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EDITORIAL
Acabam el curs 2016-17 amb la mateixa sensació de l’inici, amb
moltes il·lusions, plans de present i futur, feines per complir, somnis,
somnis i somnis que mai acaben…
Perquè en definitiva d’això tracta la nostra tasca, de crear somnis, de
posar-los en marxa, de mantenir-los, fer-los créixer perquè l’educació
sense ells perd la seva alegria.
Somnis que ens ajuden a dur endavant els deu mesos que dura un
curs escolar, a fer front a les dificultats diàries, a donar el millor de
cada un. Ara que estam a la recta final ens sembla que aquest
temps ha passat volant, que hem deixat moltes coses incompletes,
que voldríem haver fet més, però mirant enrera
veim el camí recorregut, i són moltes les passes
fetes.
Com cada any mantenim allò que pensam que
funciona, que fa avançar al nostre alumnat però
també iniciam nous projectes amb la finalitat de
donar respostes a l’educació del segle XXI,
d’ajudar-los a ser més competents, de treballar
en equip, de pensar i cercar solucions davant
distintes problemàtiques. Però no és fàcil, mai ho
ha estat.
La nostra és una professió de vocació, de dedicació, d’ implicació, de
tantes coses! Són els ulls dels vostres fills, dels nostres alumnes, els
seus interrogants, les seves curiositats els que ens empenyen i ens
donen forces per avançar en aquest camí.
Per a mi també ha estat un any de canvi, i esper haver estat a
l’altura de les vostres expectatives. No ens adonarem i tornarem a
començar de bell nou. Bon estiu!!!!!
Xisca Henales
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Primer A

Al llarg d'aquest curs, la meitat dels
alumnes de primer A i B hem preparat la representació de "Na
Ventafocs"". A continuació podreu llegir el nostre resum del conte.
Hi havia una vegada una nina que es deia Ventafocs i vivia amb la
seva madastra i dues germanastres que eren molt dolentes.

Una amiga de les germanastres, va avisar que es feia
un ball a Palau. Na Ventafocs no tendria temps
d''anar-hi perquè li havien encomanat moltes feines. Els ratolins,
amics de na Ventafocs, van cridar a la fada madrina per a què li fes
un vestit i arribàs a temps al ball.
Allà va conèixer al príncep, van ballar i es va enamorar d'ella.

Però el rellotge va tocar les 12 i na Ventafocs va haver de partir
perquè la màgia desapareixeria. Va córrer tant que va
perdre una sabata i el príncep va ordenar que la
cercassin per tot.
Finalment, la sabata li va anar bé a na Ventafocs i es
van casar i van ser feliços per sempre.
Esperam que us hagi agradat i recordau la importància de la bondat i
l''esperança en la recerca dels vostres somnis.
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Segon A

LA FLAUTA MÀGICA
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Segon B
LA BELLA I LA BÈSTIA
1.Hi havia una vegada un príncep que era molt egoista. Una nit freda d’hivern
va trucar a les portes del seu castell una velleta molt arrugada que va resultar
ser un fada. Com que el príncep no li va fer cas ella li va fer un encanteri.
El va convertir en una Bèstia i li va regalar una rosa.
Qualcú s’havia d’enamorar d’ell fins que la rosa perdés el darrer pètal.

2. En un poble aprop vivia una nina que es nomia Bella. Era molt llesta, guapa
i aficionada a la lectura. Vivia amb el seu pare que era inventor. Eren bastant
pobres. Hi havia un jove arrogant que es deia Gastón i la volia per a ell.

3. Un dia el pare va fer un invent i va anar a la fira a veure si el podia vendre. Es
va perdre i va anar a parar a les portes del castell de la Bèstia. Aquesta el va
retenir i no el va deixar marxar. La Bella va voler salvar-lo i va fer un canvi.
El pare va fugir i ella va quedar al castell.

4. Al castell també vivien uns objectes animats, en Din Dong, en Lumier, l’armari,
en Chip, la tetera,en Lumier i en Plumier. Si l’encanteri es trencava ells també
tornarien a la seva forma humana.

5. La Bella es va escapar i es va trobar uns llops que se la volien menjar
però la Bèstia la va salvar i va quedar mal ferida.
Ella el va curar i es van anar enamorant.

6. Mentrestant, al poble, en Gastón va decidir matar a la Bèstia per quedar-se
amb la Bella. Però no ho va aconseguir. La Bèstia va guanyar i es va quedar
amb ella.

7. L’encanteri es va trencar i la Bèstia es va convertir en el príncep que havia
estat però amb un cor molt bo. Per celebrar-ho varen fer un gran ball al castell.
Tots van ser convidats i ho varen recordar durant molt de temps.

8. El príncep i la Bella varen viure en el castell molt feliços i mai més ningú els
va molestar .
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Tercer A

L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE
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Tercer B

La Bella i la Bèstia
El 12 d'abril vàrem anar al cinema.
Les nines i els nins de 3r B valoram la pel·lícula.
* M'ha agradat molt perquè tenia moltes emocions. NOTA: 9,5
(Víctor)
* El que més m'ha agradat és l'emoció que té aquesta pel·lícula
perquè t'ensenya que has d'estimar a tothom. NOTA: 10
(Miquela)
* M'ha agradat molt perquè la llegenda és d'amor. NOTA: 9,5
(Adrián)
* No m'ha agradat molt perquè tot el temps fa la mateixa cançó.
NOTA: 6,5 (Andrés)
* El personatge que m'ha
agradat és la Bella perquè du un vestit de color groc
que és el meu color preferit i també perquè és
simpàtica, amable i guapa. NOTA: 10 (Lucía García)
* El personatge que més m'ha agradat és Bella, perquè
canta molt bé i és llesta. NOTA: 10 (Nuria)
* El personatge que més m'ha agradat és la Bella.
NOTA: 10 (Lucía Benítez) (Irene)
* Bella m'ha agradat perquè era molt guapa, simpàtica i
sobretot amable. NOTA: 10 (Lorena)
* El que més m'ha agradat és quan Bella li tira una bolla de
neu i Bèstia li tira una més gran a sa cara de Bella. NOTA:
8,5 (Rafa)
* M'ha agradat molt perquè hi ha una part que apareixen
xerrant els objectes per art de màgia. NOTA: 10 (Sandra)
* Bèstia m'ha agradat molt perquè és més actiu.
NOTA: 8 (Antoni)
* El que més m'ha agradat és Bèstia. NOTA: 9,5 (Erik)
* Quan Bella va besar a Bèstia va ser la part que més
me va agradar perquè és el moment més romàntic de la
història. NOTA: 10 (Lucía Cardona)
* El que més m'ha agradat és quan Bella li tira una
bolla de neu a Bèstia i la Bèstia li tira una altra enorme a Bella. NOTA: 10 (Chiara)
* El personatge que m'ha agradat més és la Bella i el seu pare. NOTA: 10 (Nerea)
* M'ha agradat molt el final perquè les persones
convertides en abjectes fan una lluita i guanyen. NOTA: 10
(Lidia)
* El que més m'ha agradat era quan la Bèstia se
converteix en Home. NOTA: 10 (Erika)
* M'ha agradat molt el final perquè es queden junts.
NOTA 10 (Carmen)

13

Brigada Verda

BRIGADA VERDA
Dins l’àrea de Valors Socials i Cívics i en línia amb les activitats que realitza
l’escola destinades a potenciar el respecte al medi ambient els alumnes 6 è
formen un grup denominat Brigada Verda. Aquests alumnes van rotant de forma
trimestral i són els encarregats de vetllar per tal que aquesta tasca es faci de la
millor manera. El treball comença dins cada aula, que disposa de contenidors
específics per plàstic i paper, de tal manera que cada classe des d’Infantil fins
al darrer curs de primària treballa

la selecció de materials de rebuig.

Cada dimarts la Brigada Verda passa a retirar aquests materials i avalua i

puntua la correcta selecció feta pels alumnes de cada grup classe amb gomets
de tres colors (verd, groc i vermell) que s’aferren a una

graella; tot això

acompanyat de les explicacions i consells que fan els alumnes de la Brigada
quan la selecció no ha estat correcta. Posteriorment la Brigada Verda deposita
en el punt verd les bosses amb el material retirat i classificat.

ENHORABONA PEL VOSTRE INTERÈS I COL·LABORACIÓ!!!
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Activitats curs
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Carnestoltes

16

Fotografies
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Fotografies
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Fotografies
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Fotografies
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Marató fotogràfica

X MARATÓ FOTOGRÀFICA ESCOLAR CEIP BLANQUERNA
Amb motiu de la temàtica cultural d’aquest curs escolar «Canta’m
un conte» els alumnes de 5è i 6è de primària varen haver de
plasmar amb les seves càmares quatre fotografies relacionades
precisament amb la música. La dificultat dels temes no va impedir
obtenir dins el recinte escolar bones fotografies com les
guanyadores que ara vos presentam.

1er PREMI

1er PREMI

RITME

NOTES MUSICALS

NURIA NAVARRO GINER 6è B

DIEGO PÉREZ CRUZ 5è B

1er PREMI

1er PREMI

MÚSICA AMB EL COS

SILENCI

GISELA PLANELLS ROSSELLÓ 6è B

AINA CALVO BESTARD 5è A
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Marató fotogràfica

2n PREMI: RITME
KENZA MAZOUZ 6è A

2n PREMI: MÚSICA AMB EL COS
KENZA MAZOUZ 6è A

2n PREMI: NOTES MUSICALS
NURIA NAVARRO GINER 6è B

2n PREMI: SILENCI
ALBA GONZÁLEZ RUANO 6è B

3r PREMI: RITME
LUCIA LAINEZ MOLINA 5è A

3r PREMI: NOTES MUSICALS
ARNAU FERNÁNDEZ 6è B

3r PREMI: MÚSICA AMB EL COS
ANDREA PUJOL VERDUGO 6è B

3r PREMI: SILENCI
ENRIQUE GINER MULLOR 6è A
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CLAUSTRE PROFESSORAT CURS 2015-2016

Anglès
Una llegua s’aprèn molt millor si ens divertim. Per això, a les classes
d’anglès, apostem per tècniques i dinàmiques variades que els facin gaudir a
la vegada que aprenen.
Els alumnes gaudeixen de les sessions de “story telling” i de “puppets”.

Enguany, els alumnes de tercer i quart han realitzat un projecte interdisciplinari
sobre el “Moldau River”. Han escoltat aquesta peça musical diverses vegades i
durant moltes sessions han treballat diferents aspectes d’aquesta obra musical: la
història que conta la cançó, el compositor, el vocabulari de la història i de cada
escena d’aquesta, aspectes geogràfics relacionats amb aquest riu, etc.

També realitzem “multi-sensory games” mitjançant els quals els alumnes no
només treballen l’anglès, sinó també, els seus sentits.

La competència oral d’una llengua és la part més important de totes, i la treballem
mitjançant diferents jocs i dinàmiques.
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Quarts

.... i d'imatges.
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Cinquè A
PRIMERS AUXILIS I HÀBITS TÒXICS.
Entre les diferents sortides i activitats que hem fet al centre, els alumnes de 5è
d’Educació Primària hem fet un taller de primers auxilis i hàbits tòxics de la mà de Juan
Alonso, que és un metge del 061 i pare d’ex-alumnes de l’escola.

Hem tractat diversos temes, entre els que destaquen:
• Xerrar sobre el sistema d’emergències, donada una emergencia que ens poguem
trobar com activar una cridada d’urgències (cridar al 061 o a 112).
• Veure com és la cadena de supervivencia, quins passos hem de seguir per a una bona
activació.

• Aprendre a fer un reconeixement del pacient inconscient,
en cas de que estigui insconscient i respiri, hem de
posar-lo en Posició Lateral de Seguretat, cosa que també
vàrem aprendre.
• Xerrar (amb moltes preguntes) sobre els hàbits tòxics,
drogues, alcohol, … Perquè són dolentes pel nostre
organisme? Quins efectes poden tenir sobre noltros?
• Finalment i no menys important vàrem fer pràctiques de
PLS entre noltros.

Els alumnes de 5èA.
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Cinquè B

L'OCELL DE FOC)
Engüany, els alumnes de 5è hem treballat la història de 'L'ocell de foc'
(Igor Stravinsky) i l'hem representada a través d'un auca.

També hem pogut gaudir de l'experiència de poder improvisar un debat a
l'Ajuntament com autèntics regidors!

La Rua d'enguany va ser tot un èxit i a pesar de la pluja que ens va caure, va ser
possible lluir la nostra disfressa.

A més a més, hem començat a treballar dins l'aula diferents àrees utilitzant algunes
estratègies noves com: l'Aprenentatge Cooperatiu (on hem après a ajudar-nos i a treure
el millor de cada un), l'ús de les noves tecnologies com els Ipads a l'àrea de naturals i
socials, lapbooks, exposicions orals, aplicacions com el Socrative, Book Creator, Plickers...

Ens ha costat molt esforç aconseguir-ho, però hem arribat a aprendre el més important: a
participar, respectar, conviure i entendre què és el compromís; és a dir: valors per a tota
la vida!
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Sisè B

DIGUÉS SÍ A LA CAPACITAT
Durant aquest curs escolar hem fet una sèries d’activitats amb l’objectiu de conèixer
millor el dia a dia dels alumnes del CEE Pinyol Vermell. Les seves professores
vingueren al nostre centre i ens explicaren com era la seva escola, també
compartírem una classe amb ells a través de videoconfèrencia, desfilàrem plegats a la
festa de la Rua escolar, férem un concurs de dibuix i finalment visitàrem el seu centre.
Vàrem aprendre molt amb els tallers de materials adaptats per menjar, per
comunicar-se, per pintar, per emprar l’ordinador, per desplaçar-se, etc.. Va ser una
experiència molt enriquidora. L’objectiu ha estat apreciar la diversitat com un valor
positiu, l’acceptació de les diferències i conèixer les capacitats dels alumnes
plurideficients. A continuació escrivim algunes opinions:
«Me va agradar provar coses que ells utilitzen, algunes molt difícils com per exemple
el pinzell que anava amb el cap.» (Marc García)
«El taller que més em va agradar va ser el de les
cadires de rodes.» (Noelia Uribe)
«Em vaig identificar amb els nins i nines que tenen
dificultats. Són valents i molt forts.» (Maria Remacho)
«L’ordinador que te detectava els ull era
divertidíssim.» (Alba González)
«Vàrem dibuixar amb un llapis amb bolles i va ser
molt complicat.» (Lucía Díaz)
«Al taller de moviment hi havia un tricicle, una cadira
de rodes i un caminador.» (Iván Pérez)
«Va ser un dia molt divertit i vaig aprendre com era la seva vida» (Gisela)
«Ara ja entenc els nins que no tenen molta
sensibilitat o no es poden moure.» (Cristian Tello)
«El que més me va agradar va ser el simulador.»
(Marta Bujosa)
"A jo el de comunicació" (Andrea Pujol)
"Me va agradar molt la cadira de rodes. (Anabella
Rasso i Daniel Cardona).
«Me vaig sentir molt malament perquè veus que tu
no tens discapacitats i és molt difícil viure així.»
(Cristina Díaz)
"A jo el que més me va agradar varen ser els pictogrames" (Luis González)
«No pensava que fos tan difícil escriure amb una pilota clavada al llapis.» (Carlos
Ruíz)
«Va ser impactant perquè ells no poden fer les coses com nosaltres les feim, però ho
fan d’una altra manera. (Pedro Díaz)
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Hort Infantil
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Hort Primària

L'HORT A PRIMÀRIA
Les nines i els nins de 3r i de 4t de Primària hem après noves coses a l'hort de
l'escola: sembram llavors i planters → creix una planta → fa flors i es transformen
en fruits amb noves llavors a dedins i... tot torna a començar.
També hem cuidat del jardí.

El jardí necessita aigua

Hem de regar les hortalisses

Hem de llevar herbes seques i
fer net

Els arbres necessiten compost

De l'hort i del jardí sempre es
treu alguna cosa

I per acabar... la collita
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Suport

TOTS SOM DIFERENTS I AIXÒ ENS FA SER ÚNICS

L'equip de Suport vos presenta a continuació un recull de contes únics i especials que fan
que els nins i nines visualitzin i visquin en un món on tots som diferents i a la vegada
iguals. Cada conte explica els reptes i aventures que viuen i superen els protagonistes. A
partir d'ells obrim les portes a la igualtat, la integració i la superació, ja que tots som
diferents i això ens fa ser únics. Els contes que vos recomanam són:

Introducció al tema de l'autisme. A través de la imaginació i d'un partit de
futbol, els companys d'en Louis troben la manera d'entrar en el seu món i que
ell entri en el seu.
Looking after Louis. Lesley Ely ; il·lustrat per Polly Dunbar. Serres, 2004.

L'Anna Garcia Galceran, la creadora de n'Ona, veia que els
infants se la quedaven mirant pel carrer i va tenir la idea de
crear un personatge que anàs en cadira de rodes i portàs un
pegat a l'ull com ella.
L'Ona i el seu aniversari. Anna Garcia Galceran; il·lustrat
per Joan Turu. Stendhal Books, 2015.

N'Anastàsia és una nina amb Síndrome de Down que superarà les seves
pors en companyia de les seves amigues. Entre totes descobriran un
món màgic a l'altre costat de l'ascensor.
Anastasia la valiente. Ferrero Manuel; il·lustrat per José Luís Navarro.
Babidi-bu, 2012.

L'autor va escriure aquest conte perquè els nins entenguessin molt
millor què passa quan tens Síndrome d'Angelman. És tracta del dia
a dia d'un nin que es diu Àngel i no és com els altres, és únic i
especial.
Soy Ángel. Óscar J. Aguilar Trigo; Il·lustrat per Rocío Sánchez.
Palabras de agua, 2016.
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APIMA
APIMA BLANQUERNA

2016

Començàrem el curs 2016-17 amb la posada en marxa de l’escoleta matinera, dia
12 de setembre, i amb una jornada de portes obertes, dia 15 també de setembre,
que va ser un èxit de participació.
A poc a poc hem anat gestionant la informació que ens envien per fer-la arribar als
pares de la manera més ràpida possible, perquè allò que ens interessa és fer feina
per a la comunitat educativa.
Aquest darrer curs també hem col·laborat amb l’ONG Gent del Món, tot i que
canviàrem la recollida mensual per dues recollides solidàries al CEIP Blanquerna,
una durant el mes de novembre de 2016 i l'altra el mes de març de 2017. A més a
més, es proposaren diversos productes amb la possibilitat de poder triar-ne un o
més, depenent de les possibilitats de cada família.
Dia 16 de desembre vàrem organitzar per primera vegada “Ioga en família”, una
activitat que va ser d'interès per a diverses famílies.
Acabàrem l’any dia 22 de desembre amb xocolata calenta i coca de quarto, una
vetlada que comptà amb la presència del grup d’animació musical “Mel i Sucre”.
En aquesta ocasió, estam contents de la participació de les famílies el darrer dia
de classe.

2017
Es tornà a repetir l’activitat de “Ioga en família”, concretament va ser dia 10 de
febrer. Des del nostre blog continuàrem divulgant les activitats en família que ens
arribaven al correu de l’APIMA des de l’escola i des de la Conselleria, com la ruta
familiar per la Palma romana o la visita guiada a l’arxiu del Regne de Mallorca.
Durant el mes de febrer es planificà una diada familiar al Forestal Park.
Forestal Park
L’activitat familiar a Forestal Park de dia 12 de març comptà amb la presència de
moltes famílies de l’escola i tant les persones que participaren a les activitats
d’aventura com les que només acompanyaren s’ho passaren d’allò més bé.
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El mes de març es posà en marxa la segona gran recollida solidària. Per cert,
vàrem rebre una felicitació dels organitzadors pels productes recollits.
De tant en tant, hem anat divulgant a través del blog de l’APIMA les activitats
proposades per FAPA Mallorca, la federació d’associacions de pares de la qual
formam part. Entre les activitats més interessants, cal destacar la que vàrem
organitzar al menjador de l’escola dia 3 de maig. És un programa de capacitació
que pretén involucrar les famílies en la promoció d'hàbits saludables i en la
prevenció de riscs que afecten els nostres fills, des d'una perspectiva en xarxa, és
a dir, col·laborant amb altres pares, professors, organitzacions, experts i
professionals de la prevenció i tècnics de l'administració.
Com heu vist, l’APIMA Blanquerna ha estat fent feina al llarg de tot el curs. A
més a més de gestionar, com sempre, l’escoleta matinera i la venda de llibres,
escoltar i cercar solucions, si són possibles, als pares que ens han fet arribar els
seus problemes, etc.
En fi, bon final de curs a totes les famílies, professors i professores, nins i nines i
personal no docent. Ens tornarem a trobar el curs 2017-18.
APIMA Blanquerna
Visitau el blog apimablanquerna.blogspot.com.es
Correu electrònic apima.ceipblanquerna@gmail.com
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CANTA’M UN CONTE I ...PASSATEMPS !!

En aquesta SOPA DE LLETRES hi ha amagats els noms de vuit autors
dels diferents contes musicals que han donat nom a les nostres classes,
si els trobes tots hauràs donat un espectacle.
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I, per donar la nota no podia faltar el nostre estimat SUDOKU
5

8

2

3

6
9

3

1

4

6
7

1

3

7

2

8

1
6

5

2

3
9

4

9

5

3
8

5

4

4

Pots dibuixar distints instruments musicals completant les formes que
apareixen en aquesta pàgina. Posa-hi imaginació !!
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