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QUÈ VEIM QUAN MIRAM EL CEL?
Els éssers humans de qualsevol
civilització, des de fa milers d'anys, sovint
alçam el cap per mirar el cel. Aquest és un
gest repetit moltíssimes vegades i amb
diverses intencions; seguir el vol d'un ocell,
gaudir de la imatge d'un sol encès,
endevinar el dibuix que formen els estels,
etc... Però, habitualment, el fet de mirar el
cel va lligat a un desig de conèixer què ens
durà el futur: si s'aturarà de ploure, si es
produirà un
canvi en les condicions
atmosfèriques o fins i tot hi ha gent que creu
que el cel ens mostra com hem d'enfrontarnos amb els obstacles que de tant en tant
ens posa la vida.
Aquest darrer cas ens pot fer pensar
en l'actitud d'algunes persones respecte
l'educació dels seus fills i filles. Hi ha gent
que veu amb disgust els missatges que
difonen alguns programes televisius, o els
valors que acostumen a transmetre els
video-jocs o les pel·lícules, per no comentar
l'exemple que dia sí, dia també, donen fins i
tot líders polítics o mediàtics. Davant
aquesta realitat, hi ha mares i pares que es
pleguen de mans i entenen que “Si el món
va així, jo no hi puc fer res”, delegant la
responsabilitat de l'educació dels seus
descendents en qualsevol institució -l'escola,
l'equip esportiu, la societat en general,...que no sigui la pròpia família.
Aquesta actitud seria semblant a la
d'aquells que veuen en el cel l'excusa
perfecta per no responsabilitzar-se del seu
futur. Però no ens enganyem, els primers
actors del nostre futur, i per tant del futur
dels nostres fills, som nosaltres mateixos.
Tal com deien els antics, val la pena mirar
els estels, perquè ens mostren el camí, però
les passes són cosa nostra.

ENGUANY A L’UNIVERS DE L’ESCOLA
NOSALTRES FORMAM UNA ESTRELLA MOLT
IMPORTANT: EL..

3 ANYS A

-4-

-5-

4 ANYS A
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Nosaltres som els nins i nines de 3er
d'Educació Infantil que, tots junts hem
començat

un

projecte

de

treball:

Els

astronautes.
Amb l'ajuda dels nostres pares i mares
hem duit molta informació sobre aquest
tema: fotos, texts, pel·licules, murals...
I gràcies a tota la informació que hem
recollit, hem pogut investigar i, després
de moltes discussions, converses, i molta,
molta

feina,

SABEM

TOT

AIXÒ

DELS

ASTRONAUTES:

5 anys A
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MARC
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5 Anys B

EDUCACIÓ INFANTIL

CONSTRUÏM AMB FUSTES...
A LES SESSIONS DE “PSICO” A VEGADES JUGAM AMB FUSTES I MOS
AGRADA MOLT FER CASTELLS, CASES, CIUTATS, GARATGES...
DESPRÉS EXPLICAM ALS COMPANYS
QUÈ HEM FET I AMB QUI.

SOM UNS VERTADERS ARTISTES !!!!

LES NOSTRES CONSTRUCCIONS SÓN MOLT
VARIADES DES DE MÉS FÀCILS FETES EN HORITZONTAL FINS A LES MÉS
ELABORADES CONQUERINT JA L´ALTURA.

TAMBÉ HO PODEM PLASMAR DAMUNT PAPER....
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II MARATÓ FOTOGRÀFICA
Aquest curs escolar els alumnes de 5è i 6è de primària han participat per segon
any i de forma nombrosa en aquesta Marató Fotogràfica, dintre de les Jornades
Culturals: “Miram el cel”.
En aquesta ocasió els quatre temes a fotografiar eren: “Miram el cel”, “Les mans
parlen”, “Colors càlids i freds” i “Racons de la nostra escola”.
La qualitat de les fotografies ha estat molt alta, així com la seva originalitat. De
totes les fotografies presentades el jurat, format per alumnes i mestres, va triar
aquestes quatre guanyadores.
Enhorabona a totes i a tots els participants!

“RACONS DE LA NOSTRA ESCOLA”
JAUME MARTORELL MOLL

COLORS CÀLIDS I FREDS

“LES MANS PARLEN”
MIREIA COSTA BISQUERRA

MIRAM EL CEL

PABLO MANRIQUE VICO

DIANA HOCHSTRASSER PORTELA
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3 Anys A

3 Anys B
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4 Anys A

4 Anys B
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5 Anys A

5 Anys B
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PRIMER A

PRIMER B
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SEGON A

SEGON B
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Andy Ariel López Sosa
5è C
1r premi Concurs de Cartells

Andrea Castells Fernández
6è B
2n Premi Concurs de Cartells

TERCER A

TERCER B
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QUART A

QUART B
-29-

CINQUÈ A

CINQUÈ B
-30-

CINQUÈ C
I com cada curs...però diferent !
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SISÈ A

SISÈ B
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JORNADES CULTURALS 2009
“MIRAM EL CEL”
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ELS SATÈL·LITS ARTIFICIALS

Per carnaval, un grup d'alumnes de 5è ens vàrem desfressar de satèl·lits
artificials. Però no només férem les desfresses sinó que ens informàrem bé sobre el què
són, per a què serveixen,... Aquí teniu un resum d'aquesta informació:
*Què són?
● Els satèl·lits artificials son naus espacials fabricades a la Terra i enviades amb un
vehícle de llançament a l'espai exterior.
● Poden orbitar pel voltant de la lluna, asteroides, planetes, estrelles o fins i tot galàxies.
Després de la seva vida útil, els satèl·lits poden quedar orbitant com fems espacial.
*Per a què serveixen?
● Un satèl·lit artificial permet fer observacions meteorològiques, enviar ones de ràdio i
televisió, controlar moviments de tropes d' armament, etc.
*Quin va ser el primer satèl·lit enviat a l'espai?
●

El primer país que va llençar un satèl·lit artificial va ser Rússia i es nomia Sputnik.

*I després, què passà?
● Quan varen tirar l' Sputnik 2 es va poder col·locar en òrbita i dedins hi anava el primer
animal a l'espai, una cussa que es nomia Laika.
● El 1960 es va llençar el primer satèl·lit de comunicacions.
*Tots els satèl·lits són iguals?
● No, hi ha molts tipus de satèl·lits artificials: els Biosatè·lits,els satèl·lits miniaturitzadors
etc.
*Quins països han llençat satèl·lits artificials?
● Un total de nou països són capaços de llançar satèl·lits:
La Unió Soviètica,a l'any 1957; Estats Units,a l'any 1962; França, a l'any 1965; Japó, a l'any
1970; Xina, a l'any 1970; el Regne Unit,a l'any 197; India,a l'any 1981; Israel, a l'any1988; i
Iran, a l'any 2009.

L' Sputnik II

5è A
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Els alumnes de 5è B hem investigat el científic ,que ara fa el 400
aniversari, Galileo Galilei. Va ser un gran físic però també matemàtic i
astrònom.
Va néixer a Pizza (Itàlia) i com tot científic, va començar els seus
estudis experimentant: llançava objectes des de la Torre de Pizza per
demostrar la gravetat de la Terra. No tan sols experimentava,també
imaginava , ja que va ser un gran pensador.

A més va fer un tractat sobre les marees i la
influència que la lluna tenia sobre elles.
Va defensar les teories d'en Nicolás Copérnico i per totes
aquestes coses es va veure jutjat per La Santa
Inquisició. Aquest judici no fou anul·lat fins a l'any
1992!!!!!!
A l'any 1609 es va assabentar del
descobriment del telescopi i se'n va construir un
de 20 augments que li permetia estudiar la Via
Làctia, els cràters i les fases de la Lluna i els
satèl·lits de Júpiter.
Per totes les seves defenses va ser
condemnat a l'exili fins a la seva mort.
A la nostra classe hem pensat: “Ai, si en Galileo hagués viscut en
els nostre temps, hauria estat l'home més feliç de l'Univers! Amb la
quantitat de satèl·lits, ordinadors i tecnologia que ara tenim!”.

5è B
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Sabies que ...
MART
Mart va rebre el nom del deu romà de la guerra per què té el color de la
sang derramada. El seu color vermell es deu a que està format per òxid
de ferro.
A Mart hi ha el volcà mes alt del tot el sistema solar: Monte Olimpo. Fa
24 kilòmetres d'altura (tres vegades l' Everest)
Amida la meitat de la Terra.
La seva temperatura mitjana és de -56 graus
L'any dura 689'9 dies.

VENUS
És similar a la terra en massa, mida i composició.
Si a sa Terra peses 30 kg a Venus pesaries 24kg.
Venus va tenir originàriament tanta d' aigua com la terra.

MERCURI
Mercuri té el nom d'un déu romà del comerç
Tarda menys de tres mesos a donar la volta al Sol.

SATURN
Saturn té el nom d'un déu romà de l'agricultura i la collita
Diuen que té 18 llunes.

JÚPITER
Rep el nom del rei dels deus de la mitologia romana.
És el planeta més gros del sistema solar i el que gira més ràpidament. Si
estigués buit hi cabrien mes de mil Terres.
Té un anell més petit que el de Saturn format per partícules rocoses tan
petites com partícules de fum.
La temperatura del seu anell es de menys de 50 graus.

-38-

TERRA
Tarda 365,256 dies en donar una volta a l'orbita.
Si caigués un meteorit del tamany de l'Everest, la Terra quedaria
totalment arrasada.

SOL
El Sol pot arribar a una temperatura d'uns 15.000.000 graus.
El llum tarda 8 minuts 17 segons per arribar del Sol a la Terra .
Si poguéssim arribar al Sol tardaríem 19 anys.

LLUNA
Si poguéssim viatjar a la Lluna amb avió tardaríem 16 dies.
No té atmosfera, ni vent, ni pluja i les pitjades que va deixar Neil
Armstrong podrien perdurar durant milions d'anys.

URÀ
Urà és visible sense telescopi.
La seva temperatura és de -210 graus.
Té 15 llunes.
Un any a Urà són 84 a la Terra.

NEPTÚ
Té el nom del déu romà de la mar.
Un any a Neptú és com 165 anys a la terra.
Té 8 llunes. La més gran és Tritó.
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PER QUÈ LES ESTRELLES
SÓN LLUENTES?

QUÈ ÉS L'EFECTE
HIVERNACLE?

Les estrelles igual que les persones neixen,
creixen i moren. Neixen a partir de grans
niguls de gas i pols que es troben a l’espai.
Després de milions d’anys aquest pols i gas
es junta per formar una gran bolla que gira. La
bolla s’encalenteix tant que comença a brillar.
Les estrelles brillen milions d’anys després
gasten el seu combustible i arriben a morir.

En cremar carbó, gasolina, gas natural, o en
incendiar-se un bosc, es produeix un gas: el
diòxid de carboni (CO2).
Aquest gas es mescla amb l'aire i forma una
capa que deixa entrar cap a la Terra la
radiació solar, però no deixa sortir la
radiació en forma de calor.
En conseqüència, la Terra s'escalfa: és
l'efecte hivernacle.
Si la Terra s'escalfa massa, els gels polars
es poden desfer i pot augmentar el nivell
PER QUÈ EL CEL ÉS BLAU?
d'aigua
dels
mars
i oceans.
Els gasos de l’atmòsfera (oxigen, …) capten part
de la
ona
curta
(blau) i la difonen

en totes direccions.
Una part d’aquesta llum arriba a la terra després de múltiples rebots.
Veiem el cel blau perquè en rebem indirectament una part de la llum del sol (ona
curta) que s’hi ha dispersat

TROBA LES SET DIFERÈNCIES
DEL NOSTRE AMIC
EXTRATERRESTRE!!
SOPA DE PLANETES
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Com ja sabeu aquest any celebrem l’any de l’astronomia. Segur
que alguna vegada us heu demanat per què la lluna no es veu
sempre igual, per què el cel és blau durant el dia,……Són alguns
enigmes astronòmics que intentarem
resoldre entre tots.
PER QUÈ SEMPRE VEIM LA MATEIXA
CARA DE LA LLUNA?

Només veim una cara de la lluna
perquè fa un gir sobre si mateixa un
pic cada any cada 27'5 dies. Mentre
que per fer una volta a la Terra
necessita el mateix temps, per
aquest motiu sembla com si la lluna
no es mogués, gira a la mateixa
velocitat que la Terra.

PER QUÈ ELS
SATÈL·LITS ARTIFICIALS
NO CAUEN A LA TERRA?
Perquè qualsevol objecte
que abandoni el camp
d'atracció terrestre no té la
possibilitat de tornar
enrere.

PER QUÈ LA TERRA ÉS REDONA?
La Terra es formà quan es va desprendre
del Sol un bocí de matèria en forma
d'esfera que es morí i s'encalenteix, però
en refredar-se es transformà en un oval

PER QUÈ QUAN CAMINAM LA
LLUNA SEMBLA QUE ENS
SEGUEIX?
La Lluna no es mou, el que passa
és que la distància entre el
satèl·lit i la terra és tan grossa
que no podem veure el seu
vertader canvi de posició.
-41-

ENDEVINALLES
SOPA DE LLETRES “Miram el Cel”

1. Un plat de llumetes
que de nit surten
i de dia estan amagadetes...
2. De blau vaig sempre vestit,
fins que m'envolta la nit...
(Cerca la solució en aquesta pàgina)

SUMES SIMBÒLIQUES
●

Cerca en aquesta sopa de lletres 10
paraules relacionades amb
l'Astronomia:

Troba el valor numèric de cada dibuix. Pensa
que el resultat de les sumes han d'esser
exactes, tant si són verticals com
ESTRELLA – PLANETA – ASTRONAUTA – horitzontals.
METEORIT – COMETA – LLUNA – SOL - ...

cel

17
11

ESTRELLES MÀGIQUES
Col·loca aquests números de tal forma que
la suma dels nombres de cada línia sigui la
mateixa.

9
11 9 17
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SUDOKU ASTRONÒMIC
Ho saps resoldre??

Inventa i col·loca el quart dibuix que falta...
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La manera com vivim les emocions,
relacions, conflictes... la nostra
manera d’actuar pot ser un acte
creatiu o la repetició automàtica
d’esquemes rígids, lligams, pors i
prejudicis.

Jugar és una experiència bàsica
per tot ésser humà, els jocs dels nins,
els tradicionals i els inventats, són
l’espai
simbòlic
en
el
qual
experimenten, s’expressen, elaboren i
transformen amb creació la seva
relació amb el món.

L’art és una clau per el
desenvolupament de la persona, una
eina de creixement i de comunicació,
que comparteix amb el joc la
característica de ser un espai
simbòlic, on tot és possible. Pot ser
una eina amb la qual podem expressar
les
nostres
vivències,
idees,
creences, sentiments, emocions, por i
dubtes.

L’expressió artística i els
processos
creatius
comparteixen
molts punts en comú amb el joc: l’espai
simbòlic, les regles de relació amb els
altres, l’entorn, els materials, els
procediments...
El joc i l’expressió poden ser:
Una
via
d’expressió
i
transformació creativa personal.
Un recurs per afavorir els
processos creatius.
Un procés de relació amb un
mateix, els altres i l’entorn.

Per totes aquestes raons, a
l’aula de música hem realitzat un
treball conjunt per a tots els nivells
d’Educació Infantil centrat en el joc,
l’ expressió i la creació sobre el tema
triat pel nostre centre: “MIRAM EL
CEL”.
Partint d’una mateixa idea hem
aconseguit un resultat comú des de
l’expressió fins a la plàstica. Hem
utilitzat els mateixos jocs i mitjans a
tots els nivells. Les respostes han
anat variant segons l’edat, això ha
permès un seguiment de l’evolució i la
maduració dels moviments de cada
alumne/a.

La creativitat no és altra cosa
que l’experiència de viure. La
capacitat de trobar respostes noves.
-44-

Astronautes que es passegen
per l’espai.
Coets que s’enfilen i cauen.
Estels a l’espai.
Tots aquests jocs estan
relacionats amb l’element triat per la
tutora com a distintiu de cada una de
les classes d’Educació Infantil. Així
hem aconseguit experimentar i
vivenciar els elements treballats
durant tot el curs.

El principal objectiu ha estat
expressar
amb
moviment
i
espontaneïtat.
Els jocs realitzats són:
Joc del vent travessant les
pedres.
Joc del vent que fa moure els
núvols.
Representació del sol.
Representació de la lluna.

El treball final plàstic ha estat
exposat a l’aula de música durant el
segon i tercer trimestres. És el
resultat del nostre treball conjunt.
Xisca Mas
Aula de Música
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V CURSA SOLIDÀRIA AL CEIP BLANQUERNA
Al CP Blanquerna de Marratxí
hem celebrat el Dia de la Pau
participant en la cursa de Save
the Children “ Kilòmetres de
Solidaritat”.
L´objectiu era el de recaptar uns
doblers amb l´esforç dels
participants, mestres i alumnes i
amb la col·laboració dels
patrocinadors.
Aquests diners es destinen als
nins de Níger.
L´organització s´ha duit a terme dese l´àrea d´educació física per part del seu
mestre Lluís Forteza amb els alumnes de 6è Patrik,Mireia,Joan Toni, Alex i
Llouis.
A la cursa hi participaren quasi 400 alumnes i mestres de primària que amb
el seu esforç aconseguiren reunir 1232´36 €.
Els alumnes participants expressaren la seva opinió:
Na Cherezade de 3er diu: “Ara
els nins tendran diners per les
seves medicines”. Na Sara: “
Me pareix molt bé fer un esforç
pels nins més necessitats”.
Na Laura de 4t: “Així hem fet
feliços a molts de nins de
Níger”.
N´Enrique: “Hem donat doblers
als pobres i ajudem a que
visquin millor”
Na Darian de 6è: “ Hem hagut d´esforçar-nos molt però així els ajudarem a
tenir una vida millor i podran somriure després de tants patiments”.
En Leo: “ Tot l´esforç de la carrera és un somni pels nins de Niger.”
Pedro Jesús: “ Vull que els donin tot el necessari per a que siguin feliços”.....
Pensam que s´ha complert l´objectiu i a més ha estat una gran festa per la
Solidaritat.
Enhorabona a tots!
Febrer 2009
-46-

FOTOGRAMES
LABORATORI DE FOTOGRAFIA.
Els alumnes de 6è representam l'espai
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LES TIC A L'ESCOLA
No hi ha cap dubte de què les Noves Tecnologies formen part de la vida quotidiana de la
nostra societat, una societat en constant canvi, la qual cosa implica una reflexió i una adaptació
continua.
Davant aquesta situació, l'escola té un repte cada vegada més important i necessari: la
inclusió de les Noves Tecnologies dins l'Educació.
A la nostra escola fa anys que tenim una aula d'informàtica en funcionament. Aquest curs
hem rebut de la Conselleria 14 ordinadors nous per renovar-la i per tant ara disposam d' un ordinador
a cada classe.
L'objectiu que ens hem fixat és aconseguir la seva utilització dins del currículum per part
de tots (professorat/ alumnat)
Fins ara hem treballat sobretot amb aplicacions de JCLIC, edu365, recerca d'informació a
Internet,... però aquest curs al tercer cicle hem començat a treballar les webquest (una proposta
didàctica basada en la recerca d'informació a Internet i en la elaboració, mitjançant la interacció entre
els alumnes, d'algun producte que impliqui activitats cognitives d'ordre superior (anàlisi, síntesi,
valoració, etc.)

També hem creat Blocs, un a Infantil i un altre al 3r Cicle de primària, on hi
mostram fotografies i treballs fets pels alumnes. Vos convidam a visitar-los i a deixar-hi els vostres
comentaris anant a :
http://infantilcpblanquerna.blogspot.com/
http://3cicle-cpblanquerna.blogspot.com/

En aquests moments s'està renovant la pàgina web de l'escola. Estaria bé que tots
(professorat, alumnat i pares/mares) hi entràssim ja que podrem conèixer millor el què es fa a
l'escola ( projectes, activitats...), trobar-hi informació :organització, serveis,llibres,...
Entrau a: http://www.cpblanquerna.cat

Coordinadora TIC
-48-

En aquell moment va entrar la bruixa
per la porta. Estava molt contenta perquè
tenia una granera nova. Quan na Diana va
veure en Maties tan trist li va demanar:
– Que te passa Maties?
– Es que la meva mare està en perill a
Saturn.
– Ah! Ja veig! Saps que? T'ajudaré!
– Moltes gràcies Diana! Però, com
m'ajudaràs?
– Et deixaré la meva granera nova, però
abans la faré petita per tu.
– Moltes gràcies Diana!
Na Diana va dir les paraules màgiques i
va fer que la granera se fes més petita.
En Maties se'n va anar.
Quan volava per l'espai es va trobar una
pluja de meteorits. En Maties els anava
esquivant però en un descuit va xocar amb
un molt gran. Va notar com un mareig,
però després es va adonar que volava a
més velocitat... i sense granera!!!. S'havia
convertit en Super Maties.
Va arribar a Saturn just en el moment
que entrava en el forat negre. Amb la
seva nova força va
desplaçar el planeta i
va evitar que hi entràs.
Es varen salvar tots
i la seva mare estava
tan contenta que va
decidir deixar la seva feina i tornar amb
el seu fill a la Terra.

Això era un ratolí que nomia Maties.
Era baix, estava prim i tenia els cabells
de color gris. Vivia tot sol devora la casa
d'una bruixa que nomia Diana. Na Diana,
era alta i prima, tenia els cabells negres i
un gra a la cara. La seva casa era fosca i
estava plena de teranyines. Tot i que era
una bruixa malhumorada i no podia
suportar als veïns, era molt amiga de'n
Maties.
La mare de'n Maties, que nomia Maria,
era actriu i estava rodant una pel·lícula
d'extraterrestres a Saturn, amb actors
tan importants com Penélope cruz, Javier
Bardem i Hugo Silva. En Maties no la veia
des de que tenia 4 anys. Només l'havia
vist a les pel·lícules que feien per la
televisió.
Una nit en Maties va tenir un mal
somni. La seva mare, estava en perill!!! Un
immens forat negre estava a punt
d'absorbir Saturn.
En Maties es va despertar molt
espantat perquè els seus somnis sempre
es complien.
Va sortir corrent i va
anar a
casa de la
bruixa. Com que la
porta estava tancada,
va entrar per un petit
forat per on entrava
el moix de la bruixa. Va anar directe a la
bolla de vidre, es va pujar damunt la taula
i li va demanar :
– Oh, bolleta màgica! Podries ensenyarme si el meu somni és veritat?
De sobte a la bolla va aparèixer la
imatge que ell havia somniat.
– Oh no! Es veritat! He de fer alguna
cosa!

Autors: Maties, Shilpa, Carla, Alex,
Toni, Nerea, Susanna, Adrià, Oscar, José
Angel, Dayssa, Denisse. ( 5è A, B i C)
Realitzat a les sessions d'agrupaments de
Llengua Catalana.
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LA BIBLIOTECA
Aquest any a la biblioteca hi ha
un encarregat nou que és en
Lluís també hi ha ajudants i
ajudantes : Joan Roig, Enrique
Sánchez, MariaGili,Andrea Del
Cid, Laura Nadal, Ester Roca,
Ana Isabel Escalas, Mireia
Costa i Patrik Espinosa.
La biblioteca obri al temps
de l'esplai i durant el curs hem deixat més de 1.000 llibres als nins i
nines.
L'APIMA ha facilitat la compra de més de 80 llibres nous
exemplars aportant més de 400 €.
També hi ha el “Racó dels Còmics”. Ubicat a un racó del pati dels
grans que dura tot l'esplai. Els ajudants treuen sempre que poden
els còmics.
Els ajudants fan cartells per anunciar les activitats dela biblioteca i
també ordenen els llibres.
LLIBRES MÉS PRESTATS
-Cuentos por teléfono de Gianni Rodari , 12 vegades .
-El primer mordisco de Draculín de Martin Waddell , 11 vegades .
-Els pantans embruixats de Tomas Brezina , 11 vegades.
Ha tingut molt d'èxit la trilogia de na Laura Gallego, “Cròniques de
la Torre” i en general els còmics d' Astèrix ,entre els alumnes de
3er cicle. La col·lecció “La penya dels tigres “ entre els de 2on i la
col·lecció “Minizoo” i en “ Bernat Barroer “ entre els més petits.
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Na Catalina

Sempre discreta, generosa i companya
propera, a Blanquerna tots i totes
t'enyorarem però al mateix temps et
desitjam que tot el que ens has donat
aquests anys retorni a tú en forma
d'energies per passar bons moments i
per això que tant t'agrada... els viatges
somniats.
Catalina, T'ESTIMAM !

C
A
T
A
L
I
N
A

Candorosa
Amable
Tendra
Atenta
Lleial
Il·lusionada
Nostra
Amiga

“Digués on està el niu del teu
silenci, que vull omplir de
cançons el meu cor”
R. TAGORE
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EO

Quan el Sol s'eclipsa per desaparèixer,
es veu millor la seva grandesa.
Séneca
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