la nostra capsa
estàvem un poc nerviosos però molt contents !
Alguns se varen disfressar de princesa, d´Star Wars,
de futbolistes...
Varem aprendre a escoltar, explicar en veu alta, fer
preguntes, comentaris...
I EXPLICAR QUÈ PINTAM DINS LA NOSTRA FAMÍLIA, AMICS....
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Segon A

Sabeu que durant aquest curs, els alumnes de 2nA hem treballat
el pintor expressionista VINCENT VAN GOGH ?
Ara vos contarem un poc la seva vida i què va fer....
Esperam que vos agradi!!!!
Vaig néixer l'` any 1893 als Països Baixos.
El meu germà Theo era el meu millor amic i ens
vàrem escriure moltes cartes on li contava moltes
coses. Vaig pintar uns 900 quadres, dibuixos i
autoretrats.
Però jo tenia un caràcter molt difícil i era un poc
depressiu.
Vaig morir molt jove, als 37 anys perquè em
vaig disparar un tret al pit. Després de
mort me vaig fer molt famós!!!

L' estil de VINCENT VAN GOGH va ser molt variat. Segons
el seu estat d` ànim pintava.....
-Amb colors foscos.
- Amb molts
colors.

- Jardins amb arbres i remolins.
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Segon B

GUSTAV KLIMT
En Gustav Klimt és un pintor
austríac
1862.

nascut

el

14

de

juliol

de

Al principi pintava murals, com '' l'arbre
de

la vida ''.

Més endavant va tenir una època

daurada amb quadres com: '' el bes '', ''Adele
Bloch-Bauer''...

Un temps després va tenir una
època amb molts colors i va fer

molts quadres de dones.

També va pintar paisatges modernistes

de les

cases i llocs on passava les

vacances.
La dona que més va estimar va ser n'Emilie Flöge que
creuen que surt al quadre ''el bes''.

Finalment va morir el 1918 d'una apoplexia.
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Anglès

ENGLISH TIME!
Hello everyone!
Enguany, els nins i nines de Blanquerna han pogut gaudir del nou « English
corner»!! Aquest, és un espai molt confortable on hem reunit tot el material
més atractiu d'anglès: contes, titelles, jocs, cartes, música i joguines. Així,
dins una mateixa sessió d'anglès, podem treballar en diversos raconets
utilitzant aquests diferents tipus de materials.

Amb l'ajuda de la pissarra digital, introduïm una història o un tema i el posam a
la pràctica amb el «role-play», que consisteix en què cada nin és un personatge,
han de crear diàlegs i històries inventades. Jugam, ballam, escoltam contes…
Tot d'una manera molt lúdica i engrescadora!

L'objectiu d'aquest racó és poder compartir en petits grups i practicar el què
es treballa dins l'aula. Aconseguint un aprenentatge molt més significatiu,
individualitzat i profitós pels alumnes.
A part d'aquest racó, el departament d'anglès segueix treballant les festes
típiques dels països anglosaxons, com és el cas del famós Halloween. Per
aquestes dates decoram el centre i treballam vocabulari i contes adients al
tema.
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Jornades Culturals

QUÈ FEIM DURANT LES JORNADES?
Les jornades són uns dies de trobada.
Durant el curs hem anat exposant als
passadissos, aules i altres espais
comuns moltes de les feines fetes fins
el moment i que tenen relació directa
amb el tema del curs. Ja fa uns anys
d'això!! I quina dinàmica seguim?
L'horari de l'escola canvia totalment.
Es plantegen activitats molt diferents
dels altres dies on també aprenem

moltes de coses. Feim tallers, gimcana,
activitats amb persones que vénen de
fora
de
l'escola,
famílies
que
col·laboren
i ensenyen les seves
experiències. Enguany han vengut
professionals i aficionats a la pintura.
També feim activitats de teatre, de
música o anglès. És molt divertit per
que petits i grans ens mesclam i ens
relacionam i és molt enriquidor.
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Jornades Culturals
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Fotografies

3 anys A

3 anys B
19

Fotografies

4 anys

4 anys A

4 anys B
20

Fotografies

5 anys A

5 anys B
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Fotografies

Primer A

Primer B
22

Fotografies

Segon A

Segon B
23

GUANYA
VII CONCURS D

1r PREMI 1r Cicle de Primària
Maria Aibar González
Nuria Feng Martínez
Carola Serrano Pordomingo
1r B

1r PREMI 2n Cicle
Daniel Foguer L
4t A

ADORS
DE CARTELLS

e de Primària
Lapuente

1r PREMI 3r Cicle de Primària
Marga Cruz Cabot
6è A

Fotografies

Tercer A

Tercer B
26

Fotografies

Quart A

Quart B
27

Fotografies

Cinquè A

Cinquè B
28

Fotografies

Sisè A

Sisè B
29

Marató Fotogràfica

VIII MARATÓ FOTOGRÀFICA ESCOLAR CEIP BLANQUERNA
Amb aquest ja són vuit els cursos que els nostres alumnes
de 5è i 6è de primària capturen amb les seves màquines
fotogràfiques les més belles imatges del nostre centre. Aquesta
vegada han hagut de plasmar a les seves fotos els quatre colors del
parxís. Enhorabona a tots els participants pel seu gran nivell.

COLOR BLAU 1r PREMI

COLOR GROC 1r PREMI

Paulo Agrelo Loureiro 6è A

Ponç Forero Verd 6è A

COLOR VERD 1r PREMI
Aina Gelabert Comas 5è B
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COLOR VERMELL 1r PREMI
Ponç Forero Verd 6è A

Marató Fotogràfica

COLOR BLAU 2n PREMI

COLOR GROC 2n PREMI

Alex Uribe Schoettel 6è A

David Bauzá Femenias 6è B

COLOR VERD 2n PREMI

COLOR VERMELL 2n PREMI

Yajín Mercè Bosch Pascual 6è A

COLOR BLAU 3r PREMI
Llucia Ferragut Mota 6è B

COLOR VERD 3r PREMI
Ponç Forero Verd 6è A

Sílvia Fernández Martín 5è B

COLOR GROC 3r PREMI
Rosa Llopis Genovart 5è A

COLOR VERMELL 3r PREMI
Sebastià Serra Cecilia 6è A
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Concurs de grafits
Els alumnes de tercer cicle després d'haver treballat durant el curs la tècnica del
grafit varen tenir la idea de decorar les parets de la nostra escola i organitzats per
grups dissenyaren uns grafits sobre cartolina. Posteriorment es varen selecionar els
dos millors treballs: un de 5è i un altre de 6è. Durant les Jornades Culturals tots els
alumnes pintaren en gros els grafits sobre unes fustes que ara podrem gaudir per
molts d'anys als murs de la nostra escola.

5è B GUANYADOR CONCURS GRAFIT
Raúl Sans Duarte, Sergio Romero Soria, Lucía Obagán Mateo

6è A GUANYADOR CONCURS GRAFIT
Ainhoa Linares López, Marta Baño Bagur,Laia Ramón Boned
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Tercer A

ENS APROPAM A L' IMPRESSIONISME: MONET

Durant aquest curs hem pogut aprendre moltes coses sobre l'Impressionisme.
Va ser un moviment pictòric nascut a França i els seu nom prové precisament
d'una obra de Monet anomenada '' Impressió: sol naixent ''. Ells no pintaven la
realitat tal qual era si no com la interpretaven, segons la llum i les sensacions
que el paisatge els transmetia. És per això que a vegades podem trobar una
mateixa escena pintada en diferents moments pel mateix autor. No els
agradava la pintura massa formal i solien treballar a l'aire lliure, observant

directament la naturalesa. El color i la pinzellada tenen el màxim
protagonisme. En Monet va néixer a Paris. Per ell era molt important pintar a
l'aire lliure i mirar com la llum transformava el paisatge segons el moment del
dia. Va fer molts de paisatges inspirats al Japó, com per exemple els quadres
del pont japonès amb nenúfars que nosaltres hem treballat a classe seguint la
tècnica del puntillisme.
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Tercer B

Els crítics d'art
Les nines i els nins de 3rB hem visitat les exposicions que hi ha a l'escola, hem
triat un pintor i hem explicat perquè ens agrada.
Ens agrada en Miquel Barceló perquè els seus quadres són
molt originals i acolorits (ALEX); perquè alguns quadres d'ell
són de Mali (SANDRA); pel seu aspecte que pareix que surt
del quadre (JAUME); perquè utilitza només colors brillants
(DAVID); perquè pinta molt bé, és creatiu i lo que fa li queda
molt bé (NOA); perquè fa com unes muntanyes en el cartró
(PAOLO); perquè feia
dibuixos amb colors
brillants (XAVI).

Barceló: Mapa de carn
Ens ha agradat en Vincent Van Gogh perquè és molt
creatiu i abstracte (IRENE); perquè fa paisatges molts
tranquils i a jo m'agrada la tranquil·litat (LUCIA);
perquè és molt creatiu (JOEL); perquè els seus quadres
tenen com ones (TONI).

Van Gogh:Dormitori en Arles

En Monet m'ha agradat molt perquè és molt original i té
alguns colors alegres (ELISABETH).
M'agrada en Kandinsky perquè és molt creatiu, utilitza
colors molts vius i mescla molts de colors (LAURA).

Klee:El moix i l'ocell

Ens agrada en Paul Klee perquè pareix una posta de Sol, i
té molts de colors vistosos (FRAN), perquè fa coses amb
figures simètriques i és molt creatiu (RAÚL).

En Picasso m'agrada pel seu quadre Guernica que és molt
original i molt fosc (MIRIAM).
En Salvador Dalí és un pintor molt original i és molt
somiador, com jo (CRISTINA). L'obra que m'agrada més
d'en Dalí és Els rellotges tous, perquè hi ha rellotges i és
preciós (VICTORIA).

Dalí: La persistència de
la memòria

Graffiti d'en Bansky
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Ens agrada en Bansky perquè protesta de la guerra
amb grafitis i és molt original (TERESA), perquè
pinta molt bé i fa grafitis rars (ELENA), perquè fa
grafitis i els colors són molt guapos (LUCIA B).

Quart A

SALVADOR FELIP JACINT DALÍ I DOMÈNECH
(Figueres, – 23 gener de 1989)
LA SEVA VIDA
Va néixer l'11 de maig de 1904 a Figueres, capital de
l'Alt Empordà.
Des de ben petit ja li agradava la pintura i als 16 anys va
fer la seva primera exposició.
Encara que va viure a diferents llocs com Madrid, París
iova York, el seu lloc més estimat era Catalunya, sobre
tot l'alt Empordà.

Teatre Museu

La seva dona Gala, va ser un dels personatges més importants amb la vida de Dalí.
Era la seva mussa, model, companya i gestora econòmica.
El 23 de gener de 1989, escoltant el seu disc preferit -"Tristan i Isolda", de Wagnerva morir a causa d'una parada cardi-respiratòria, als 84 anys.
LES SEVES OBRES
És uns dels representant més coneguts del corrent artístic del SURREALISME.
La seva pintura es caracteritza per la meticulositat en el dibuix, el tractament dels
detalls, la utilització de colors brillants i lluminosos i la representació d'objectes
quotidians i imatges, transformant-les a partir de la fantasia i del món dels somnis.
Dalí va produir prop de 1.500 pintures al llarg de la seva carrera a més a més de
desenes d'il·lustracions per a llibres, dissenys escenogràfics i publicitat, etc. Una de
les seves obres més conegudes és La persistència de la memòria també
anomenada «Els rellotges tous», que data de l'any 1.931.
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Quart B

1881
1895
1901
1905
1907
1912
1925
1937
1947
1955
1963
1973

Va néixer a Màlaga el 25 d'octubre.
Estudia Belles Arts a Barcelona.
Època blava. Pinta quadres tristos, amb personatges pobres i amb colors freds.
Època rosa. Pinta arlequins, pallassos i actors.
Funda el cubisme: fa els quadres amb formes geomètriques ''Les senyoretes d'Avinyó''.
Primer exemple de collage: aferra trocets de diari i papers pintats.
Participa en exposicions d'Art Surrealista.
Època de sa Guerra Civil espanyola. Pinta quadres tristos perquè es moren moltes
persones. La seva obra mestra d'aquesta època , el “Guernica” és d'estil expressionista.
Instal·la un taller de ceràmica. Fa moltes figures, gerros, plats...
Època clàssica ''Les Menines''.
S´inaugura el Museu Picasso.
Mor el 9 d'abril a Moulins (França).

PABLO RUIZ PICASSO, artista espanyol (Màlaga, 1881 – Moulins, França, 1973) fill del també
artista José Ruiz Blasco, el 1895 es va traslladar amb la seva família a Barcelona, on va estudiar
Belles Arts. Figura excepcional com a artista i com a home, Picasso va ser protagonista i creador
inimitable dels diversos corrents que van revolucionar les arts plàstiques del segle XX, des del
cubisme fins a l’escultura neofigurativa, del gravat o l’aiguafort a la ceràmica artesanal o
l’escenografia per a ballets. La seva obra immensa en nombre, en varietat i en talent, s’estén al llarg
de més de setanta-cinc anys.
Període blau
Entre 1901 i 1904 Pablo Picasso va alternar la seva residència entre Madrid, Barcelona i París,
mentre la seva pintura va entrar en l’etapa anomenada període blau, fortament influïda pel
simbolisme. L'any 1904, Picasso va decidir traslladar-se a París i establir-se en un estudi en les
riberes del Sena.
Període rosa
Entre tant, la seva pintura va experimentar una nova evolució, caracteritzada per una paleta
cromàtica tendent als colors terra i rosa que es coneix com període rosa.
Període cubista
Cap a finals de 1906 Pablo Picasso va començar a treballar en una composició de gran format que
canviaria el curs de l’art del segle XX: Les demoiselles d’Avignon. En aquesta obra mestra van
confluir nombroses influències, entre les quals cal citar l’art africà i ibèric i elements presos del
Greco i Cézanne. En companyia d’un altre jove pintor, Georges Braque, Pablo Picasso es va
endinsar en l’àmbit de la representació pictòrica del volum: va ser l’inici del cubisme.
A partir de 1909, Picasso i Braque van desenvolupar dit estil en una primera fase anomenada
analítica. El 1912 van introduir un element de flexibilitat en forma de retalls de paper i altres
materials directament aplicats sobre el llenç, tècnica que van anomenar collage. L’admissió en
l’exclusiu cercle del cubisme del pintor espanyol Juan Gris va desembocar en l’etapa sintètica
d’aquest estil, marcat per una gamma cromàtica més rica i la multiplicitat matèrica i referencial.
Entre 1915 i 1920 Picasso es va endinsar en una nova etapa figurativista, en el marc d’un
retrobament entre classicisme i el creixent influx del que l’artista va denominar els seus «orígens
mediterranis». Va començar a interessar-se per l’escultura arran de la seva trobada el 1928 amb
l’artista català Julio González. Entre tots dos van introduir importants innovacions, com l’ús de ferro
forjat.
Etapa expressionista
L’esclat de la guerra civil espanyola el va empènyer a una major conscienciació política, i comença
una etapa expressionista, fruit de la qual és una de les seves obres més conegudes, el Guernica.
El 1946 Pablo Picasso va abandonar París per instal.lar-se a Antibes, on va incorporar la ceràmica
als seus suports predilectes.
Enrique Giner i Simón Sánchez

36

Cinquè A

A la classe de 5è A, a les àrees de Català i Plàstica, hem treballat l'obra del pintor

Vos deixam unes pinzellades del que hem après i hem fet.
Miquel Barceló (Felanitx l'any 1957) va estudiar a l'escola d'arts i oficis de Palma i al
Col·legi de Belles Arts de Barcelona. Premi Príncep d'Astúries el 2003.
El moviment artístic que segueix és el Figurisme i l'Art brut. La seva tècnica es
caracteritza per la utilització de matèria pictòrica: empasta els seus quadres
aconseguint efectes de relleu. Pinta sobre la vida i la mort.
•

Les vivències a Mali (1988), li van servir com a font d'inspiració.

Miquel Barceló

Juan Carlos Mulet

Victoria Polo

Yésica Fluxá

•

L'any 2006, acabà la reforma de la Capella del Santíssim a la Seu de Palma.

•

El 2008 es va inaugurar la Cúpula de la Sala XX dels Drets Humans a les
Nacions Unides a Ginebra.

Com podeu comprovar, hem après moltíssim i ens han agradat totes les activitats
que hem fet però sobretot el treball de la cúpula.
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Cinquè B

ANDY WARHOL
CRISTINA TORBELLINA

Andrew Warhol
és conegut com
Andy Warhol. Va

TALLER DE CARICATURES

néixer

Durant les Jornades Culturals, la classe de 5èB va

Pittsgurgh,

Torbellina una coneguda caricaturista de Palma.

1987 a Nova York d'un atac dor sobtat.

company de la classe seguint els consells que ella ens

famosos del segle XX. Durant els anys 1948-49

Ens va explicar com realitzar una caricatura més

el fons d'un aparador dels magatzems Joseph

Na Cristina fa caricatures de famosos, o treballs per

Polaroid i un magnetòfon.

web: cristinatorbellina.com.

americana realitzant pintures sobre productes

Rafel Nadal, Bauzà, Bàrcenas.

ampolles de Coca-Cola, dòlars i fotografies de

1. MIRAR, MIRAR, MIRAR I DESPRES OBSEVAR A LA

Valerie Solanas, escriptora feminista radical

2. DIBUIXAR UN ROTLLO Y DEDINS LINIES QUE

va atemptar contra la vida d'Andy Warhol al

participar a un taller de caricatures, amb na Cristina

El taller va consistir en realitzar la caricatura d'un
va donar.
original.

encàrreg com varem poder observar a la seva pàgina
Ha fet caricatures de famosos com: Marilyn Monroe,
ELS PROCESOS VAREN SER:

PERSONA QUE VOLS DIBUIXAR.

SERIEN LES SEPARACIONS QUE HI HA ENTRE LA

el

6

d'agost de 1928 a

Pennsilvania, i va morir el 22 de febrer de
Warhol està reconegut com un dels artistes més
va aconseguir el seu primer treball per pintar
Home. Sempre se'l veis carregat amb una
Va

revolucionar

la

cultura

pop

nord-

famosos com les llaunes de sopa Campbell's,
diaris amb fets històrics del moment.

dels Estats Units, diagnosticada d'esquizofrènia,
1968.

BOCA ,EL NAS I ELS ULLS.

3. A PARTIR DE LES LINIES COMENÇAM A DIBUIXAR
LA CARA.

4. EXAGERAR ELS RASGS FACIALS QUE DEFINEIXEN
LA CARA I EL COLL.5. PINTAR LES CARICATURES I
QUE QUEDIN BEN GUAPES.

El taller va ser molt divertit perquè les caricatures

varen quedar molt diferents a els companys que
dibuixarem. Na Cristina va fer una foto a totes les
caricatures i na Cristina dibuixa molt bè.

publicitat sopa
Campbell's

publicitat
inventada a la
classe

Maria Gelabert, Rosa Mañas, Susana Coll i Lucia
Ogabán.

LA SEVA OBRA
Va utilitzar la serigrafia i, quan s'hi veia obligat, ho feia calcant una diapositiva. Va fer pintures com el paper
amb estampat de vaques, pintures d'oxidació (a partir de llenços preparats amb coure oxidat mitjançant orina
humana). També utilitzava altres substàncies com, per exemple, melmelada o xocolata.
Va ser un cineasta experimental força prolífic, si consideram que entre 1963 i 1974 va produir més de 60
pel·lícules.
A mitjans dels anys 60 «va adoptar» una banda anomenada The Velvet Underground. Els va convertir en un
element crucial de l'exposició d'art multimèdia que organitzava: l'Exploding Plastic Inevitable.
El videoclip també va entrar en les seves inquietuds creatives.
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Sisè A

AUTORETRATS

AINHOA . A.

ALEX

DAVINIA

JONATHAN

MATIAS

EDUARD

PAULA

MARIA

DIEGO

CRISTINA

MARGA

DANI

JUANJO

PAULO

MARCOS

ADRIÀ

YAJÍN

AINHOA. L.

SOFIA

LAIA

SEBASTIÀ

ANTONIO

PONÇ

LAURA

MARTA

MIGUEL
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Sisè B

EL NOSTRE GRAFITER
Bansky és un gran pintor. No és un pintor com la majoria de
pintors, que pinten quadres sinò que ell destaca en el món
de la pintura fent grafits a les parets de les ciutats de tot el
món (Los Angeles, Bristol, Nova York, ...). També hem de dir
que no és un grafiter “normal”, ja que no empra la mateixa
tècnica.
Els seus grafits fets amb la tècnica de trepa que consisteix
en aplicar pólvores de color, pintura o similars a través
d'una plantilla anomenada estergit o trepa.
En Banksy pinta amb els colors blanc i negre i sempre en les seves obres posa un
punt de color com vermell, groc, blau...
En els seus quadres sempre crítica: la violència, les
armes, les trampes per a animals, els robatoris,etc....
Banksy empra tàctiques de comunicació-guerrilla i el
seu objectiu és utilitzar la publicitat com un mitjà de
comunicació de idees i compensar així la manipulació
que exerceix la publicitat sobre la societat, oferint una
perspectiva diferent sobre temes polítics i econòmics.
Aquest mètode el sol fer modificant motius i fotografies
conegudes.
Referent al seu nom, la premsa suposa que Robert Banksy, podria tractar-se d'una
broma per la seva similitud amb l'expressió robing banks (robant bancs).
En Banksy és molt misteriós però a la vegada interessant perquè no se sap res
d'ell i això et fa investigar. A la majoria de nosaltres ens sembla que pinta molt bé,
ens agraden molt les seves obres, sobretot el significat que tenen, i el que critica,
però el que no ens agrada tant és que pinti en el carrer. Si revelàs la seva identitat
podria pintar les seves obres en un museu i així serien més fàcils de conèixer.
El setembre de 2006 modificà la portada d'un àlbum de Paris Hilton i va
repartir 500 còpies de la falsificació entre diferents botigues de discos.
El CD contenia composicions
pròpies de Banksy.
El setembre del mateix any instal·là
una pintura d'un presoner de
Guantànamo
en
un
parc
d'atraccions de Disneyland. La seva
obra està fortament influïda per
Blek le Rat, altre artista interessant.

40

Anglès

Els alumnes de 5è van fer una visita a la Seu de Palma. Com que a l'assignatura
d'anglès estam estudiant les direccions, es a dir, ser capaç d'explicar com arribar a
un lloc determinat en anglès, vaig demanar als alumnes que fecin un mapa explicant
com anar des de l'estació de tren de Palma fins a la Seu en anglès. Tots van fer molt
bona feina però com que solament podia publicar un dels mapes he agafat aquest
que m'ha semblat el més guapo. Gràcies a tots per la bona feina feta!
Mestre d'anglès: Emma

41

Música

ES POT PINTAR LA MÚSICA?
Pregunta formulada a tots els nivells durant aquest curs. La resposta va ser unànime: SÍ.
D'aquesta manera hem relacionat el tema de centre, «I tu, què pintes?», amb la nostra assignatura.
Totes les arts són EXPRESSIÓ, transmeten emocions i sensacions, per això, és molt fàcil relacionar-les.

Amb els alumnes de 6è hem experimentat la
relació entre el pintor de grafits BANKSI amb la
música atonal de SCHÖNBERG. Vàrem trobar
el blanc i negre amb el punt de color dels dos
autors.

«Premonicions» A. Schönberg

MÚSICA DESCRIPTIVA
A través de la música descriptiva podem identificar i relacionar els colors amb una escena concreta. Amb els
alumnes de 5è hem treballat els colors freds a través de l'obra «El Moldau» d'SMETANA i els colors calents
amb «L'ocell de foc» d'STRAVINSKY.
Amb la música d'Oliver MESSIAEN hem vist els quadres de DALÍ i PICASSO. Tots tres autors comparteixen
època. El surrealisme i el cubisme també estan immersos dins la música de Messiaen. Hem comparat la
música abstracte amb la figurativa.

«El Moldau».Smetana

"L'abisme dels ocells". O.
Messiaen (abstracte)

"L'abisme dels ocells". O.
Messiaen (figuratiu)

Els colors a Educació
Infantil
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Música

PINTORS I MÚSICA
SCHÖNBERG versus KANDINSKY
Un dels objectius de Kandinsky era que les línies i els
colors es poguessin alliberar de la tirania de l'art figuratiu,
que tenguessin un significat simbòlic propi.
El 2 de gener de 1911 Kandinsky va assistir a un concert
d'Arnold Shönberg, el qual va ser tota una revelació. La
música atonal s'allunya de l'harmonia i les formes
tradicionals de la música clàssica. Kandinsky es va
adonar que tots dos anaven pel mateix camí cap a
l'abstracció. En la primera de les moltes cartes que varen
intercanviar al llarg de la seva vida, Kandinsky li deia:
«Ha aconseguit amb el seu treball el que vaig cercant des
de fa temps a la música. L'autosuficiència de la música
per seguir el seu propi camí, la vida independent de les
veus individuals. És exactament el que jo estic intentant
fer amb la pintura».
La música de Shönberg li va servir d'inspiració per a un
famós quadre titulat «Impresión III (Concierto).
Dins l'obra de PAUL KLEE, la música ocupa un lloc
excepcional. La correspondència música-pintura es
produeix d'una manera que sols algú que hagi conegut la
música des de dins podria elaborar. El seu pare era
professor de música, la seva mare havia estudiat cant, i
ell va estudiar violí. Fou integrant de l'Orquestra Municipal
de Berna, va escriure crítica musical i tota la seva vida va
tocar a diferents agrupacions de càmera.

KANDINSKY Impresión III
(Concierto) 1911

Assaig d'un quintet al taller del
pintor Henrich Knirr. 1900. Klee és
el primer de la dreta

Aquesta obra és un exemple del «cubisme i la música».
«Picasso ha estat un dels pocs grans pintors que no els
ha agradat la música clàssica i, tot i així, va col·laborar
molt estretament amb en Falla en el muntatge de «El
sombrero de tres picos», perquè cercava una música
especial, que va trobar en el ballet». Segons ens conta
Federico Sopeña.

Els tres músics. PABLO
PICASSO
A l'aula de música hem expressat la
pintura amb moviment

També ens hem convertit en pintors
amb l'obra «Així parla Zaratustra» de
Richard STRAUSS tot fent un musicograma.
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Equip Suport
DIFERÈNCIA I CREATIVITAT

Sabies què Goya era sord,
Vincent Van Gogh tenia
problemes psíquics
i Frida Kahlo poliomelitis?

Sabies que persones
autistes, cegues, sense
braços, etc. en l'actualitat,
poden fer grans obres
d'art?
Vols saber qui són?

Stephen Wiltshire
Aquest autista va aprendre a parlar als 9 anys
i va començar a dibuixar als 10. Els seus

quadres tenen molts de detalls que pot fer-los
només veient el paisatge una sola vegada. Aquí

en teniu un exemple: va dibuixar un gratacel

de Nova York mirant-lo només durant 20
minuts. Què us sembla?

Pedro Longstaff
Sense cap braç! Aquest senyor pinta
amb els peus. Aquí el podeu veure
pintant una de les seves obres d'art.
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Equip Suport

Lisa Fittipaldi
Na Lisa no només pintava després de
perdre

la

vista

sinó

que

també

va

escriure un llibre. Ella pensa que a

través de les sensacions i de les textures
dels colors es pot pintar una obra d'art
sense veure-hi.

Michael Mónaco
Pinta amb la boca perquè no
pot moure la majoria de les
parts del seu cos, és tetraplègic.

Jessy Park
És

una

dona

autista

capaç

de

reproduir molts de detalls d'una
escena

que

vol

pintar

a

partir

d'una simple fotografia.

Amanda LaMunyon
Aquesta

artista

amb

Síndrome

d'Asperger va començar a pintar
quan només tenia 7 anys.
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APIMA

RENOVACIÓ DE CÀRRECS, NOVES IDEES
Començarem el curs 2015/16 amb
cares noves a la Junta Directiva de
l'APIMA Blanquerna. Alguns pares ja
han acabat el seu cicle i els fills, a
poc a poc, s'han fet grans i passaran
a

l'institut

o

per

circumstàncies

personals canviaran de centre. En
aquesta vida tot està en moviment
constant.
Afortunadament dins el col·lectiu de
pares i mares del CEIP Blanquerna hi ha persones amb ganes de continuar, d'oferir idees
fresques, enfocaments que no havíem tengut en compte, etc. Per tant, ja podem anunciar
que per al curs que ve tendrem nou president, nou secretari, nou tresorer i diversos vocals.
Cal recordar que l'APIMA ha contribuït en la compra de pissarres electròniques, material
esportiu per a les classes d'educació física, així com diversos jocs de pati, la impressió de
la revista escolar, sortides, excursions, colònies, viatge d'estudis, llibres per a la biblioteca,
festa de final de curs i l'agenda escolar. A més a més, també ha col·laborat a millorar
alguns elements de l'escola, com posar rodes a les prestatgeries mòbils de la biblioteca i
en la compra d'un lavabo per al menjador. Cal remarcar, per tant, la importància de la
participació dels pares, tant en les reunions com en l'aportació de noves idees.
Com dèiem l'any passat, l'APIMA Blanquerna continuarà donant suport a l'escola en tot allò
que sigui possible perquè pensam que la vocació dels pares també hauria de ser la
col·laboració en l'educació dels nostres fills. L'educació hauria de ser una tasca compartida
entre els pares i l'equip de mestres amb els quals comparteixen moltes hores del dia. Des
de l'APIMA volem ser un motor d'aquest model col·laboratiu i engrescar tothom en aquest
projecte. Per això, demanam més participació a les famílies en tots els sentits i, sobretot,
una visió en positiu que ens ajudi a no perdre la il·lusió.
Evidentment, ens mostrarem oberts a les propostes, acceptarem les crítiques, les
observacions i els suggeriments que ens arribin. És evident que els errors han de servir per
millorar, però també és d'allò més gratificant quan se'ns dóna l'enhorabona o se'ns agraeix
l'organització d'una activitat.
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APIMA

Dins el mes de juny de l'any passat vàrem fer una sortida a l'Aqualand de s'Arenal i
aconseguírem uns preus populars per als pares i els nins.
Observatori Astronòmic de Mallorca
També l'any passat, a l'estiu, concretament dia 16 d'agost, organitzàrem una visita a
l'Observatori Astronòmic de Mallorca, a Costitx. L'acte, convocat per correu electrònic i a
través del nostre blog, va ser un èxit de participació. El bon temps no ens acompanyà gaire
i dificultà l'observació de Mart i Saturn, però les explicacions dels responsables de
l'Observatori i la projecció del documental valgueren la pena. Fets com aquest ens
demostren que hi ha moltes famílies que tenen ganes de participar en l'APIMA i que la
il·lusió continua. I en aquest cas, realment va ser una classe més per als nins i per als
pares.
S'Olivaret
Recentment, dia 12 d'abril, també organitzàrem una diada familiar a s'Olivaret (Alaró), amb
activitats lúdiques per als nins i després una torrada, que s'allargà fins l'horabaixa.
Per acabar, volem dir que, de moment, l'APIMA Blanquerna continuarà gestionant l'escoleta
matinera, la subvenció parcial d'algunes activitats, la venda dels llibres de text, etc. És a dir,
tot el que s'havia fet fins ara.

APIMA Blanquerna
Correu electrònic: apima.ceipblanquerna@gmail.com
Blog: apimablanquerna.blogspot.com.es
També podeu enviar-nos els vostres suggeriments a l'adreça electrònica de l'APIMA
Blanquerna o deixar un sobre a la nostra bústia, just a l'entrada.
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Passatemps

¡PASATIEMPOS, QUE NI PINTADOS!
Relaciona cada pintor con una de sus obras más obras más
famosas:
PAUL KLEE

GOOD MORNING, DARLING

GUSTAV KLIMT

LOS NENÚFARES

SALVADOR DALÍ

HOMBRE DESNUDO

CLAUDE MONET

SENECIO

MIQUEL BARCELÓ

CÚPULA SEDE DE LA ONU

BASNKY

EL BESO

LICHTENSTEIN

LA MADONNA DE PORT LLIGAT

En esta sopa de letras aparecen los nombres de CINCO

importantes pintores. Marca cada uno de un color distinto y
crearás una obra de arte.)
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Carnestoltes

sa nostra rueta 2015

Una feina més dins la nostra tasca: CARNESTOLTES! Férem molta feina i a
més ens ho passàrem molt bé! Amb tanta feina i molta il·lusió, va ser molt
divertida!

49

