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Editorial
Si cercau al diccionari la paraula viatjar trobareu que significa ser transportat des d’un lloc al
punt de destinació. Coneixeu algú a qui no li agradi viatjar?
Naturalment hi ha moltes maneres de viatjar, a peu, a cavall, per terra, per mar, fins i tot
volant. Però i noltros, que hem fet noltros?
Enguany a Blanquerna hem après que travessant portes podem descobrir nous móns i
aprendre d’ells. I com hem fet això de viatjar en el temps? Senzillament emprant la nostra
curiositat, les ganes d’aprendre, experimentant el que feren altres persones fa molts anys.
Mitjançant la nostra màquina del temps els més petits ens han mostrat l’època dels
dinosaures, els seus noms, com eren, on vivien…
Passejant pels corredors hem compartit tot allò que s’ha anat treballant darrera de cada porta
màgica. A la planta baixa ens han transportat a l’Antic Egipte amb les seves mòmies, faraons i
faraones, els jeroglífics i els papirs. I que me deis dels Romans, gladiadors i soldats? Gràcies
a ells empram els números i el calendari.
Al primer pis, la porta llevadissa del magnífic castell ens du a l’edat mitjana, els gremis
d’artesans amb les vidrieres de colors, els plats i tassons de fang, les espases de ferro iels
joglars cantant històries de cavallers.
Seguim avançant fins l’època moderna i contemporània de la mà de la revolució industrial.
Quants avantatges ens han donat! Ens han facilitat la nostra vida moltíssim!
Finalment els més grans s’han posat en la pell dels vikings, valents guerrers lluitant amb els
déus al Ragnarök per aconseguir el Valhalla. Intrèpids navegants amb els Drakars solcaren
rius i mars per conquerir tot allà on arribaren.
Fins i tot hem arribat a Amèrica! Gràcies als asteques i inques tenim la xocolata, patata i
l’indiot però també l’enriquiment cultural.
El nostre viatge just ha fet començar, tenim davant noves rutes, camins per explorar i com diu
la cançó:” ...que sigui llarg, ple d’aventures, ple de coneixences...més lluny, heu d’anar més
lluny... “ Bon viatge.

Xisca

Aquest número està dedicat a Biel Pol in memoriam,
Director del Centre des de la seva creació fins juny de 2007
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3 anys A

SOM LA CLASSE DELS

I HEM APRÈS MOLTES COSES D´ELLS...
PER REGULAR
TEMPERATURA I
EMMAGATZEMAR GREIX

SEMBLANT A UN
COCODRIL

CÒNIQUES

LLARGUES I AFILADES

- VIVIREN A L ÈPOCA DEL
- NAIXIEN D´
- EREN
-

MENJAVEN PEIXOS I DINOSAURES PETITS

VIVIEN TANT A LA

COM A L´

-VA SER UN DELS DINOSAURES MÉS

A 20 TONES I 18 M DE LLARG.
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PESANT FINS

3 anys B

EL TIRANOSAURE REX

El seu cos
tenia ...
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4 anys A

4

4 anys B

5

5 anys A

6

5 anys B
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Primer A

8

Primer B

Aquest curs, la classe de 1r B hem estudiat els
romans i hem estat SOLDATS DE L’IMPERI. Per a
ensenyar-vos tot el que hem aprés, hem realitzat
aquest cal·ligrama.
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Segon A

COSES QUE POTSER NO SABIES
DE L'ANTIC EGIPTE!
Hi havia unes persones anomenades escribes
que eren els que sabien escriure.
També

hi

havia

esclaus

i

vivien

per

treballar tot el dia Si no ho feien, els
pegaven amb un fuet. No duien roba.
A l'antic Egipte s'escrivia amb jeroglífics. Eren
dibuixos d'animals i d'objectes. Cada dibuix era una
lletra.
Podem

entendre

els

jeroglífics

gràcies

al

descobriment de la pedra Roseta que està guardada
al British Museum.
L'esfinx és una estàtua amb la cara del faraó
Kefren i el cos de lleó. Se representava així
per demostrar la seva força i intel·ligència.

Només els rics anaven a escola. Aprenien
música i escriptura. Els nins pobres aprenien
les feines de la casa i del camp.

Els egipcis no escrivien en paper, escrivien en
papirs. Amb el papir se podien fer sabates,
medicines i vaixells.
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Segon B

COSES QUE POTSER NO SABIES DE
L'ANTIC EGIPTE!
La darrera faraona va ser na Cleopatra i es va
enamorar d'un emperador romà que nomia
Marco Antonio. Na Cleopatra va voler morir
per amor, tocant una serp verinosa.

Egipte es troba al continent de l'Àfrica i la seva
capital és el Cairo. El riu Nil travessa Egipte i
gràcies a aquest riu les persones tenen aigua,
menjar, canyes per fer papir... El riu també servia
per transportar amb els vaixells les mercaderies.

Els egipcis tenien molts

de Déus i sabem

que tenien el cap amb forma d'animals.
El més important era el Déu Ra.

Quan un faraó moria, l'enterraven a les
piràmides , el momificaven i el posaven
dins un sarcòfag amb les seves coses, joies
i mascotes, perquè creien que tenien una
altra vida després de la mort.

Les piràmides més importants d'Egipte
són: Keops, Kefren i Micerinos.
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Tercer A

12

Tercer B
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Anglès

ENGLISH CORNER
Els nins i nines de la nostra escola aprenen anglès de manera
divertida, aquest any hem tengut la visita de dues companyies de teatre:
Els de primer cicle han gaudit amb « SERENA'S ENGLISH PUPPET
THEATRE» aquí teniu alguns/es dels nostres actors i actrius:

Els de segon cicle varen gaudir amb la companyia de

«face to

face». També varen necessitar de la nostra ajuda per representar l'obra
Uns grans actors i actrius!!
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Activitats curs

15

Sant Antoni

16

Fotografies
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3 anys B
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Fotografies
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Fotografies

Sisè A
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Marató Fotogràfica

XI MARATÓ FOTOGRÀFICA ESCOLAR CEIP BLANQUERNA
Un curs més, i amb aquest ja van onze, els nostres alumnes de 5 è i 6è de
primària han plasmat els quatre temes d’aquest concurs fotogràfic. Com ho
han fet sempre, amb les seves càmares fotogràfiques i sense sortir del
centre escolar, han captat i posat imatges als temes requerits sense més
ajuda que la seva imaginació i la seva tècnica. Les fotografies que teniu a
continuació són les guanyadores, malgrat que també n’hi ha hagudes
d’altres de gran qualitat. Enhorabona a totes i a tots el participants!

1er PREMI

1er PREMI

INVENTS

DEFENSA I ATAC

LAURA REUS CASARES 6èA

1er PREMI
EL PAS DEL TEMPS
ALEJANDRO GARCÍA TIMONER 6è A
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ALEJANDRO GARCÍA TIMONER 6èA

1er PREMI
L’ÉSSER HUMÀ
NAHUEL MEDINA PICONI 5è B

Marató Fotogràfica

2n PREMI: INVENTS
CRISTINA LLORENTE MARTÍNEZ 6èA

2n PREMI: DEFENSA I ATAC
DESIRÉE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 5è B

2n PREMI: PAS DEL TEMPS
NATALIA LÓPEZ VIDAL 5è B

2n PREMI: L’ÉSSER HUMÀ
NURIA JOFRE RODRÍGUEZ 6è A

3r PREMI: INVENTS
SERGIO CUADRADO BISBAL 5è B

3r PREMI: PAS DEL TEMPS
ÁLVARO PETITE ÁLVAREZ 5è A

3r PREMI: DEFENSA I ATAC
CARLA SANTOS LÓPEZ 5è A

3n PREMI: L’ÉSSER HUMÀ
LUCÍA GARCÍA ROUSSELET 6ê A
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CLAUSTRE-PROFESSORAT 2017-18

Hort Infantil

HEM SEMBRAT I RECOLLIT...

TAMBÉ HEM CUINAT AMB ELS NOSTRES PRODUCTES...

ELS DE 3 ANYS SEMBRAM FLORS PER PRIMAVERA.
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Quart A

UN MÓN DE LLIBRES
Dia 23 d'abril vàrem celebrar el dia del llibre amb una sèrie d'activitats relacionades amb la
lectura. A cada classe, els alumnes varen crear contes i poesies. La nostra guanyadora va ser
na Júlia Mira amb una producció poètica titulada « L'època dels romans»

El dia 24 vàrem rebre la visita de l'escriptora Sonia Alonso que ens va xerrar del seu darrer
llibre «Blume y el arpa de cuarzo»,així com també del procés que du un llibre des de que es
crea fins que s'edita. Hem fet una reflexió sobre el que hem après:
«Na Sonia Alonso escriu llibres de gènere fantàstic. Em vaig divertir molt» (Triana)
«Na Sonia va venir a mostrar-mos com es fa un llibre i la paciència que va tenir ella (Alejandro
Forteza)
«També ens va explicar que abans de editar el llibre s'havia de fer un borrador i que per a què
no et robin la idea s'ha de registrar» (Esther)
«Ens va explicar que els escriptors no són avorrits. Per ser un bon escriptor necessites tenir
molta imaginació» (Dani López)

«Quan na Sonia és a un restaurant i no
du la seva llibreta, apunta les idees a un
torcaboques de paper» (Unai)
«Ens vàrem fer fotos i un video tots fent
una ona. Finalment va firmar a un paper i
també als braços» (Julio)
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Quart B

LA HISTÒRIA: Què va passar?
* A nosaltres ens agrada la Prehistòria:
→ He après molt amb aquesta etapa. (David)
→ M’han agradat per la seva cara i pell. (Chiara)

Els primers homínids: Australopithecus

- La Naveta dels Tudons (Menorca):
M’ha agradat l’ arquitectura. (Víctor)

* Edat Antiga:
- M’agrada sabre coses d’Egipte. (Kike)
Sarcòfag i mòmia egipcis

* Ens ha agradat l’Edat Mitjana:
→ M’ha agradat perquè és un poble que està envoltat d’aigua. (Sandra)
→ Prefereix un torneig que la guerra. (Antoni)

- M’agrada perquè els vikings eren unes persones molt valentes. (Irene)
- Ens agraden molt els vikings. (Nerea i Lucía Benítez)

- M’ha agradat la Catedral perquè es molt
gran i està a la nostra illa. (Lucía García)
- El castell de Bellver m’ha agradat perquè jo
hi he anat i és molt interessant. (Núria)

* L’Edat Contemporània:
-El Titànic em sembla interessant perquè no
pensava que un vaixell tan gros es movia
amb màquines de vapor.(Miquela)

→ Per viatjar ja no feien falta els cavalls. El tren es movia amb una
màquina de vapor. (Rafa)
→ La màquina de vapor movia el telers de les fàbriques a on treballaven també
els nins. (Lidia)

- Thomas A. Edison va descobrir com fer llum
amb l’electricitat. (Lucía Cardona)
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Cinquè A

Aquest curs hem fet un llarg i súper interessant projecte. Nosaltres hem llegit i
investigat el tema del descobriment d'Amèrica. Ha estat apassionant i ens ha
semblat una aventura. Justament, a cinquè, era un dels temes que havíem de
conèixer. Tot semblava com
una pel·lícula d'aventures. A
la nostra classe ens va tocar
treballar el tema del Nou
Món. Al principi, tot pareixia guai, però
quant més aprofundíem, menys xulo
pareixia. Per què? Doncs perquè anar
amb tres caravel·les i creuar l'Atlàntic a la
cerca de tresors estava molt bé. Però realment no va ser així. Els europeus
només volien llevar als indígenes l'or, la plata i totes les riqueses. A més
varen matar molt d'ells i els varen imposar la religió i la llengua. Per tot això,
uns quants alumnes de la meva classe tinguérem una gran idea. Com que a
l'escola tenim una màquina del temps, ens proposàrem arribar un dia abans
que Colom. Vàrem programar la màquina pel dia 11 d'octubre de 1492. I
vàrem partir cap al passat! Sortírem ràpidament i, en uns segons, es va aturar
la màquina. Havíem arribat a una preciosa platja on tot era molt net: l'aire,
l'aigua, l'arena... era el paradís.
Quan ens vàrem trobar amb els pobladors d'aquelles terres, els vàrem
explicar el que passaria a partir del següent dia. Els vàrem advertir de les
intencions de Colom i dels seus acompanyants. Un de nosaltres els va
demanar que no mostrassin l'or, ni la plata, només altres pedres
semiprecioses. Ells ens varen dir que per a ells el jade, era el més important.
Nosaltres els vàrem fer una petició que ens semblava boníssima; que ens
donassin un poc de cacau, patates i tomàtigues, ja que no sabíem viure
sense aquestes delícies. Ben contents ens en vàrem omplir les motxilles. Ens
despedírem i partírem molt aviat.
En arribar a l'escola, pensàrem que havíem fet una bona
acció. Però, havíem canviat la història? ... o NO!
Alumnes de 5è A
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Cinquè B

EL DESCOBRIMENT D’AMÈRICA AL SEGLE XV
Aquest curs hem après un munt de coses, viatges, invents que han canviat el
món com les brúixoles, les caravel·les o la millora dels mapes. Però el que ens
ha interessat més ha estat el descobriment d’Amèrica, que en realitat ja estava
descobert perquè allà habitaven pobles molt cultes com els maies, asteques,
inques i molts d’altres.
En Cristòfor Colom estava convençut que la Terra era rodona i
volia arribar a Àsia navegant cap a l’oest en lloc de donar la volta
a Africa; la realitat és que es va trobar per casualitat un nou
continent: Amèrica.
En total va fer quatre viatges i es va morir pensant que havia arribat
a Àsia. Després un altre navegant anomenat Amèrigo
Vespucci va demostrar que les terres a on havia arribat
Colom eren un continent nou i li posaren el nom d’Amèrica.
Els espanyols imposaren la religió Catòlica i introduïren el
castellà, per això ara sabem perquè a molts de països
d’Amèrica es parla el castellà. Els europeus dugueren a Amèrica blat, cafè,
ovelles, cavalls i altres productes desconeguts pels americans. I al mateix
temps a Europa varen arribar patates, tomàtigues, cacau...
Els europeus però, també destruïren pobles indígenes i dugueren malalties que
no coneixien els americans.

Mapa dels intercanvis comercials elaborat pels alumnes de 5 è A i B
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Sisè A i B

ELS VÍKINGS
Estudiant aquesta cultura, els nins, nines i els mestres de 6è, hem vist coses
que consideram molt interessants, algunes que desconeixíem totalment, i altres
que creiem que eren d’una manera i resulta que no eren així com noltros
pensàvem.
Per exemple, la idea que teníem sobre els seus cascs era
que tots duien banyes, i resulta que no, que els cascs dels
víkings eren molt senzills, que els cubria tot el cap i amb
una peça metàl·lica per protegir el nas.

En contra del que la majoria de gent pensa, els víkings eren uns comerciants
excel·lents. Tots tenim la idea de que eren guerrers, que en realitat només eren una
minoria, però no tant de que el comerç era una de les seves activitats principals.
També eren bons agricultors, artesans i comerciants.

Sí que sabíem que eren un navegants
excepcionals, els seus vaixells eren molt
grans i pesats i no eren fàcils de manejar, i
així i tot varen creuar l’oceà Atlàntic
nombroses vegades, arribant a Groenlàndia,
Islàndia i inclús a Canadà fins a 500 anys
abans que en Colom arribàs a Amèrica.
Per orientar-se, utilitzaven rellotges solars, ja que
durant l’estiu, en zones com Islàndia, el sol no
s’amagava mai i no se podien ajudar dels estels.
Quan el cel estava ennigulat utilitzaven uns “vidres
màgics”, unes roques que polaritzen la llum del
sol, ajudant a l’orientació.

Els vikings, eren un guerrers sorprenents en la batalla. Això pareix que es degut amb
el consum de bolets alucinògens, anomenats “Amanita Muscaria”.

36

Sisè A i B

La civilització vikinga era una de les més avançades de
l’època, i no eren tan bruts com ens pensam, es preocupaven
pel ser aspecte higiènic, es dutxaven un
pic per setmana i es canviaven sovint de
roba.
Es tractava d’una societat avançada amb gran respecte a la
dona. Els textes de l’època informen de l’existència de dones
guerreres i de l’existència del divorci. Una cosa impensable a
l’Europa Occidental del moment.

MOTS ENCREUATS VÍKINGS
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Biblioteca
BIBLIOTECA
Enguany l'equip de Biblioteca del centre està format per dos mestres: en
Jesús Están, tutor de 5è B i en Lluís Forteza mestre d' ed. Física. A més a més
hi ha un grup de divuit alumnes encarregats, que van des de 4 t de primària fins
a 6è. Aquests, de manera voluntària, es distribueixen per realitzar la seva tasca
durant els tres dies en què la Biblioteca roman oberta durant l'esplai que són
els dimecres, els dijous i els divendres. Les seves funcions són: ajudar a triar
llibres als més petits, ordenar-los, classificar-los , decorar l'espai, contar
contes,etc.
Els dimecres hi participen n´Aina Calvo, na Llucia Vich, na Paula, na
Carla Santos, na Miriam, na Carla Gelabert, n'Aina Sorell i n'Olaya Calafat. Els
dijous na Joana, na Júlia,, n'Eva, n'Alba Soler i n'Estrella. I els divendres en
Pau, na Miriam, na Laura Reus, na Laura Fornés i na Clàudia. Sense la seva
fantàstica dedicació ens seria impossible dur a terme endavant aquest projecte
que any rere any compta amb un major nombre de participants.
«La biblioteca és un lloc tranquil on pots llegir i relaxar-te en temps de
pati. A nosaltres ens agrada molt fer d'ajudantes perquè en Lluís i en Jesús són
molt amables i ens traten molt bé. Vos animam a fer d'ajudants el curs que
ve.Vos ho passareu molt bé!» Laura Reus i Aina Calvo 6èA.
«La biblioteca és un espai agradable que ens agrada molt per la seva
tranquil·litat mentre llegeixes un llibre. Ens agrada ser encarregades per
conscienciar els nins a llegir i ajudar-los a escollir un llibre.» Lucía i Laura 6èB.
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Biblioteca

«La biblioteca és un lloc per desconnectar. Pots anar a qualsevol lloc del món
amb els meravellosos llibres.» Olaya 5èA.
«M'agrada la biblioteca perquè pots estar tranquil·la i disfrutar del llibre que
has escollit. A mi m'agraden molt els llibres i estar rodejada d'ells.» Carla 5èA.
Els llibres que tenen més demanda són els de Geronimo Stilton i els
contes clàssics, entre els alumnes més petits.Cada curs anam ampliant el
nostre fons amb l'ajud de l'apima i del centre.
Per Sant Jordi es varen organitzar vàries activitats: Els primers Jocs
Florals. Conta-contes per als alumnes d'infantil,primer i segon, per part
d'alumnes voluntaris. Aquesta activitat va tenir un notable èxit entre tots els
cursos participants.També es va dedicar un temps a la lectura al aire lliure. I
així tots els infants varen compartir els llibre que dugueren de casa i els de la
biblioteca.
A més el Senyor Gabriel Janer Manila, catedràtic i escriptor de gran
renom , va compartir una estona amb els alumnes de 6è per comentar la seva
novel·la «He jugat amb llops». Aquesta novel·la és una de les lectures que es
treballen a 6è des de fa uns anys.
També varem comptar amb la presència de l'escriptora Sonia Alonso
que va explicar als alumnes «còm es fa un llibre».

«El que llegeix molt i camina molt, veu molt i sap molt»
Miguel de Cervantes
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Suport
LES MILLORS PÀGINES WEB EDUCATIVES (AJUDA I
RECURSOS)
Des de l'equip de suport del CEIP Blanquerna, un any més us volem recomanar
una sèrie de recursos que poden ser útils per aprendre de manera lúdica. La
majoria d'aquestes pàgines presenten els jocs classificats per edats i àrees.
WEB

DESCRIPCIÓ WEB

INFANTIL

PRIMÀRIA

Portal en el que podeu trobar una gran quantitat
d'activitats interactives de totes i cada una de les
àrees.

x

x

www.edu365.cat

x

Web dedicada exclusivament a visionar vídeos
educatius. A través del cercador de la pàgina es
poden cercar fàcilment. Trobareu moltes àrees it
emàtiques diferents.
www.edu3.cat
La motxilla és un espai educatiu en el que es
poden trobar molts de links amb activitats diverses
per treballar diferents àrees a tots els nivells
educatius.

x

x

x

x

x

x

x

x

www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
Conjunt d'aplicacions de programari lliure que
permeten crear diversos tipus d'activitats
educatives multimèdia. És un servei que té
l'objectiu de compartir els materials didàctics
creats.
http://clic.xtec.cat/ca/act/index.htm
Web que recull gran varietat de recursos
educatius i links interessants que podem trobar a
la xarxa. Presenta tots els seus recursos
organitzats per àrees, temàtiques i cicles
educatius.
www.elwebdelateresa.org
Web on es poden trobar vídeos amb gran varietat
de contes elaborats amb diferents tècniques
artístiques.
www.super3.cat/unamadecontes/
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Religió
“ELS

FONERS DE DÉU”

Enguany a l'escola treballem un projecte
comú, el "viatge al passat". L'alumnat de
sisè a la classe de religió hem triat viatjar
cap a l'època dels foners i averiguar coses
sobre ells. Primer vam decidir quines coses
volíem saber i després ens posàrem mans a l'obra. Es van
dividir en grups i repartir les feines i hem elaborat un mural per
exposar.

El nostre lema és: “ÉS BO FER-SE GRAN PERÒ ÉS MÉS GRAN
FER-SE

MÉS A

BO”

www.reliblanquerna.blogspot.com

GRÀCIES!!!!

41

APIMA

Per altra banda s’han iniciat noves línies de feina amb l’escola, en l’àmbit
de patis i convivència. L’APIMA ha participat a la comissió de patis que s’ha dut
a terme i també ha subvencionat material i jocs que les diferents classes han
demanat per millorar aquest espai. A nivell de convivència des de l’APIMA tenim
una comissió que ha elaborat un projecte per treballar temes que trobem
importants en l’aprenentatge dels nostres fills. Enguany hem proposat i
subvencionat dues activitats que s’han pogut dur a terme, com són el treball
amb RANA (prevenció en l’abús sexual) i tallers de gènere i diversitat familiar.
Volem continuar fent feina en aquesta línia.

Aquest curs també hem adoptat una vessant reivindicativa, que volem dir
amb això?, dons que hem acudit en tres ocasions a la Conselleria per reclamar
l’augment de professionals que són necessaris a la nostra escola per treballar
amb infants amb necessitats, i per dur classes amb una mitja de 27 nins per
aula. Estem esperant respostes però sabem que les nostres peticions han
arribat a tots els nivells.
Com heu vist l’APIMA Blanquerna ha estat fent feina al llarg de tot el curs.
A més de gestionar, com sempre, l’escoleta matinera, les activitats
extraescolars, i subvencionar les peticions de material per millora del centre i
també hem intentat arribar a les peticions que ens han fet els diferents pares.
Per tal d’arribar a més pares i fer difusió de les diferents activitats hem obert un
facebook (APIMA CEIP Blanquerna), vos animem a sumar-vos.
Per acabar agrair a l’equip directiu i tots els pares de l’escola, els que
estan a la junta i el socis, que sempre han donat una mà en tot allò que els hem
demanat i que s’han implicat de manera activa a les diferents iniciatives que
hem fet, ens han fet devolucions positives que ens han donat forces per
continuar amb la feina que feim.
APIMA Blanquerna
Visitau el blog apimablanquerna.blogspot.com.es
Facebook APIMA CEIP Blanquerna
Correu electrònic apima.ceipblanquerna@gmail.com
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Passatemps

PASSATEMPS PER VIATJAR EN EL TEMPS
Troba en aquesta sopa de lletres els noms de les classes
d'aquest curs
D
E
S
C
O
B
R
I
M
E
N
T

I
D
E
M
C
R
E
G
I
P
T
E

N
A
Q
I
N
I
V
I
M
E
Y
L

O
T
W
O
R
P
O
D
V
T
V
H

S
A
R
P
T
A
L
B
I
U
M
W

A
S
T
A
S
V
U
T
K
L
I
U

U
A
M
E
R
I
C
A
I
S
T
O

R
O
M
A
X
B
I
O
N
G
J
C

E
D
E
S
T
N
O
N
G
O
A
D

I no pot faltar el SUDOKU
8
1

2

2
3
2
7
4

6
2
9

7
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3
1

8
6

3

1
7
2
5

8
4
1
3

1

9
6

S
B
Y
D
E
M
P
Ç
S
E
N
O

E
T
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

G
R
O
F
O
C
O
B
K
G
E
S

Sortides

Podreu trobar moltes més fotos a:
ceipblanquerna.cat/activitats-i-sortides
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