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editorial
ES PUIG: DE CP A CEIP
Al llarg dels 34 anys d’història, el col·legi ha passat per diferents etapes, i ara, està
a punt de començar-ne una de nova.
A partir del proper setembre l’escola passarà de CP a CEIP on ara hi tendran
cabuda els infants d’Educació Infantil. Passarem a ser una escola completa d’Educació
Infantil i Primària i deixarem de ser de les poques escoles que queden com a centre
públic d’Educació Primària.
Es Puig va néixer com una escola comarcal on els infants hi anaven des de 1er fins
a 8è de l’antiga EGB. Posteriorment, amb la darrera reforma, Es Puig es convertia en
una escola on els alumnes hi estudien des de 1er fins a 6è i posteriorment cursar a
l’Institut 1er i 2on d’ESO. Així, Es Puig i la resta d’escoles públiques de Sóller quedaren
coixes. Aleshores el format de centre que s’havia instaurat a la resta d’escoles era el
CEIP (centres d’Educació Infantil i Primària). A Sóller no ho teníem així, les escoles
públiques de la comarca eren incompletes i han hagut de passar anys per a veure solucions
a aquest inconvenient.
A partir del proper curs Es Fossaret i Es Puig ja seran centres complets amb unes
instal·lacions noves i modernes. Sé que hi ha hagut polèmica, en la qual no m’agradaria
entrar, però si que tenc clar que els centres han de ser complerts: CEIP que és el màxim
format d’escola que ens permet l’Administració. Mai he entès perquè als centres concertats
se’ls ha permès tenir ESO creant greuges comparatius amb unes escoles i les altres.
Els centres han de ser complets per a:
• Tranquil·litat i economia d’esforços de les famílies. Les famílies no s’han de
veure en l’angoixa de canviar de centre en períodes curts de temps, i tampoc és
lògic haver de fer més d’un viatge a diferents centres perquè es té matriculat a
dos infants, un a 4 anys i un a 3er de Primària.
• Tenir una línia clara de centre des de 3 anys fins a 6è, i no veure’s en la necessitat
d’haver d’unificar diferents formes de fer a 1er i a 3er de Educació Primària.
Això permetrà que els alumnes i les famílies arrelin més en la pertinença de
formar part de l’escola d’Es Puig.
Ara Es Puig té el repte de créixer. Físicament ho està fent, però ha de continuar
treballant com a escola on tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, mestres i
personal no docent) s’involucri per deixar ja d’una vegada per sempre aquells tòpics que
alguns hi veuen en contra: llunyania del poble, massa alumnes, massa aules, tracte distant...
deixant de ser un entrebanc per a seguir creixent, millorant i lluint tot allò que feim bé;
on tothom es senti content i orgullós de formar part de la comunitat educativa d’Es Puig.
Entre tots ho podem aconseguir!!
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L’aventura de cuinar a Ropit
PASTÍS DE TARONJA
Ingredients:
150 grams de margarina.
150 grams de sucre.
3 ous.
Suc d’una taronja.
Mig sobre de llevat.
Glaça:
150 grams de sucre.
Suc de 2 taronges.

Na Marga, na Daiana i na Noa enfeinades amb les tasques de pastisseria.
Mentres en Quique se ferma el davantal, en Christian bat els ous.
Mmmmmmmmmm, quina oloreta que fa. No la sentiu?
Però si que fa molta mengera.

Elaboració:
Mesclam la margarina, el sucre i els ous dins un bol.
Sucam una taronja.
Afegim el suc de la taronja la farina i el llevat.
Mesclam tot molt bé.
Untam un motllo amb margarina i posam tota la massa a dedins.
Enfornam de 15 a 20 minuts, més o manco.
Treim el pastís del forn i li afegim la glaça.
La glaça la feim mesclant el suc de les taronges i el sucre.
Tiram la glaça per damunt el pastís fins que estigui ben banyat.
Tornan a ficar el pastís dins el forn aturat perquè es sequi una mica.
4

ELS DEURES
DELS INFANTS
Cal que fem tot el que estigui en el
nostre abast per crèixer amb salut, alegria
i felicitat, fen saber a grans i petits les
coses que ens agraden i les que ens fan
nosa, per aconsguir construir un món
millor.
. Hem d’estimar-nos la nostra família i
els nostres amics i amigues.
. Hem de tractar totes les persones amb
ambilitat, sense tenir en compte si són
riques o pobres, homes o dones o en quin
país van néixer.
. Hem d’aprofitar bé tot els que se’ns
ensenya a escola i fer saber als grans què
és el que no entenem perquè puguin
buscar la manera d’explicar-nos-ho millor.
. Hem de compartir amb les persones
que vivim les tasques de casa per fer-nos
la vida més agradable.
. Sempre hem de dir la veritat i complir
tot allò que prometem.
. Hem de respectar les opinions de les
altres persones i defensar les nostres
perquè també se’ns respectin.
. Nosaltres hem d’esforçar-nos per
aprendre tot allò que ens caldrà saber
quan siguem grans.
. Cal que tinguem cura del nostre cos,
que l’alimentem i el mantinguem en forma.
. Tots hem de respectar les plantes i els
animals i fer tot el possible per mantenir
net el nostre planeta.
Si tots els nins i nines complim els
nostres deures i tothom respecta els
nostres drets, podrem créixer fins a fernos grans i aconseguirem un món millor.

Bon profit , us desitjam els alumnes de
Ropit!!!
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LET’S GO TO THE THEATRE!!

Dimarts 12 d’abril els alumnes de Segon i Tercer Cicle, pogueren gaudir de l’obra
«Treasure Island» interpretada pel grup Face to Face.
A les 11’30h del matí al Pavelló Poliesportiu més de 200 alumnes del centre,
s’endinsaren dins el món dels Pirates i les seves aventures per aconseguir el tresor de
l’Illa Tropical. Alguns d’ells tengueren la seva primera experiència com a actors i actrius,
i la veritat és que ho feren beníssim. Tenim futurs actors i actrius!!!!!
Tota l’obra fou en anglès, els actors són anglesos i malgrat algunes coses eren més
difícils d’entendre, és una oportunitat per tenir contacte amb la llengua «autèntica».
El vocabulari era sobre animals, menjar, accions i altres temes treballats a classe.
També repassaren preguntes com: How are you?, Who’s got..?, What’s your favourite
food?...
Resumint, una hora i mitja ben divertida que ens donà l’oportunitat de repassar i a
l’hora conèixer noves estructures en anglès.
SEE YOU NEXT YEAR! THANK YOU.
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L’anada a Menut,

i la visita a la caseta del bosc.

N’Elisenda, de la Conselleria de Medi Ambient, ens conta petites històries del lloc.
A baix, una imatge d’un dels grups que feren la descoberta amb les seves mestres.

10

L’experiència de Menut ens va ajudar a veure i conèixer
moltíssimes de coses sobre els boscos de les nostres illes i
la seva gestió.
Poguerem visitar el viver, un lloc on a partir de les llavors
de les plantes autòctones de les nostres illes en fan planters
per poder repoblar zones on hi han hagut incendis.
També ens mostraren la màquina que fa els planters i deixa
les plantes a punt d’arribar al lloc on s’ha de fer la sembra.

Petits instants on els
alumnes visqueren i
experimentaren amb els
diferents elements que
trobarem a les
instal·lacions de Menut.

Més tard ens mostraren la caseta del bosc, una edificació
antiga que s’ha habilitat per mostrar tots els secrets del
bosc: animalons, plantes, llavors... fins i tot aparells i vestimenta de l’ofici de forestal.
Com que erem els tres cursos de tercer, ens mesclarem i
poguerem descobrir totes aquestes coses al mateix moment
però per separat. Va fer fred però ens ho passarem molt
bé.
11

L’olivera i l’olivar,

a Son Llampaies varem anar.

A quatre passes de l’escola i pel camí de
les alzines, podem arribar al Coll d’en
Borrassar, indret on suposadament
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caminaren els sarraïns ara fa 450 anys.
Nosaltres hi anaren per observar un olivar
amb les seves oliveres centenàries. Allà

poguerem conèixer els nom de moltes altres
plantes que conviuen amb les oliveres. Així,
verem la rapa de frare, el romaní, el fanàs,
la mata, el garrover i l’ametler, el llampudol
i motes altres.
Fent camí, també poguerem fer un cop d’ull
a la Serra de Tramuntana; feia un dia molt
clar i disfrutarem de molts bons moments.
I és que caminar amb els companys d’aula
per anar a conèixer coses noves és molt
interessant.
Basta dir-vos que, fins i tot, verem una serp
que volia travessar el camí de carro just el
moment en que nosaltres passavem.
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De l’olivera a la tafona,

visita a Can Xoroi: la tafona i les teules
pintades.

Dins el mes de febrer d’enguany, anarem
de l’escola fins a Fornalutx. Feia un dia molt
bo, ni massa fred ni massa calor. Tots
caminavem entusiasmats vorera de camí i
per l’esquerra, tal com ens havien dit els
mestres (na Maria José, na Laura, na Catalina, en Bernat i en Pere).
Arribarem al camp de futbol i ens dirigirem
cap el Pont de Can Rave per després enfilar-mos de cap a Ses Marjades. D’aqui
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caminarem fins arribar a Binibassí on verem
rajar l’aigua per una síquia molt antiga però
arreglada i neta.
El camí s’enfilava cap olivars i marjades
fins arribar al cementiri de Fornalutx. Allà
ens agruparem i arribarem tots junts a
l’escola de sa Rotlana, on berenarem.
Ara tan sols restava arribar a Cas Xoroi, on
en Jaume Pinya ens esperava per mostrar-

nos la tafona i l’exposició de teules
pintades. Tornaren fer tres grups; el primer va conèixer la tafona, mentre que el
segon escoltava pacientment l’explicació
d’en Jaume sobre les teules pintades. I el
tercer grup va anar a estirar més les cames
per conèixer les volades de teules pintades
d’algunes cases a prop del museu. Aquest
grup va poder veure com una padrina de
Fonalutx rentava a les rentadores de davora
s’Ajuntament.

A l’excursió passaren coses molt
interessants, però n’hi va haver una de molt
xocant: n’Esteban de tercer A va treure una
bossa de plàstic just després de deixar
enrera l’escola de Ses Marjades, durant tot
el camí fins arribar a Fornalutx, va anar
agafant i posant dins la bossa tots els papers
i plàstics que anava trobant pel camí. Tot
un exemple pels altres companys i, com no,
pels mestres. Per tant, teules, almagre i
calç i, com no, l’oli de la tafona.
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Petits poemes
de menuts poetes, quart B

EL CALAMAR

LA NATURA

Al fons de la mar hi havia un
calamar,
que feia nedar un humà,
a davall de la mar.
L’humà es va marejar,
i va caure entabanat,
el calamar el va salvar
i l’humà d’un somni es va
despertar.

La mar serena,
brilla en l’arena.
Quan els ocells volen,
les branques es mouen.
El vespre el mussol,
dona el vol.
Regina, Aina, Tobias, Vicenç, Andrés.

Andreu, Mª Paula, Alex, Maria.

LA SABATA

EL NIN POBRE

Una sabata caminava per allà,
i la varen atropellar.
La varen salvar,
i després la varen raptar.
El rellotge va pitar,
i les bombes varen explotar.
La Terra se va alçar,
i els arbres es varen arrasar.
El poble va quedar destrossat,
i la gent se’n va anar.

En el poble ha vingut,
un nin recent nascut,
i ha duit,
un pa cuit.
El nin ha nascut,
a un poble que es diu Lluc.

Astrid, Joan, Albert, Jordi C.
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Xisco, Jaume, Laura, Miquel, Causar.

setmana cultural
quatre pinzellades
tres dies d’intensa activitat,
cinema, dansa, fang, arqui-

tectura, pintura, escultura,
... xerrar, pensar, enraonar,
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dissenyar, reflexionar, decidir,
compartir, expressar, elabo-

rar,... en definitiva, disfrutar
tots junts amb projectes

18

comuns. Ara resta valorar
l’activitat i veure que ens ha

agradat i que ens ha fallat per
així rectificar, aprendre.
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Petites històries i rodolins
EL CALAMAR «PESCANOVA» per Pau i Javi
Hi havia una vegada un calamar que
s’anomenava «Pescanova». Amb el seu banc
d’amics anaven per l’Oceà Indic quan una
corrent d’aigua, per ells un Tsunami, el va
dur al mar Mediterrània i el pescà un grup
de nins encantadors anomenats Pau, Javi i
Pablo. El van ficar dins una mini peixera,
i com que estava molt assustat amollar tota
la tinta.
Quan arribaren a la classe, la mestra es va
acubar del susto. En Pablito, el de la
butzeta, en Pau, l’empollon de medi i en
David, l’empollón de mates, la salvaren.
El calamar saltà de la peixera, li va fer el
«boca a boca» i la mestra es despertar. La
mestra va demanar:
-He menjat peix?
I conte contat, conte acabat.

RODOLINS DE 4T
i CARES MOLT PARTICULARS
(a veure si endevianau quí són)
Som n’Esperança
i em menj una pansa.
Devora en Pablo Ortiz Bernat
sempre guanyaràs.
Mi nombre es David
y conmigo te puedes divertir.
En Javi
motiva al seu avi.
Som na Maria
i estic amb la meva tia,
Adriana és el meu nom
i m’agrada riure amb tothom.
Me llamo Gabriela
y ayudo a mi abuela.

LA FAMILIA DE 4T C, per Toni i Jaume
Fa molt de temps, quan els peixos volaven
i els ocells nadaven, existia una famila
anomenada QUART C, formada per 20 nins
i nines i una mamà especial.
Un dia tota la familia es va proposar fer
un partit de futbol per veure qui era el
millor : l’equip de nins o el de nines.
El dia del partit, abans de començar,
n’Agustí, en Pau i en Javi es lesionaren i
no pogueren jugar però en David, en Toni,
en Jaume, en Pablo, n’Ismael i en Benet
no es rendiren i seguiren jugant. En Miquel
era el porter. En Nico i en Joan eren els
«liniers» i en Charlie feia d’arbit.
L’equip contrari estava format per n’Emma,
Adriana, Stefania, Maria, Gabriela,
Esperança i Sara.
Al final el marcador va quedar 0-0 i varen
aprendre que a una familia no hi ha ningú
més bo que l’altre.
20

Jo som n’Ismael
i m’en vaig amb en Manel.
Som en Jaume Palou
i vaig a comprar un ou.
Yo soy Emmanuelle
y me como un «pelele».
Som na Sara Mayol
i jug amb la col.
En Pau va anar a Can Lau
i va trobar un cau.
Soc en Joan de Fornalutx
i m’agrada l’hamburguesa amb Ketchup.
En Toni, jugador
és molt bon guanyador.

Me llamo Miguel
y bebo zumo San Miguel.

Som en Charlie
i m’agraden els Rallys.

Amb en Nicolás
tu molt xerraràs.

En Benet ho deixa aquí
i fa un rodolí.

Me llamo Stefania
y difruto cada día.

Jo som n’Agustí
i arrib a Portopí.
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Vides interessants de 6è A
Aquests personatges són les nostres
exposicions de Medi
Maria Antonieta
Maria Antonieta d’Àustria va ser reina de
França i Navarra, amb el seu marit Lluís
XVI. Varen tenir quatre fills. Va ser una reina
que va malgastar els diners del poble en
ella, comprava vestits, perruqueria, festes,
màscares, en definitiva, en capritxos. El
seu poble un dia va decidir que no la volien
i la tancaren a una presó. Va morir a la
guillotina. Després de que ella morís, França
va estar un cert temps sense reis.

Chopin
Va ser un compositor i pianista molt famós.
La seva data de naixement és incerta. Va
venir a Mallorca a causa d’una malaltia, la
tuberculosi, ja que el clima afavoria la seva
malaltia, però el temps a Mallorca no va
ser bo, i va fer que empitjoràs, així que va
tornar a París. Va amb morir dia 17
d’octubre de 1849.

del llançament. Després d’ella van llançar
28 cans més, i d’aquests en moriren 8. Degut
a n’aquest fet, Mecano li va dedicar una
cançó a na Laika, que per títol dur el dur
nom.

John Lennon
En John Lennon va néixer el dia 9 d’octubre
de 1940 a Liverpool (Anglaterra) i va morir
el 8 de desembre de 1980 a Nova York. Va
ser un músic i un compositor anglès que va
saltar a la fama com un dels membres de
The Beatles. Van ser unes de les bandes amb
més èxit comercial i de crítica. El seu nom
verdader és John Winston ono Lennon
Stanley. Es va casar dues vegades, i va tenir
dos fills. Quan tornava de gira l’any 1980,
amb la seva dona Yoko Ono, davant el portal
de l’edifici Liverpool, un fan seu li va
disparar quatre vegades a l’esquena. El va
varen traslladar a l’hospital i allà va morir.

Samuel Colt
La pistola és un arma de foc. La va inventar
Samuel Colt,a l’any 1913,ell ja s’havia
interessat per les
armes quan tenia 19 anys. és un arma
propulsada a pólvora,de distància
curta,inventada per auto-defensa.
Però hi ha una cosa que moltes persones no
saben, és que només la va adaptar de
l’invent anterior d’Elisha Coll,a l’any 1755,la
que havia inventat la pistola amb canó.

Laika
Na Laika va ser la segona cosmonauta,era
una cussa de Rusia, que havien trobat al
carrer. Quan va anar a l’univers tenia 3 anys
i pesava 6kg, Se’n va anar el dia 3 de
novembre del 1957,dins la nau Sputnik 2.
Na Laika va morir entre 5 i 7 hores després
22

Tutankamon
En Tutankamon fou un faraó de la dinastia
XVIII de l’antic Egipte. Ell va governar els
10 anys (1335/1336 a 1325/1327 a.C) Tot i
la seva fama gràcies a haver-se descobert
sencera la seva tomba, fou un faraó
secundari de la dinastia. Va descobert la
tomba gràcies a un senyor que es nom
Howard Carter que li va fer una radiografia
per saber qui es la seva família. En
Tutankamón va morir anels 19 anys que va
ser enterrat a en el Valle de los Reyes a la
tomba KV62.

Els Reis Catòlics
Els Reis Catòlics van estar regnant al segle
XV. Els Reis Catòlics van ser Isabel I d’Aragó
i Ferrà II de Castella . Van conquerir

Cleopatra
Granada, Navarra, Portugal ,Nàpols ,les
Canàries i alguns punts del nord d’Àfrica.
Van tenir cinc fills quatre nines i un nin. El
nin es nomia Joan i les nines Isabel Catalina
Maria i Joana. Al segle XV la moneda era el
ducat o els reals.

Albert Einstein
Va néixer el 14 de març de 1879, a Ulm,
Alemanya, i va morir el 18 d’abril de 1955.
Era un gran físic i va ser premiat amb un
Nobel. Va ser l’inventor de l’energia
atòmica, i per això es va fer el científic
més conegut del segle XX.

Michael Jackson
El seu nom real és Michael Joseph Jackson.
Va néixer el 29 d’agost de 1958, i va morir
el 25 de juny de 2009. La seva cançó més
famosa és Billi Jeans, amb un milió de
vendes. Es va casar amb la filla de n’Elvis
Presley, i va tenir un fill. Se’l coneix com
el rei del Pop i va revolucionar el món de
la música i el ball.

Miguel Delibes
Va ser un novelista espanyol i membre de
la Real Academia Espanyola des de 1975 fins
a la seva mort. Llicenciat en comercit,
comença la seva carrera com a columnista,
i posteriorment periodista del Nort de
Castella. Algunes de les seves obres més
conegudes són, El muchachuelo, La caza,
Cómo vivir siendo viejos,...

Walt Disney
Va néixer l’any 1901. Era el quart de cinc
germans. Va viure en una granja a Missouri.
Tenia afició per pintar i pels trens. L’any
1910 es van mudar a Kansas City. Va estudiar
al Mac Kimley High de Chicago. Era venedor
de xuxes diaris i també conductor
d’ambulàncies. Va provar de fer de pintor
i o li va anar bé, ja que li varen robar els
dibuixos, els hi tornaren 78 anys després.
Va morir l’any 1966, i diuen que el tenen
congelat.

Va néixer el 69 a.C. a Grècia, en una família
que es xerrava l’egipci. El seu pare va morir,
i quan ell va tenir 17 anys va ser coronada
reina d’Egipte. Era una dona molt llesta,
xerrava nou idiomes, i la dibuixaven molt
guapa per lo llesta que era, no per ser una
bellesa, encara que es banyàs en llet de
somera. Era l’amant de Julio César.

L’escola
L’escola no la va inventar ningú, sinó que
va sorgir per necessitat. Abans eren els
pares que ensenyaven als seus fills, però
només de forma oral. Varen fer escoles
perquè l’escriptura fos més correcta. Es va
cremar la biblioteca d’Alexandria, de mils
volums importants i únics, per culpa d’un
home que la va incendiar. Les primeres
escoles va aparèixer a Somèlia.

Mozart
Va ser un compositor de música clàssica.
Probablement el músic més prestigiós. Les
seves primeres gires per Europa el feren
famós. El varen familiaritzar amb els
diferents estils musicals europeus què
després van sintetitzar les seves obres. Les
més destacades són; La flauta màgica,
Clemenza di titos,...

Adolf Hitler
Va ser un polític i el principal ideòleg del
nacionalisme d’origen austríac. Esdevingué
escollit democràticament Canceller
d’Alemanya, però progressivament anar
eliminant els mecanismes de separació de
poders dins l’estat alemany. Va ser un
dictador que va menysprear als jueus.

Thomas Edison
Va ser l’inventor de la bombeta. Va patentar
més de 1000 invents al llarg de la seva vida.
Va tenir una infància molt dura, venent
xuxes i diaris a una estació per guanyar
doblers per la seva família. Va ser expulsat
de l’escola per falta d’atenció, un mestre
li va dir que no faria mai res útil ni de
profit.
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Els alumnes de sisè B han realitzat un estudi sobre l’arquitectura i la
seva evolució al llarg de la història.
Tot plegat els ha servit per decorar cadascuna de les portes de les
aules de l’escola. El motiu: la setmana cultural.
Han estat moments intensos i de molta feina però el resultat es podia
veure i tocar. Ha esdevingut una bona aventura !!!

LES CONTRUCCIONS A LA PREHISTÒRIA
Els megàlits :dòlmens i menhirs són els
grans monuments que els éssers humans
primitius varen construir amb una funció
religiosa i, sobretot, funerària.
A Mallorca i Menorca les construccions més
característiques són els talaiots, les taules
i les navetes.
Els talaiots són grans torres de pedra que
estan soles o integrades en un poblat.
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Les taules estan formades per una gran
pedra vertical i damunt una d’horitzontal.
Les navetes són tombes col·lectives amb
forma de nau invertida.
Un dels elements arquitectònics típics de
la cultura talaiòtica són les murades,
construïdes amb la tècnica ciclòpia:
utilitzant grans pedres.

L’ARQUITECTURA A EGIPTE
L’arquitectura egípcia es caracteritza pels
monuments de pedra, en grans blocs i
sòlides columnes. Treballaven pedres
calcàries i granítiques.
Les principals construccions són piràmides,
temples i tombes.
Els seus materials
El materials per a la construcció més
utilitzats eren la tova (fang amb palla
assecat al sol) i la pedra tallada en peces,
necessàries (carreus) per als edificis
funeraris i temples
Per a construir una piràmide:
Abans de la construcció d’una piràmide els
astrònoms observaven el cel i orientaven
la piràmide. Desprès un equip d’homes
aplanava el terreny i dibuixava la base
quadrada de la piràmide. Els obrers a les
hores començaven a aplicar els blocs de
pedra.
L’ARQUITECTURA AL AL-ÁNDALUS
A l’Al-Ándalus es varen alçar edificis
fabulosos. Els arquitectes musulmans
construïen amb tot tipus de materials, els
preferits eren els derivats
del fang i del guix, també varen emparar
el marbre. Encara que hi havia edificis fets
amb materials pobres estaven molt decorats
a l´interior ja que un musulmà no podia
presumir mai de riquesa.

Els edificis més importants de les ciutats
musulmanes són les mesquites o
cases d´oració. Solien tenir columnes que
aguantaven arcs.
L’arc que més estimaren els musulmans
d´Al-ÁNDALUS va ser l´arc de ferradura. A
mes a mes a gairebé tots els edificis un
element que mai hi faltaven era l’aigua,
be per regar jardins be en forma de
estanys o síquies.
ARQUITECTURA A L’EDAT MITJANA
En aquesta època
les principals
construccions eren: els castells, les torres
de vigilància, les catedrals i les esglésies.
Per construir tot tipus de edificis
utilitzaven: la sorra, la fusta i la pedra.
Esglésies romàniques:
Al segle XI i XII, a Europa es construïren
nombroses esglésies. Es caracteritzen
principalment pels sostres baixos i les parets
molt gruixudes. La façana solia estar
decorada amb escultures i a l’interior
havien murals pintats.
Catedral gòtica:
Als segles XIII,XIX i XV es construïren
catedrals gòtiques. Es varen construir
esglésies lluminoses i esveltes i l’interior
estava decorada amb escultures i relleus.
elements característics són els vitralls.
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FEIM POEMES AMB ELS NOSTRES NOMS

Soc na Sílvia;
me menj una
mandarina
amb na Marina
que és la meva cosina.
Soc n’Armand es
xuleràs
i m’agraden ses tetas
mir en chin-chan
ben flipat.
N‘Alex té amor
però és el temor;
les nines me diuen
amor
però els nins me diuen
temor.
Soc en Cristhian el
més enfadat
i el més esperat
ai quin SPA.
Oh estic escandalitzat!
En Cristian Martorell
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juga amb la pilota.
Li agrada tirar
pilotades
i li tiren floretes a ell.
Soc n’Erick i m’agrada
anar al cinema a veure
pel·lícules de terror
i molt humor.
N ‘Alexandru soc jo;
som divertit i eixerit;
sobretot quan mir
tot el partit.
En Xesc és molt
futboler
i també és bon arquer,
amb la bici se’n va
anar
a caçar a l’olivar.
Jo soc en Martí
i me menj un pirulí,
me’n vaig a jugar
amb es moix per allà.

A na Miruna li agrada
anar pel carrer
i ensumar la flor del
taronger.
Na Miruna es tan
guapa
com el roser.
A en Toni li agrada
es barça;
li agrada mirar el
partit
amb el seu amic
Jo soc en Josep
el mes jove,del curs
vaig en bus
amb el meu amic rus.
Jo soc en Maikel
duc la roba de Naiguel
m’agrada arribar al
futbol
i ara agaf un vol.

Soc en Payeras, en
Toni,
un nin amb l’humor
del dimoni.
I si no t’agrada
fuig de la meva
morada.

i sobretot, amb
simpatia.

Na Cristina som
Jorquera també i
Rojo té diré!
Els meus llinatges són
els qui molen més.
Jeje !!!

Na Sara es para
al mig del carrer.
Se li clava la cara
davant d’un roser.
Jo soc en Joan Carles
i no trob les meves
calces
per anar a jugar futbol
i a guanyar si DÉU ho
vol.

Na Maria, el mariol·lo,
fa voltes per tot el
rotlo.
Na Maria balla amb
alegria

Soc en Sebastià
i no m’agrada cantar,
m’agrada el futbol
i menjar dins un bol.

N’Albert Colom és
molt gran
menja quan està
alegre
canta a la dutxa
i juga amb les pedres.
A na Jhoany li encanta
menjar mandarines
devora les seves
amigues,
na Sílvia i na Maria.
N’Albert Dolç és petit,
xerrador però bon nin,
quan el barça perd
soc capàs de menjarme un dit.
Alumnes de 6èC
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