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“No segueixis ordres tota la teva vida.
Pensa per tu mateix.”
HORMIGAZ

Somnis
Ceip Blanquerna. Marratxí. Curs 2010-2011

Guardons i participacions
La nostra escola està d'enhorabona, ja que alguns dels nostres alumnes han
estat guardonats amb els primers premis de concursos organitzats per diferents
organismes. Els voleu conèixer?
PRIMER PREMI ONCE 2010 LLIURAT ENGUANY "EL "COLOR ES
PORTADA " Llibre editat aquest curs a nivell nacional. Els
nostres alumnes de 5è a finals del curs passat. guanyaren
en la seva categoria a Balears.
Aquest concurs té un record GUINNES a la participació
escolar.
Realitzat per RICARDO FEMENÍAS, LLUIS RABAZA, LUCA
MOREIRA i MARC MOLINA

PRIMER PREMI CARTELL ANUNCIADOR RUA MARRATXÍ 2011
Realitzat per SARA GUTIÉRREZ de 5è curs.

PRIMER PREMI CONCURS CARTELLS EDUCACIÓ VIAL
MARRATXÍ 2011
Realitzat per MARGA CRUZ CABOT de 2n curs

A més hem participat en diferents actes solidaris (CARRERA SOLIDÀRIA 2011
SAVE OF THE CHILDREN), programes de ràdio (AULES I ONES de RÀDIO
MARRATXÍ), i programes de televisió (VIDAS ANÓNIMAS de LA SEXTA dedicat a
Jaume Santandreu).
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Aquest curs el tema de treball ha estat el
CINEMA. Un tema que, tot i que forma part
de la nostra vida quotidiana, és un gran
desconegut per a la majoria dels nostres
infants.
Sabem molt de les darreres grans
produccions cinematogràfiques, on els
efectes especials i la tecnologia digital han
agafat el paper protagonista, però,
coneixem com va començar el cinema?,
quins actors s'han convertit en mites?, com
es feien les pel·lícules antigament? Tots
aquests interrogants i més s'han anat
desvetllant al llarg d'aquest curs i ara, en
acabar-lo, podem dir que tots coneixem a
Charles Chaplin, als germans Marx, a Alfred
Hitchock, i moltes pel·lícules que no
havíem valorat mai perquè són “antigues”.
Si hem aconseguit que una part dels
alumnes pugui valorar la qualitat d'una
pel·lícula no només per la quantitat
d'efectes especials, sinó també per la
interpretació dels actors, per la manera de
filmar-la, pels sentiments que transmet,
per la banda sonora... pensarem que la
tasca d'enguany ha estat profitosa. És una
feina difícil perquè el món en el que vivim
ens
convida
a
la
comoditat,
al
sensacionalisme, a la no reflexió, a valorar
tot el que és superficial, al pur
entreteniment,...
Ha estat un recorregut molt interessant
en el que hem participat tots i que un any
més tendrà com a cloenda les Jornades
Culturals.
Realitat i somni...s'entremesclen i al
mateix temps que ens ajuda a ser
conscients i
solidaris
enfrontant-nos
sovint amb una realitat que necessita
canvis, també ens ajuda a imaginar i
somniar que les possibilitats de l'home, una
mica “perdut” avui en dia, no tenen límits i
si el seu objectiu i esforç és aconseguir un
món tecnològica i humanament millor,
podrà...
SER UNA REALITAT!

D Legal PM- 419-2007
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Educació Infantil

QUAN ERA MOLT PETITÓ EM VAIG TROBAR TOT SOL

AL MIG DE LA SELVA, MAI HE SABUT QUÈ ELS VA PASSAR
ALS MEUS PARES, PERÒ EL QUE ÉS CERT, ÉS QUE ELS
ANIMALS QUE ALLÀ
VIVIEN
EM
CUIDAREN
I
EN
PROTEGIREN DELS PERILLS. BÉ TOTS MANCO UN.........EN
SHERE KHAN EL TIGRE. LA MEVA HISTÒRIA LA VA
ESCRIURE UN SENYOR QUE NOMIA RUDYARD KIPLING. EN
WALT DISNEY EN VA FER UNA PEL.LÍCULA D'ANIMACIÓ
QUE HAN VIST ELS MÉS
MENUTS DEL COL.LEGI
BLANQUERNA.
VOLEU CONÈIXER ALGUNS DELS MEUS AMICS I
AMIGUES ?
IDÒ OBRIU BÉ ELS ULLS I VEUREU TOT EL QUE
APRENEU.

5 anys A
2

Educació Infantil

NA BAGUIRA, LA PANTERA, EM TROBÀ I EM DEIXÀ AMB LA
FAMÍLIA DELS
EL PARE LLOP

LA MARE LLOP

I

ELS CADELLS

ELLS M' ENSENYAREN QUE :

4 anys A
3

Educació Infantil

3 anys A
4

Educació Infantil

3 anys B
5

Educació Infantil

AMB UNA MIRADA M' HIPNOTITZÀ, LA POLISSONA

.....................

....................

ENDINSAU - VOS AL MÓN DE LES SERPS I APRENDREU QUE:

4 anys B
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Educació Infantil

5 anys B
7

Educació Infantil

ATENCIÓ, TOC D' ALARMA !!
BEN AMAGAT ES VA ACOSTANT

UNA VIDA BEN INTERESSANT LA DELS TIGRES

5 anys A
8

Educació Infantil

EN MOWGLI TÉ MOLTS D' AMICS A LA SELVA , I NOLTROS AL
COL.LEGI BLANQUERNA TAMBÉ EN TENIM UN BON GRAPAT.
AMICS AMB QUI SOMRIURE, COMPARTIR I JUGAR

I ENCARA QUE A LA SELVA NO ENS HI PERDREM,.........

AL NOSTRE HORTET ENS HI TROBAREU.

5 anys B
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Anglès

WE LEARN ENGLISH!!!
A la nostra escola s'imparteix, des de
ja fa un grapat d'anys, l'anglès a
infantil. El nostre principal objectiu és
estimular el desig d'aprendre i jugar
utilitzant l'anglès, així com fomentar la
participació activa dels infants en el
seu propi aprenentatge. Un dels
objectius socioculturals és familiaritzar
els infants amb elements de la cultura
tradicional
anglesa,
treballant
amb
personatges
de
contes
infantils,
cançons
i
rimes
tradicionals.
Les sessions
d'anglès
pretenen
crear
un
entorn on els
infants es sentin segurs i còmodes, i
que fomenti les possibilitats de
comunicació,
experimentació,
autonomia, creativitat i joc. Treballam
amb diferents tipus de joc: ritualitzat,
guiat, simbòlic, lliure, "role play"... i
d'altres que inclouen el ball o el
moviment
físic.
La
llengua
predominant de totes les sessions, és
l'anglès. Gràcies a les situacions i les
rutines diàries, els infants aprendran
ràpidament que , des del moment
que comenci la sessió fins que acabi ,
la llengua que utilitzam és l'anglès. Cal
recalcar, que el seu nivell de
comprensió, és molt més elevat que
el seu nivell de producció, és a dir:
entenen més del que parlen.

S'utilitzen diferents zones de l'aula per
a cada activitat, tenint en compte les
diferents fases de la sessió. Així es
comença saludant la nostra mascota
asseguts tots al racó de l'estora, es
treballa el material gràfic a les
tauletes, es juga i balla al pati...
Procurant que en una mateixa sessió
hi hagi una activitat de cada: cançó,
ball, "feineta",
jocs,....
Totes
les
activitats que
es proposen,
es basen en
contes.
Els
contes ajuden
a organitzar i
entendre
la
seva
experiència
del món, a
adquirir
consciència
de la seva
identitat i a comprendre la seva
relació amb els altres, a desenvolupar
la seva imaginació, la seva fantasia i
la seva creativitat, i a desenvolupar
habilitats cognitives clau, com ara la
predicció,
la
deducció
i
la
seqüenciació.
A les sessions d'infantil s'introdueix
l'alumne dins el món d'una altra
llengua i cultura, que, com tots sabeu,
és una de les llengües vehiculars més
emprades arreu del món. Així l'infant
es prepara i motiva per continuar els
seu aprenentage tant al llarg de tota
l'escolarització, com de la seva vida.

Malén Rosselló,
mestra d'anglès.
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1r cicle de primària

el primer cicle fa un

Homenatge al cinema mut
amb les següents pel.lícules que trobareu
en aquesta revista

Els tres porquets ........... 1r
La Caputxeta vermella ......1r
L'herba de poliol.............2n
Na Blancaneus................2n

A
B
A
B

11

1r cicle de primària

1r A
12

1r cicle de primària

1r B
13

1r cicle de primària

2n A
14

1r cicle de primària

2n B
15

Carnestoltes

VISCA EL CARNAVAL!!!

VISCA EL REI CARNESTOLTES!!!

Hola a tothom,
som el rei Carnestoltes
i ara estic de vacances però
l'any que ve vos promet que hi tornaré
A veure si aquesta vegada podem
vèncer la Jaia Quaresma.
Vos deixo com a regal
el meu pregó perquè el recordeu.

PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES
Bon dia nins i nines!!!
ja torn a ser aquí i vos vull dir
que el Carnaval s'acosta,
i com a Rei Carnestoltes
moltes bromes vos faré,
mil disfresses usaré,
de pintures i colors,
tot el món ompliré.
Aquestes ordres vos donaré
per complir moooooooolt contents!!
per dimecres prepararem
la corbata i el barret
i en senyors ens convertirem
per dijous serà sorpresa
i dimecres parar l'orella.
(2n dia, dimecres)

Amb la corbata i el barret
tots uns senyors pareixem.
El Rei Carnestoltes
té ganes de ballar,
menjarà, menjarà i menjarà
i després explotarà!!!!!

De mil colors la cara ens pintarem
i les sabates canviades durem,
amb un peu de cada color
demà dijous caminarem millor.
(3r dia, dijous)

Amb la cara pintada
i ben engalanada,
per la Rua ens preparam .
Farem la desfilada,
amb alegria i sarau,
i tots els instruments sonaràn.
El dimarts gras amb la jaia hauré de lluitar
per intentar guanyar!!!
voltres m'haureu d'ajudar
i així la festa podrà continuar!!!
QUE PASSEU UN BON ESTIU!!!!
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Carnestoltes

17

Carnestoltes
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Fotografies

3 anys A

3 anys B
19

Fotografies

4 anys A

4 anys B

20

20

Fotografies

5 anys A

5 anys B
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Fotografies

Primer A

Primer B
22

Fotografies

Segon A

Segon B
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GUANYADORS
III CONCURS DE CARTELLS

1r PREMI 1r Cicle de Primària
Julia Canal Alfaro
Luz del Carmen Martínez Flores
2n B

1r PREMI 3r Cicle de Primària
Andreu Pujol Tugores
6è B

1r PREMI 2n Cicle de Primària
Alina Estrany Tugores
4t B

Fotografies

Tercer A

Tercer B

26

Fotografies

Quart A

Quart B

27

Fotografies

Cinquè A

Cinquè B

28

Fotografies

Sisè A

Sisè B

29

Taller de Fotografia

IV MARATÓ FOTOGRÀFICA ESCOLAR CEIP BLANQUERNA
Per quart curs consecutiu els alumnes de tercer cicle han realitzat la
marató fotogràfica escolar. A continuació teniu les fotografies que han
resultat guanyadores. El jurat ha estat format per alumnes i mestres.
Els temes de la prova han estat els següents:
1.- Personatges de cinema 2.- En blanc i negre
3.- Moviment i expressions 4.- Silenci, rodam!
SOU UNS FOTÒGRAFS DE PRIMERA!

1er PREMI
PERSONATGES DE CINEMA
MARTA SERRA CECILIA

1er PREMI
MOVIMENT I EXPRESSIONS
MARIA GILI COMAS

30

1er PREMI
EN BLANC I NEGRE
ESTER ROCA ALVAREZ

1er PREMI
SILENCI, RODAM!
BEATRIZ MEJIAS TORRES

Taller de Fotografia

2n PREMI PERSONATGES DE CINEMA
AFRICA RODRIGUEZ CUMPLIDO

2n PREMI EN BLANC I NEGRE
SARA DOMINGUEZ HOFFMEIER

2n PREMI MOVIMENT I EXPRESSIONS
BEATRIZ MEJIAS TORRES

2n PREMI SILENCI, RODAM!
MARTA SERRA CECILIA

3r PREMI PERSONATGES DE CINEMA
FRANCESC RIERA ORTEGA

3r PREMI MOVIMENT I EXPRESSIONS
PAULA VERA ESCUDERO

3r PREMI EN BLANC I NEGRE
MARC MOLINA FLO

3r PREMI SILENCI, RODAM!
ALEJANDRO DUATO RODRIGUEZ
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Hort i jardí

TENIM CURA DEL NOSTRE HORT I JARDÍ. TAMBÉ EL GAUDIM!
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2n cicle de primària

ICE AGE 3
La pel·lícula de “ICE AGE 3” tracta de
l'aventura i l'amistat. La pel·lícula és a
l'edat del gel. El que passa és que el
mamut i la mamut havíen de tenir un bebé.
En Sit es troba tres ous i es va fer la mare
dels ous. Un dia la mare dinosaure va anar
a cercar els ous. La mare es va dur en Sit i
els ous al món dels dinosaures. Els seus
amics l'anaren a cercar. En aquest viatge
passaren per molts de llocs diferents fins
que rescataren en Sit.

Neus Jaume
Verónica Roig

3r A
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2n cicle de primària

PRODUCCIONS 3r B
presenta

DUES PEL.LÍCULES D'EN TARZAN
Som la classe d'en Tarzan i hem vist aquestes dues pel.lícules, molt diferents.
Anam a comparar-les.

* Feta a 1999
* Són dibuixos animats
* Amb color
* En Tarzan és petit
* Té cançons
* Parlen els animals
* És fantàstica. Els animals semblen
persones.
* Na Jane du roba de la selva.
* Els animals ballen.
* Els goril.les són de mentida.
* La goril.la va criar enTarzan.
* Només hi ha un home dolent que vol
caçar goril.les.
* En Tarzan és amic dels animals.

* Feta a 1932
* Són persones
* Sense color
* En Tarzan és gran
* Només té música
* No parlen els animals
* És realista. Els personatges són actors
i actrius.
* No du roba de la selva.
* Els animals no ballen.
* Hi ha moneies de veritat i d'altres són
de mentides.
* La goril.la no criava en Tarzan.
* Els homes maten animals sense cap
motiu.
* En Tarzan es baralla amb animals.

3r B
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2n cicle de primària

4t A
35

2n cicle de primària
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Biblioteca

RELLEU GENERACIONAL A LA BIBLIOTECA
Aquest any a la biblioteca els alumnes de

Nosaltres no ens volem anar ja que aquí

6è que ajudàvem, ens anam a l'institut i

ens trobam molt a gust. També li tenim

entraran nous ajudants per a en Lluís el

molt d'afecte als professors , a l'escola, a

mestre que s'encarrega de la biblioteca.

la biblioteca , a en Lluís ...

Nosaltres estam aquí des de fa 3 anys.

El nou grup està format per nins de 4t A

ser

que són n'Adrià, Maria, Andrea, Paula,

responsables de la biblioteca, catalogar

Nati, Anaïs, Almudena, Irene, Olaya i de

llibres,ensenyam

5èA Marina Vich.

Hem

après

moltes
als

coses,
més

com
petits

el

funcionament de la biblioteca,...
També aquest darrer any hem fet una de
les activitats més apreciades per els
alumnes de 1r cicle que ha estat el conta
contes que hem fet un grup de 6è B. Una
altra de les activitats ha estat la venda
de llibres que varem fer per San Jordi.
Vàrem vendre aproximadament uns 170
llibres .

Ens agrada la biblioteca perquè som molt
aficionats a la lectura i ens agrada ajudar i
estar a la biblioteca. Ens ha sorprès que hi
hagi

tants

temàtics,...

de

llibres:

còmics,

llibres

Tenim moltes ganes

de fer

feina i organitzar la biblioteca!

“Vos puc assegurar que sense aquest
fantàstic grup d´alumnes el projecte de
la biblioteca no hagués tirat endavant.
Feim aquesta tasca per diversos motius,
com per exemple que a l'hivern s'està
millor dins

la biblioteca que al pati, i

Han

estat

els

primers

participants

extraordinàriament en totes les tasques
possibles,

i

esper

que

aquesta

així aprofitam per fer una tasca d'ajuda

experiència

hagi estat profitosa per a

al nostre centre.

tots. Sereu sempre benvinguts a la vostra
Biblioteca!!! Molta sort!!!"

Lluís Fortesa
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Música

EL CINEMA A L'AULA DE MÚSICA
El cinema és nomenat el setè art, per tant,

com a tal, estarà inclòs dins l'ensenyament

d'educació artística com la música i la plàstica,

dos elements imprescindibles dins el cinema.
No ens podem imaginar una pel·lícula sense

immersos dins la imatge i el so, per aquest motiu
ens ha estat molt fàcil la introducció del cinema
dins l'aula de música.

BREU HISTÒRIA DE LA RELACIÓ
ENTRE MÚSICA I CINEMA

música i sense decorats, ambientació o

(extret de viquipèdia)

vestuari. Amb aquesta idea de la relació entre

música i cinema hem treballat durant tot el curs
a l'aula de música.

La música en el cinema mut

“Indagar i experimentar les possibilitats del

so, la imatge i el moviment com a elements de

Lluny

representació i comunicació, i utilitzar-les per

abans de l'aparició del so

relació amb els altres.” Aquest és el primer

so i la imatge com a continguts molt rellevants
en relació a la música i el cinema.

Amb els alumnes de totes les edats hem

treballat la música dins el cinema a través de

les bandes sonores. És curiós comprovar com
amb una escena de cinema mut hi pots incloure

qualsevol música mentre vagi en consonància

amb les imatges. Hem après que a través de
les diferents emocions que ens transmet la

música les podem adaptar a una escena
cinematogràfica. Ens hem centrat en les

bandes sonores de les pel·lícules escollides
per cada una de les classes. El fet que tots els

alumnes de l'escola passin per l'aula de música

permet que es pugui dur a terme un treball

comú del tema triat tot seguint un model
concret. Les nostres sortides també han estat
relacionades amb el cinema i la música: "La

ciutat i la lluna", "De 7è a 7 de Cap·pela" o
"Conèixes el rock and roll".

A través de la imatge és més fàcil la

motivació

38

dins

l'aula.

Actualment

estam

pugui

cinema ja existia bastant

sentiments, contribuint a l'equilibri afectiu i a la

artística, el qual, precisament, fa referència al

que

semblar, la música en el

expressar amb autonomia vivències, idees i

dels objectius del nostre currículum d'educació

del

en el món del cel·luloide.

Gramòfon portàtil Ja en el cinema mut la

idea d'acompanyar amb música les pel·lícules
havia estat posada en pràctica. És per això que

en les sales de cinema de principis de segle XX

hi ha havia un piano, un gramòfon o fins i tot una
petita banda o orquestra. No obstant això, és
important remarcar que, almenys en un primer

moment, la idea d'acompanyar amb música les

pel·lícules no anava dirigida a reforçar l'acció
cinematogràfica sinó a apaivagar, dins del que
era possible, el renou que feien les bobines de
les cintes.

Més endavant, però, sí que sorgeix la idea

d'escollir la música en funció del que s'està

veient. Així, comença a utilitzar-se música de
grans

clàssics

coneguts

pel

públic,

com

Mendelssohn, Beethoven o Chopin, i tot i que
encara no ho podem anomenar banda sonora,
és un primer pas molt important.

Aquesta idea l'hem dut a terme amb els

alumnes de 6è tot creant una banda sonora per
a unes escenes de cinema mut utilitzant tots els
instruments al nostre abast.

Música
cantant de jazz, amb música incidental de Louis

Les primeres bandes sonores

Silvers, considerat el primer compositor per al
cinema.Cap a finals dels anys vint, va arribar el

cinema sonor, molt revolucionari aleshores. Així
Dues maneres d'enregistrar la banda sonora d'una
pel·lícula: densitat variable (adalt) i amplada
variable (abaix).

Banda Sonora Original (BSO), en anglès

doncs, tot i que va haver-hi opositors com

Charles Chaplin , podem dir que amb el so
comença una etapa nova en el cinema.

El cinema sonor, la música dins les pel·lícules

Original Soundtrack (OST), de vegades

Durant els anys trenta la

molt sovint en l'argot cinematogràfic, o

va passar d'un acompanyament

aquest cas alguna versió o part– és el conjunt

selectiva per remarcar certs

una pel·lícula. Normalment, però, i amb algunes

característica fonamental dels

música d'un film. Des d'un punt de vista

professionalització en la música del cinema amb

aquella música tant vocal com instrumental

exponents.

simplement soundtrack, com també se la coneix

música va patir alguns canvis i

simplement banda sonora –significant en

constant a una utilització més

de paraules, sons i música que acompanyen

moments de la pel·lícula. Una

rares excepcions, el terme al·ludeix només a la

trenta és que va haver-hi una

musical, s'entén com a banda sonora original

Erich Korngold i Max Steiner com a màxims

composta expressament per a una pel·lícula,

La música acostumava a posar-se tan sols en

complint com a funció la de potenciar aquelles

emocions que les imatges per si soles no són
capaces d'expressar.

banda sonora original de la història. Durant
aquest any, dos compositors, Camille Saint-

Saëns i Mihail Ippolitov-Ivanov, van ser els
encarregats de crear bandes sonores originals
per a les pel·lícules L'assassinat del duc de

Guisa i Stenka Razin. Aquest fet però, més

que ser vist com un exemple, va ser acceptat

simplement com una cosa original. Així doncs,
resta

de

pel·lícules

per la presència d'un gramòfon, d'una orquestra
o d'una ràdio (ja especificats en el guió).

L'any 1908 va ser creada la primera

la

aquells trossos en els que quedava justificada

encara

eren

acompanyades per música coneguda pel gran
públic.

Aquest acompanyament en directe, però,

desapareixeria amb l'arribada definitiva del
cinema sonor el 6 d'octubre de 1927 amb El

En un primer moment,

potser

d'experiència,

per

la

falta

música

s'ajustava a l'acció d'una

manera no gaire precisa. Tot
i així, això va canviar l'any

1933 quanMax Steiner va
donar

una

gran

lliçó

demostrant el que es podia arribar a fer amb una

música original absolutament sincronitzada amb

les imatges. La pel·lícula (la plasmació del mite de
la bella i la bèstia) fou ni més ni menys que King

Kong.

Xisca Mas
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Taller de Fotografia

Aquests són els personatges més famosos que han passat
aquest curs pel Taller de Fotografia.
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ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES
Nosaltres enguany hem après a fer una Cacera de
tresor.
Sabeu què és?
És un recurs educatiu que es pot utilitzar en totes les
àrees i nivells i consisteix en desenvolupar una unitat
didàctica o una activitat concreta utilitzant les TIC a l’aula
i es fa en petit grup.
A més, aconsegueix despertar l’interès dels alumnes i
permet treballar diferents continguts segons el ritme
d’aprenentatge de cada alumne.
La cacera consta de 5 parts
Capçalera
Introducció
Preguntes
La gran pregunta
Recursos d'internet
Com ho hem fet ?
La cacera que havíem de fer estava al blog : 5acblanquerna.blogger.com
Hem fet dues caceres sobre el cinema, ja que és el tema del curs: una del
cinema mut i l'altre del cinema sonor (en blanc i negre)
Hem contestat les preguntes a través d'un llistat de pàgines (recursos) que estan
a la web.
La resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i ens exigeix
integrar i valorar lel que hem après durant la recerca.
Per fer la cacera ens hem repartit la feina: Mentre un cercava fotos, els altres
cercaven les respostes; i després ens canviàvem. Copiàvem les respostes a un
Docs de gmail i ho compartíem amb els companys del
grup perquè així ens ajudàvem i amb la mestra perquè ho
pogués corregir.
La Gran pregunta d'aquestes caceres ha consistit en fer un
mural per exposar als passadissos de l'escola.
Ens ha agradat molt aquesta
activitat!
Estam segurs de què ho voldrem repetir. Hem
après moltes coses del cinema. El pitjor ha estat que ens
havíem de posar d’acord amb tot el grup i això ens ha
costat un poc; però estam orgullosos de la feina que hem
fet entre tots els companys i companyes de la classe.
Vos convidam a visitar el nostre blog, vos agradarà!

5è A
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RÀDIO MARRATXÍ A L'ESCOLA!
Aquest any, la
nostra escola ha
participat en un
programa de ràdio
anomenat “Aules i
ones”, on part de
l’equip directiu i
els alumnes de
tercer cicle varen
ser entrevistats i
varen exposar el
seu
tema.
El programa va començar amb una
entrevista a la directora, la cap
d’estudis i al
president de la
APIMA on varen
parlar
sobre
l’escola,
les
instal·lacions i
de
l’institut
nou, que han fet amb aules
prefabricades fa poc.
Als descansos actuava
Coral.

la nostra

Seguiren amb la classe de cinquè A
que parlaren sobre les Noves
tecnologies i sobre Sa Rua 2011.
Després d’ells, ens va tocar a
nosaltres. Vàrem xerrar sobre el
cinema, que aquest any és el nostre
tema a l’escola, i de l’hort del
nostre centre.

Ens distribuírem
així: al tema de
l’hort, hi havia
dos alumnes que
parlaven i dos
substituts; i al del cinema, tres que
parlaven i tres
substituts.
Després
de
nosaltres,
varen
parlar
els de sisè
sobre els tallers de 6è alternatius a
la religió: com la biblioteca,
apadrinatge
a
alumnes
de
primer, Brigada
Verda...
També li varen
fer
una
entrevista a Jaume Santandreu sobre
Ca'n Gazà.
Al final del
programa
vàrem fer un
concurs de
preguntes
cinquè
A
contra cinquè B en el que
guanyàrem, per una pregunta!

5è B
42

3r cicle de primària

EL CINEMA A 6È A
La classe de 6èA
som la classe dels
''Avatars''.
Tots nosaltres hem
vist la pel·lícula.
També hem fet les
disfresses de Avatar
i
ens ho hem passat
genial
fent
les
màscares i
disfressant-nos d'aquests espectaculars
personatges.
Aquest any 6èA
a més d'aquesta
pel·lícula n'hem vist d'altres. Per
exemple: Avatar, Rebecca, El chico,
Una noche en la ópera i El circo.

El circo és una pel·lícula en blanc i
negre, sonora i és d'en Charles Chaplin,
que és un dels actors principals. Feta
l'any 1941. Charlot és perseguit per un
oficial de policia, després d'haver estat
confós per un carterista. En un intent
d'escapar de la llei entra a una carpa de
circ i es converteix en una estrella de
l'espectacle.

'Rebecca' Pel·lícula de suspens, feta en
blanc i negre, sonora i és

d'Alfred Hitchcock (el director). Feta l'any
1940. Una ombra de la desapareguda
senyora de Winter apareix per la seva
casa
i
pels
seus
habitants.

'The kid' (El chico) Feta en blanc i
negre, sonora i és d'en Charles
Chaplin; un dels actors principals que es
va consagrar definitivament com a gran
estrella. Feta l'any 1921. Conta
l'abandonament d'un nin per la seva
mare. Un rodamón el cria fins que té cinc
anys.

'Una noche en la ópera' és una
pel·lícula feta en blanc i negre, sonora i
és dels Germans Marx. Feta l'any 1935.
Els negocis de Groucho el fan embarcar
cap a Nova York amb uns polissons
inesperats a bord: Harpo i Chico.

'Avatar' Pel·lícula de ciència ficció, en
color, sonora i que està feta en un món
anomenat
''Pandora''
d'en
James
Cameron. Feta l'any 2009.

6è A
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DIADA ESPORTIVA CALVIÀ 2011
Aquesta diada esportiva és un projecte
preparat per professors d'Educació
Física de diferents escoles. Un d'ells és el
nostre tutor José Juan Vellibre. Hi
participen nins i nines de 3r cicle de
diferents escoles del municipi de Calvià.
Nosaltres hem tengut la sort de poder
anar-hi. Ha estat el primer any que hi
hem participat i l'experiència ha estat
molt positiva.

nins de diferents escoles.
sumàvem 26 equips.

En

total

Els jocs eren variats. Entre ells hi havia
jocs de pilota (futbol, handbol, floorball,
mato, padel, bitlles, llançament de pes,...),
de velocitat (relleus, bicicleta, circuits
d'agilitat, ...) i d'altres com llançament de
jabalina, xapes, sogatira,...
L'objectiu d'aquesta diada no era quedar
els primers sinó saber jugar en equip,
conèixer altres nins, divertir-se i
participar sense conflictes i gaudir d'un
dia ple d'activitats a l'aire lliure.

Abans
d'anar-hi
vàrem
preparar
material per poder organitzar els equips
més fàcilment, com per exemple,
banderes distintives de països i dibuixos
dels jocs que hi havia.
La diada va ser dia 8 d'abril i el temps
ens va acompanyar, tot i que vàrem
passar molta calor.
Tot d'una en arribar ens vàrem distribuir
per equips. Cada equip tenia una
bandera d'un país diferent com a
distintiu. En el mateix equip hi havia
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Va ser fantàstic i esperam que
l'experiència es continui els propers anys!

6è B

Lengua Castellana
A finales de este curso una de nuestras maestras se jubila. Se trata de Joana Escrig, tutora de 4º B. No
hace muchos años que se encuentra entre nosotros, pero dejará una huella importante por muchas
razones. No queremos que se vaya sin antes conocerla un poco más. Aquí va una pequeña entrevista
que nos desvelará algunas cosas desconocidas.

¿A qué edad empezaste a trabajar?
Empecé a los 19 años.
¿Si no hubieras sido maestra, que te hubiera
gustado ser?
Cuando yo era jovencita, me hubiera gustado
ser azafata, porque pensaba que viajan por
todo el mundo.
¿Porque decidiste ser maestra?
Pues accidentalmente, porque yo vivía en un
pueblo y en la ciudad más próxima, en
Castellón, solo se podía estudiar Magisterio o
Administración. Y elegí bien.
¿Cuántos años hace que
trabajas como maestra?
Hace alrededor de 30 años.
¿En qué colegio has vivido
tu mejor etapa?
Una pregunta difícil de
contestar porque allá donde
he ido me he encontrado
muy bien y he conocido a
muy buenos compañeros.
¿En cuántos has trabajado?
En toda mi vida, 6 colegios (1 en Barcelona y 6
en Mallorca)
¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en
este trabajo?
Pues mira, lo más bonito, es que los niños
aprendan lo que tú intentas enseñarles.
¿Qué son tus alumnos para ti?
Una cosa muy importante. Me preocupa su
educación y su formación durante el tiempo
que están conmigo.
¿Cuál es la mejor sorpresa que te ha dado un
alumno?
Cuando intento explicarles algo y te dicen que

ya lo han entendido.
¿Cuál es la trastada más grande que te han
hecho?
Un día entré en clase y no había nadie y luego
empezaron a salir todos los niños, de los
armarios, de detrás de las mesas...
¿Qué cursos has tenido y cuál te ha gustado
más?
Todos tienen su encanto, porque cuando están
en 1r ciclo, perfeccionan la lectura y la escritura,
en 2º ciclo empiezan a saber defenderse solos y
en 3º ciclo es cuando piensas que esos niños se
van
al
instituto
y
empieza una nueva etapa
en su vida.
¿Te
gustaría
seguir
trabajando unos años
más en este colegio?
Me gustaría estar en este
colegio pero sin trabajar.
¿Cuál es
experiencia

la mejor
que
has

tenido en este colegio?
La buena acogida cuando llegué aquí, por parte
de los compañeros..
A parte de tu trabajo, ¿Qué otras cosas te
gustan?
Me gusta viajar, leer, estar con los amigos, el
cine, dedicarme a la familia, la ópera...
Después de jubilarte, ¿qué vas a hacer?
Dedicarme a mis hobbys y estar con los nietos.
¿Qué cosas echarás en falta de la escuela?
Echaré en falta a los compañeros y a los niños.

Pedro Llobera, Alejandra Noguera,
Loren Pons, Miquel Serra
6è B
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Poesia
Durant aquest curs els alumnes de 6è hem pogut veure publicats alguns del
poemes que hem escrit al Taller de poesia en una pàgina web dedicada a la
divulgació d'aquest gènere a les escoles. Hem compartit l'experiència amb altres
escolars de Catalunya i Balears. L'adreça és www.pissiganya.cat
Aquí teniu una mostra d'alguns poemes que hem escrit.

LA TARDOR
A la tardor ventosa,
fa un fred descontrolat.
És una primavera apagada,
com un vell trist.
Les fulles seques que cauen,
fan colors descol·locats
i les tiges acaramullades,
se transformen en vermell marronós
gris.

Enrique Sánchez

6è B

UN PAISSATGE MERAVELLÓS.
Al bosc opac
s'extenia una boira immensa,
que cobria aquell paratge entollat
per la rovada del matí.
A vorera de camí,
grandiosos arbres
amagaven unes acolorides flors,
que encantaven
aquell meravellós paisatge.

Pedro José Bauzá
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EL BOSC
El bosc és un lloc màgic,
amb un verd lluminós,
amb unes plantes molt especials,
que fan que tot sigui
un paratge encantat.
L'encantament ,
l'ha fet la boira,
la boira que fa que tot pareixi més
immens.
També l'han fet els arbres ,
que han participat amb la seva saviesa.
Però , les que realment l'han fet
són les flors,
que amb els seus pètals acolorits,
han embruixat a tots i cada un
dels que l'han mirada ,
ensumada o estimada.
El bosc, un lloc magic.

Ester Roca

6è B

Matemàtiques

PASSATEMPS de CINEMA
Troba en aquesta sopa de lletres els noms de 8 elements
relacionats amb el món del cinema.

S W F J P Y U N A I
U S O U R I

B A T L

E O F C O M X F S L
R Y H A D O E S I

U

T U R M U N M C N M
D I

R E C T O R O S

C R U R T A S Y I

F

A T S A O T D H U S
G C G M R G P F G O
O A C A X E Y E J M
Ara, has de unir amb fletxes cada pel·lícula amb algun escenari,
objecte o personatge que li correspon:

EL LLIBRE DE LA SELVA
PETER PAN
ANTZ
EL MAG D'OZ
TOY STORY
TARZAN
L'EDAT DE GEL
MADAGASCAR
LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES
JUMANJI
PIRATES DEL CARIB
AVATAR
EL SENYOR DELS ANELLS

en Phileas Fogg
el mag Sauron
el joc de taula
na Campaneta
la Perla Negra
els goril·les
els llops
les formigues
els na'avi
els lèmurs
els mamuts
en Woody
l'home de llauna

(Si a més ets capaç d'esbrinar quina classe ha triat cada una de les
pel·lícules, ja és que et mereixes un OSCAR!!)

MOLTA SORT, MOLT BONES VACANCES I ENS ACOMIADAM
D'UN CURS DE PEL·LÍCULA!!!
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Frases de pel·lícules
Hakuna Matata
El Rey León

Nunca bebo vino.
Drácula

¡Hasta el infinito y más allá!
Toy Story
Este es el comienzo de una gran amistad.
Casablanca

Se está mejor en casa que en ningún sitio.
(Dorothy )
El Mago de Oz
¿Quién es más tonto, el que secuestra a un tonto,
o el tonto que se deja secuestrar por un tonto?
HormigaZ
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira.
La ira lleva al odio. Y el odio lleva al sufrimiento.
Star Wars: Episodio I
Hasta la persona más insignificante puede cambiar el curso del futuro
(Galadriel)
El Señor de los Anillos. La comunidad del Anillo

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar
Forrest Gump
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Claustre de mestres

Fotografies
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