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EL CEIP ES PUIG
En primer lloc volia aprofitar l’ocasió per dar-vos la benvinguda al curs escolar 20112012 i, especialment, a aquelles famílies que per primera vegada formaran part de la
comunitat educativa d’Es Puig.
A l’anterior revista informàrem de què l’escola passaria de C.P. a C.E.I.P. on hi tendrien
cabuda els infants d’Educació Infantil.
Ja els tenim aquí i estam molt contents de què així sigui. Els nins de primària foren els
qui, de forma natural i espontània, es varen encarregar dels primers dies d’acollida.Tots ells,
en un moment o altre, s’aproparen als més petits per dedicar-lis un somriure o una paraula
dolça; i per als adults ha suposat una alegria compartida, juntament amb la preocupació per
dur endavant tot el que implica aquest canvi.
Just ara hem començat una feina que necessitarà el seu temps però, com a membre
de l’equip directiu volia donar les gràcies a tota al comunitat educativa ( alumnes, famílies,
mestres, personal no docent i altres serveis educatius ) per la vostra implicació, col·laboració,
esforç i paciència en l’inici d’aquesta nova etapa.

Els menudons de l’escola participen per primera vegada al foc de Sant Antoni del Puig.
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ELS MÉS PETITS DE L´ESCOLA…
Els nins i nines d´infantil estrenam escola, i ens volem
presentar: els de tres anys som la classe de les foques,
els de quatre anys
som la classe dels
taurons i els de
cinc anys som la
classe dels
dofins. Som
petits però molt
feiners, voleu
veure el què hem
fet?

El mes d’octubre la
classe dels taurons i la
dels dofins vàrem anar
a peu fins «el Victòria»
a veure una exposició
de canaris, n´hi havia
moltíssims… Allà en
Manuel Peña (papà d´en
Marc) i el seu amic Tolo,
ens explicaren moltes
coses sobre els canaris.
També ens van regalar
un calendari i globos per
poder jugar allà una
estona. Ens ho vam
passar súper !!
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També vam celebrar
les Verges, i na Paula
del forn de l’Horta
amb l’ajuda de na
Magdalena, ens
vengueren a fer
bunyols.
Quí s’anima a fer-ne?
Només heu de
menester: poma,
farina, llevat, saïm i un
parell d’ous.
Després els fregiu
amb oli ben calent i, si
els acompanyau amb
sucre o mel, com
nosaltres vàrem fer,
són boníssims !!!
Dies abans de menjar
els bunyols, vam fer
un taller on contàrem
la llegenda del vaixell
negre (és una
adaptació del Rapte
de les onze mil
verges). Ens férem un
mocador de pirates i
ens aprenguérem la
cançoneta de les
verges:

Avui són les verges
tots hi hem d’anar
de bunyols amb sucre
hem de berenar.
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També l’octubre, i aprofitam que estam a la tardor... des del Museu de
Ciències, na Quimi ens va venir a parlar dels bolets. Vam aprendre a anomenar
les seves parts, els vam poder tocar i ensumar i conèixer algunes curiositats,
ja que na Quimi ens va dur bolets de tota mida i color.
Després ens va contar un conte molt divertit i ens va donar una mascareta
de bolet per pintar i dur a casa.
Va ser una experiència força interessant !!!
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I per Tots Sants, com és tradició a Mallorca, ens
férem un rosari…de llepolies!!!

Com podeu veure ens va dur molta feina. Primer embolicam les llepolies,
després les enfilam i… ens les menjam!!
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Ja per acabar…, dia 18 de novembre a l´escola ens vengueren a interpretar
l´obra de teatre PAPALLONÀRIUM.
Va ser una obra molt interessant que vam compartir amb els nins i nines de
primer i segon curs de primària, i els alumnes de l´aula Ropit. Aquesta obra
ens va transportar arreu del món a la recerca d´una papallona fantàstica
i ens va ensenyar que els animals han de viure en llibertat.
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L’escola, St Antoni,
el dimoni i la glosada
Enguany l’escola va celebrar la festa de Sant Antoni amb
un gran foc on pares i mares ens donaren un cop de mà.

D’esquerra a dreta i de dalt a
baix:

La primera imatge mostra quan
tots els alumnes de l’escola
miraven atents la disputa entre
St Antoni i el dimoni.
La segona i la tercera moments
en que comença la crema per
fer el caliu necessari per torrar
llangonisses, botifarrons i altres
menjars.
La darrera imatge mostra els
dos protagonistes d’aquesta
festa popular.
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La glosa de primer
Sant Antoni repicava,
repicava a poc a poc.
Mentre s’encenia es foc
i sa xulla sa torrava.

La glosa de segon
A la classe de segon
Cadascú és el seu món.
Sant Antoni ensenyava
i el dimoni no escoltava.

La glosa de tercer
Sant Antoni és un bon sant
i el dimoni un capità.
Anirem tots a jugar
i després també a torrar.
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La glosa de quart
Sant Antoni té cent anys
sa porcella és molt vella,
val més menjar escudella
i així anirem al bany.

La glosa de cinquè
Sant Antoni i el dimoni
anaren a pescar oblades
se’n anaren a la platja
i se les menjaren
torrades.

La glosa de sisè
Sant Antoni i el dimoni
van anar al foc del Puig
Sant Antoni ben alegre
i el dimoni al foc cremat.
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LA FESTA DE ROPIT
Dia 31 d’octubre en Cristian va celebrar
el seu aniversari a l’aula. Havia convidat els
companys de classe i les seves mestres.
Però quina va ser la sorpresa quan en
arribar a l’escola, trobaren la porta plena
de regalims de sang i d’emprentes de mans
sanguinolentes; l’ocell de Ropit s’havia
convertit en una bruixa!!!!!
Entraren com cada dia però, de sobte,
POOOOM!!! la porta es va
tancar molt fort i tots els ropitets es
començaren a transformar en
bruixes, zombis i dimonions,
ha,ha,ha,haaaa
Na Noa començà a
tremolar de por quan va veure
que a en Cristian li regalimava
sang per la boca, els ulls se li
enfosquien, la pell li tornava
pàlida i li sortien cicatrius.
-Ahhhhh!!!! Va cridar na Marga
quan va veure a na Daiana convertida en una
princesa zombi i que a ella li caien gotes de sang damunt les cames...
-Marga, t’has convertit en un dimonió!!! -Va explicar-li en Cristian.
Na Noa era una bruixa de capa negra i de capell estrellat i en Sergi un
z o m b i , content per haver estat convidat a tan
terrorífica festa.
N’Eva era una moixa-bruixa i
la melena negra i arrissada de na
Laura havia tornat vermella com la
sang. Aquells nins mai no haguessin
pensat que tendrien unes mestres
tan horripilants,
ha,ha,ha,ha,haaaa!!!!
-I ara? Com celebrarem la
meva festa? Què mengen les bruixes,
els zombis i els dimonions? -Va
demanar en Cristian.
-Ja ho sé!! Anirem a caçar bruixes i li
tallarem els dits. M’encanten els dits de
bruixa!!! -Va dir en Sergi.
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Dits, ulls, caixes de mort, cucs, fantasmes......Vos
convidam a tastar-los. Veureu que no són tan dolents!!!

-Jo prefereixo anar a cercar ulls d’ogre. -Va dir na Noa.
Na Daiana va demanar a n’Eva: - Podem anar un moment al bosc a cercar
aranyes peludes, cucs i tots els insectes que trobem?
-Jo venc amb tu, Daiana. -Va dir
na Noa.
Camina, caminaràs,
arribaren al cementiri on
tots els morts havien
sortir de les seves
tombes i ballaven al
compàs de la cançó
«Thriller, ens varen
convidar a tots i
menjarem ossos,
calaveres, cucs
fastigosos, fantasmes,...
Va ser una festa
d’aniversari terroríficament
divertida!!!!!
Ha, ha, ha, haaaaaa!!!!!!
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Papallonàrium
Els alumnes de segon també
anàren al teatre per
descobrir el món de les
papallones. Es veu que quan
feien camí, va començar a
ploure i ...
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Aquell dia globalitzàrem continguts, treballarem per
competències, ens ajuntàrem els dos grups de tercer,
aprenguérem moltes coses noves: noms d’herbes
aromàtiques, el poeta Miquel Costa i Llobera i la seva
poesia i disfrutàrem tots junts !!!
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Notícies ben banyades:

un naufragi i una erupció volcànica.

Les restes de la gran embarcació Costa Concordia descansen sobre unes roques a uns
50 metres de la costa de l’illa de Giglio. Hi ha el perill que se
mogui i s’acabi d’enfonsar per un penya-segat submarí
d’uns 70 metres de fondària.
Al dipòsit del creuer hi ha 2400 tones de combustible
que, si rebenta, podria provocar un desastre
ecològic.
Quan va passar l’accident, el gran vaixell duia a bord
3200 turistes i unes 1000 persones membres de la
tripulació. Hi han mort més de 10 persones i moltes
encara es troben desaparegudes. Els supervivents estan
molt afectats amb el succés.

Semblances?
Aquest accident ha fet recordar el naufragi
del Titanic. Però més aviat hi ha moltes
diferències.
La llargària del Titanic era de 254 metres,
la del Costa Concordia 290.
El Costa Concordia va patir una aturada
elèctrica que va fer que no funcionassin les
bombes per treure aigua; mentre que al
Titanic es va enfonsar amb els llums
encesos, ja que els fogoners treballaren fins l’últim moment.
Amb l’enfonsament del Titanic moriren més de 1500 persones, al Costa
Concordia 12 i amb vint desapareguts.
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L’aventura anatòmica

Quan s’aixeca un volcà
Un volcà submarí intenta sortir davora El Hierro, a les Illes Canàries. Ja ha provocat 10.708
terratrèmols des del passat 17 de juliol del
2010. Els pobles que hi estan a prop han
hagut de ser evaquats pel risc de les
explosions i a les substàncies tòxiques que
s’hi originen.
El Hierro, que està a uns 2’4 quilòmetres a la
Punta de la Restinga, és la part habitada més
propera al volcà submarí.
El cràter està a menys de 150 metres i mideix
uns 100 metres d’alçada. La seva base té uns
700 metres de diàmetre i la boca del cràter
uns 120.

Hi havia una vegada quatre nines i
dos nins que se’n varen anar
d’excursió per descobrir coses sobre
el cos humà. Primer entraren en una
cova molt i molt obscura, dins ella
trobaren un tobogà molt i molt llarg.
Se tiraren pel tobogà i arribaren a
una piscina d’àcid calent, nedaren i
nedaren i entraren dins un laberint
molt llarg amb moltes curves i molt
embullós. Sortíren a una rotonda
gruixada fins al final, que arribaren a
damunt un múscul, s’hi estaren una
estoneta i varen caure disparats per
un tub que amollava gasos. Al final,
sortíren al centre de la Terra.

Petits reportatges pensats, escrits,
dibuixats i digerits pels grups:

tubdigestiu
(Maisie, Abril, Laia Pierre, Noah
Daniel, Andreu i Joan Girbent),

costaconcordia
(Josep, Lluís, Miquel, Joan C i Eva),

volcàhierro
(Laia V, Clàudia M, Kira, Sergi M i
Esteban) i

transatlàntics
(Noah S, Jaume, Carlos, Claudia E,
Sergi D i Elvira).

22
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Aprenem a escriure

Aquest trimestre hem treballat quatre estils diferents d’escriure. La
descripció, la carta, la poesia i la narració.Aquí en teniu una petita
mostra.

Narració
El misteri de la mòmia

Poesia
Jo tenc por

Fa dos mil anys que a Roma hi
havia guerra i per això una família
romana, formada per un pare una
mare i el seu fill petit, varen
decidir anar a Egipte.
Varen anar al poble per veure
les piràmides i saludar el rei
d’Egipte.
Quan varen acabar de visitar
el rei varen anar a dormir a la casa
abandonada de la mòmia. El matí
següent a l’hora de berenar varen
veure la mòmia que els volia
matar. Els romans varen cridar,
després varen venir els egipcis i
varen matar la mòmia. Els romans
es varen despedir de tots els
egipcis i se’n varen tornar a Roma
perquè ja s’havia acabat la guerra.
Àgueda, Benet, Lluc i Alfons

Jo tenc por de l’obscuritat
i de no tenir amistat.
Jo tenc por dels taurons
I de que hi hagi dos móns.
Jo tenc por de mumare enfadada
I de que el meu ca em pegui una
mossegada.
Jo tenc por de fer el llit
I de la nit.
Amanda,
Marc,
Thales i
Owen.
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Carta
Sóller 29 de novembre de 2011
Descripció
El castell d’en Pau III
El castell d’en Pau III té
cinquanta-tres finestres.També té
cinc banderes cristianes. Està
envoltat d’un riu i té dos ponts. Els
dos ponts són d’or i quan és de dia
el castell brilla.Té una porta i tres
torres.
Darrera el castell hi ha un
altre castell i la Serra de
Tramuntana perquè el castell és a
Sóller.
Per arribar-hi s’ha d’anar amb
barca pel riu.
També té un jardí amb
moltes flors, romaní i
lletugues.

Pau, Domingo, Arnau,
Pere i Rocío

Estimat Manel :
Som un grupet de cinc: na
Luisa, na Maria, na Marta, n’Aina i
en Claudio. Feim aquest grup
perquè na Catalina ens ha demanat
que fassem una carta.
Ets un dels millors mestres
que hem tengut. Mos ho passam
molt bé amb tu, tant de bo que
l’any que ve et tenguem de
mestre. Nosaltres creiem que
algunes vegades ens passam
massa. Te prometem que a partir
d’avui ens portarem millor.
Moltes besades.
Maria, Claudio, Aina,
Marta i Luisa
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Anim[alades]
Els nins i nines de 4t C, al primer trimestre, vam fer una activitat molt
divertida. Ens va servir per retrobar-mos com amics, per a treballar a
casa amb la família, per valorar les nostres produccions…bé, i per
moltes coses més. El tema a treballar eren els MAMÍFERS. En grups de
dos i de tres vam escollir el mamífer que ens feia ganes treballar, vam
investigar i cercar informació i tot seguit podeu veure una petita
mostra de tota aquesta experiència, que ho disfruteu!

ELS ÓSSOS PANDA per Aina Colom Múñoz
i Laura Ordinas Bisbal
Viuen en el centre de Xina. És un animal
amb pelatge blanc o groguenc, i les seves
espatlles, potes, orelles i zona dels ulls
són de color negre. La coa és ampla i
curta. Mengen bambú.

EL GORIL.LA per Mariona Galindo Molino
i Maria Garcia coll
Són majoritàriament vegetarians i
mengen fruites, fulles i alguns insectes.
Poden pesar fins a 200 kilos. El sue ADN
és un 97% - 98% igual al de l’èssser humà.
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EL NARVAL per Abril Castanyer Socias i
Clara Girona Martorell
Són grups de balenes que viuen a l’Àrtic,
a prop dels blocs de gel flotants. Un
mascle adult pot mesurar fins a 5’5
metres de longitud. Un dels seus principals
depredadors són els òssos polars.

ElS LLEONS per Daniel Mayol Vega i Aresh
Deep Sing
El seu pes és d’entre 180 fins als 270
kilos, pel que fa als muscles. Les famelles
poden pesar entre 100 i 180 kilos. És el
rei de la selva, pel que fa a la seva mida
i és molt bon caçador. És carnívor.

ELS LLEOPARDS per Tolo Estades Aroca
i Francesco Riggio
Formen part de la familia dels felins.Són
fantàstics nadadors. La pantera negra
és un lleopard de color negre amb els ulls
verds maragda.

ELS TIGRES per Carla Corbett Mafé I
LLucia Font Coll
És una espècie en peril d’extinció, i a
Àsia només en queden uns tres mil doscents tigres. Són de la familia dels felins,
dels quatre grans felins carnívors.
S’alimenten, per tant, de carn. Els
mascles poden arribar a pesar entre 127
i 177 Kilos.

ELS GUEPARDS per Carla Tramullas
Sampol
Són de la familia dels felins. Poden pesar
entre 35 i 70 kilos. De llargària fan 1
metre i mig aproximadament.
La cua entre 60 i 80 cm. Viuen a la Sabana
i en zones d’Àfrica. El guepard caça sol,
mai en grup.

26
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LES MOFETES per Pere Peñas Reynés i
Pep Pómar Sánchez
El seu tret principal és el fort i fètid olor.
El fan quan es senten amenaçades. El
pelatge és bàsicament de color blanc i
negre. Poden alimentar-se tant d’insectes
com de fruita, de petits mamífers, mel…

LES BALENES per Tomàs Bravo González,
Jorge Rodríguez Zoletta i Daniel Reynés
Mateo
Les balenes són mamífers marins. Tenen
grans dimensions de cinc a vint-i-cinc
metres de llargària i de cinquanta a cent
trenta tones de pes. Les balenes no tenen
dents, tenen barbes i s’alimenten de
plàcton.

ELS ESQUIROLS per Clara Vanrell Ribas
i Núria Vivas Tugores
Viuen en els arbres dels boscos. Són uns
rossegadors com els ratolins. Solen viure
entre cinc I deu anys. Mengen fruits secs,
llavors,… Són uns animals molt graciosos.

EL GOLUT per Taïs Frau Delion
És pelut, la seva longitud és de 70 -85
cm. El se upes és aproximadament de
30 kilos i viu a Alaska. Es reprodueix de
maig a agost.

EL LÉMUR per Miguel Kuhalainen Pons i
Andreu Moreno Ameller
Són mamífers primats. Viuen a
Madagascar. Són frugívors, vol dir que
s’alimenta de fruits i també són
omnívors. Els seus depredadors són la boa
i el voltor de Madagascar.
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LES RADIACIONS
ELECTROMAGNÈTIQUES DE
RADIOFREQÜÈNCIA.
La Organització Mundial de
la Salut (O.M.S.) va
classificar el passat 31 de
maig de 2011 les radiacions
electromagnètiques de
radiofreqüència com a
possible «cancerigen»
en humans. Aquestes
r a d i a c i o n s
electromagnètiques són
les
que
emeten
dispositius com el
WIFI, els telèfons
inalàmbrics,
els
telèfons mòbils o les
antenes de telefonia
mòbils.
Molts
estudis
científics confirmen
que els efectes de les
radiacions del WIFI
poden produir dificultats
d’atenció, hiperactivitat,
problemes d’aprenentatge,
ansietat,... Per això, a països
com Anglaterra, França,

Alemania, Canadà, Austria,
Suïssa,... s’està retirant el
WIFI de les escoles, els
hospitals
i
altres
institucions públiques.
Sembla, però, que hi ha
alternatives al WIFI
i que són substituirlo per el cable
estructurat o el
cable elèctric.
C O N S E L L S
PRÀCTICS:
Des de la Comissió de
Medi Ambient de
l’escola,
volem
oferir-vos alguns
consells per a intentar
reduir l’exposició a aquestes
r a d i a c i o n s
electromagnètiques. Posa en
marxa algun d’aquests
consells:
A casa encén el WIFI
només quan l’empres i
apaga’l quan acabis.
No converteixis
el mòbil en el teu
t e l è f o n
principal.
Sempre que
puguis parla
per un fixo.

Parla poc amb el mòbil
i millor si pots fer-ho per
l’altaveu.
No parlis pel mòbil
dins un cotxe. La radiació
és molt més grossa perquè
l’aparell
intenta
reconnectar amb noves
antenes de telefonia
mentres avança.
No utilitzis el mòbil
com a despertador. El tens
molt aprop del cap durant
moltes hores.
Penja el telèfon
inalàmbric a la seva base
quan no l’estiguis utilitzant.
Pots trobar més informació
relacionada amb aquestes
radiacions
al
Web
«www.vivosano.org», a
l’enllaç «Escuelas sin
WIFI».
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UN NOU REGNE
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1. «PEP»
És un alien, viu a Mart.
Menja carn
Es desplaça a 300 Km/h. Els radars del Puig Major
l’han vist però no l’han pogut agafar.
2. «COR MORT»
És un ésser que no pertany a cap regne conegut i
està en perill d’extinció.
És carnívor, s’alimenta amb els seus tubs.
Es defensa amb la mà que és d’esquelet i mocs.
La seva reproducció és asexual.
3. «MOLLA»
És un animal amb columna interna i crani.
És omnívor, menja de tot.
Va d’un lloc a l’altre botant.
4. «GAL, GIOCONDA I BLUE»
Viu a Saturn amb família.
Té 3 caps, tres braços a cada banda escalonats.,
amb coa i banyes de dimoni.
S’alimenta de cervells.
5. «XML»
És negre i taques vermelles i molt perillós.
No es relaciona amb els altres i li agradaria estar
tot sol.
Respira tirant llamps per la boca.
6. «REY SUPREMO CARGAMOC»
Mamífer rar, gros, alt i pesat.
Pot volar i nedar. S’orienta amb 8 ulls.
Per alimentar-se necessita uns animals estranys que
es diuen; polioptosauris.
7. «ANITO»
Viu a Mart en grup.
Té forma rara, les cames corbes i el cos quadrat. Hi
veu amb 3 ulls: un gran i dos petits.
- Es comunica amb una veu molt forta.
8. «CENTAURUS»
Tenen ales de libèl·lula, tentacles de pop, orelles de
moix i coa de serp. A la panxa tenen un mapa.
Els mascles es distingeixen de les femelles per les
seves banyes.
El menjar que els agrada més és insecticida.
Es desplaça volant.
Es defensa amb els tentacles que tiren tinta.Els
agrada molt prendre el sol.
9. «HET OF TWO»
És un ovni.
Es distingeix perquè té dos caps i el seu cos està
dividit en dues parts iguales, però una és de color
verd, bona i amable i l’altre vermella, dolenta i de
mal caràcter.
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10. «LILI»
Viu a Saturn amb família.
És alta i prima amb la pell de color lila i la cara rosa.
En lloc de cabells té 5 pels llargs, un gran ull blau. A
la mà té 3 dits i en lloc de peus dos dits.
La seva alimentació és molt variada.
Camina i corre com els animals.
11. «RETRALA»
Són dues amb una.
Actuen juntes però poden fer dues veus diferents.
Mengen terra i cucs.
Són microscòpics.
Corren molt ràpid.
12. «ESFERAL»
Viu a la mar.
És molt gran.
Els seus colors daurat, groc i amb flamarades
vermelles a les cames el fan molt visible.
S’alimenta de caragols.
Té 4 cames i és molt ràpid quan es mou.
13. «DALEGS»
Són els més perillosos de l’espai perquè
S’alimenten d’electricitat.
Tenen un ull que els serveix per mirar i xerrar.
Estan envoltats d’un camp magnètic, i es defensen
amb un lasser molt potent.
Capten la informació de l’exterior amb una granera,
que també els serveix per agafar els aliments.
14. «ESPECTRAL» – Viu davall terra i té un aspecte
horrible.
- Encara que té ulls, és ceg.
- És heteròtrof, s’alimenta d’éssers vius.
- Té una boca amb dents de vampir que si et
mossega et pots convertir amb un d’ells.
15. «KR2»
Viu a una gal·laxia i es relaciona amb els aliens
d’altres gal·laxies.
Del seu cos destaca l’altura, pot medir 300 m.
Menja carn però també li agraden els vegetals.
Per obtenir aliments, caça les seves preses i les
mata utilitzant els braços que tenen forma de
plàtan.
16. «VUIT VISIONS»
Viu fora de la terra però es relaciona amb els
humans.
La seva altura és de 2 metres.
Es desplaça volant però també por enfilar-se per
les parets perquè les seves extremitats tenen
ventoses per aferrar-se.
És intel·ligent i ha fabricat una nau per venir a la
terra.
S’alimenta principalment de xocolata i llepolies.

30

tramuntana 64

LA HISTÒRIA D’EN CAPQUADRAT,
EN PEP I EN SENSENOM
Aquesta activitat l’hem feta entre tots. Primer vàrem crear els
personatges i a partir d’ells, la història.
Per dibuixar aquests éssers tan estranys ens posàrem amb les taules
en cercle, amb un foli gros per a cada un.
El primer que vàrem dibuixar va ser el cap; la mestra va comptar fins a
tres i passàrem el full al company de la dreta. Després, la mestra va dir
que dibuixéssim un ull, l’altre ull, una cama... i cada vegada anàvem
canviant el paper, de manera que al final cada un de nosaltres tenia el
foli on havia dibuixat el cap. Cada un dels personatges està fet per tots i
cada un dels nins i nines de la classe. Al final, n’hem pintat un per hom.
Per decidir quins dels vint-i-un dibuixos havien de formar part de la
història hem fet votacions i els que més en han agradat són en
Capquadrat, en Pep i en Sensenom.
La història també ha estat idea de tots. Esperam que us agradi.
En Capquadrat era un
habitant del planeta
Quadrat. Era egoista,
juganer i alegre. Li
agradava molt mirar la
televisió, no li agradava
jugar amb els amics, per
això en tenia pocs. De fet
l’únic que l’aguantava era en
Pep.
En Pep era molt amable i
simpàtic. Li agradava molt
jugar a bàsquet i també anar
amb bicicleta. El que més li
agradava de menjar eren els
macarrons, el pa amb
sobrassada i els gelats de
vainilla. En Pep np tenia el
cap quadrat perquè havia
nascut en un altre planeta, i
després de ser abandonat,
va ser arreplegat per la
família d’en Capquadrat.
En el planeta Quadrat totes
les coses eren quadrades i

en Capquadrat no ho
En Capquadrat, juntament
amb el seu amic Pep, varen
decidir partir a cercar una
solució.
Viatjaren per tota la galàxia
durant setmanes i, a la fi,
aterraren a un planeta molt
estrany, on tot tenia forma
de triangle.

suportava. Per això, va
fabricar unes màquines per
convertir
les
coses
quadrades en altres formes,
però era inútil perquè les
màquines també eren
quadrades i no sabien fer
res més.

Varen aterrar en una
esplanada, al costat d’un
cràter del volcà Foc-i-fum
que entrava en erupció els
dilluns, els dimecres i els
dissabtes abans de dinar.
D’aquesta manera els
habitants no necessitaven
cuines perquè torraven el
menjar amb la lava que
sortia del volcà. Els altres
dies s’alimentaven de
tomàtigues, lletuga i ciurons
crus.
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El primer
que
es
trobaren en Capquadrat i en
Pep va ser un ésser un poc
estrany
anomenat
Sensenom. Era un poc
dolent, no li agradava el seu
aspecte
perquè
es
considerava lleig, per això
sempre estava trist. Li
agradava el color lila.
Sempre bevia suc de fraula
i menjava triangles de blat
de moro amb guacamole. Li
agradava jugar a tennis i a
bàsquet, per això de
seguida es feren amics.
En Capquadrat i en Pep li
explicaren el que havien
anat a fer al planeta dels
triangles i en Sensenom va
dir que els ajudaria. Per
construir la màquina de fer
formes que no fossin
quadrades havien d’anar a
cercar estalactites i suc de
fraula. Això es posava dins

una formigonera i al
cràter del volcà. Quan
aquest entrava en erupció,
la lava duria la formigonera
a la casa d’en Sensenom i
allà es transformaria en una
substància anomenada
bitxolito, que anava
molt bé per fer
qualsevol tipus de
màquina, quan es
refredava. I així
ho feren.
Després de fer
infistritades de
milions de

31
quilos de pasta de bitxolito,
varen decidir que ja en
tenien suficient i volgueren
tornar a casa seva, però va
resultar que el bitxolito
pesava massa i el coet no
podia
enlairar-se.
Demanaren ajuda al planeta
Quadrat i des d’allà
enviaren cinquanta naus
espacials i així repartiren la
massa entre tots. Anaven
carregades fins a dalt de tot.
Varen estar quatre anys per
poder arribar a casa de tant
com pesava el que duien, i
la distància que hi havia
entre els dos planetes.
A la fi, un diumenge del mes
d’agost arribaren a casa i
foren rebuts amb molta
alegria. Varen poder
construir les màquines i així
pogueren tenir un munt de
coses de totes les formes
que es puguin imaginar.
Alumnes de 5èB
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UN CRIT

PER LA SERRA
Per protegir les muntanyes que envolten la
nostra vall, varem fer un treball sobre La
Serra de Tramuntana quan anàvem a 4t de
primària.
Enguany ja som a 6è de primària i varem
rebre una carta on se’ns informava que el
nostre treball havia estat premiat. El premi
consistia en viatjar a Granada i trobar-nos
amb alumnes i professors d’altres centres i
compartir tota una sèrie d’activitats i
experiències conjuntament. Així que
havíem de seleccionar 2 alumnes (un nin i
una nina) entre els dos sisens que hi
participàrem. Els guanyadors varen ser Aina
Fuster de 6èB i Martí Fiol de 6èA que ens
varen representar. Varem partir dimecres
dia 23 i tornarem divendres dia 25 de
novembre.

N’Aina i en Martí pogueren disfrutar,
compartir i aprendre sobre el
patrimoni immaterial de la
Humanitat.

A Granada varem anar visitar la Alhambra,
el museu de la caña de azucar,el port
de pesca de Montril, la charca de suarez,
la platja de Montril i el parc de la
ciencia. Quant varem tornar a l’ escola n’
Aina i en Martí li varen contar als nins i
nines de 6è la seva expreriensa a Granada,
els varen ensenyar els seus diplomas. La
seva acompanyant va ser la directora
Mercè.
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els acudits de sisè
¿Que le dice un semáforo a otro semáforo?
-No mires que me estoy cambiando.

¿Que le dice una cuchara a una gelatina?
-No tiembles cobarde.
Se abre el telón i se ve un tomate haciendo
un mate
¿Como se llama la pelicula?
¡Toma tomate!

ventana.¿Como se llama la pelicula?
Piña colada.

En un periódico dice:
Cambio pastor alemán por uno que hable
español.

-¿Qué le dice un tronco a otro tronco?
-R:!que pasa tronco¡

¿Que le dice un timbre a un dedo?
-Si me tocas, grito.
¿Que dice un zapato a otro?
-Que vida mas arrastrada.
Esto son un chino , un francés , un español i
un cubano. El chino dice para chulearse:
Chino- Yo tengo la muralla mas grande del
mundo.
Francés- Yo tengo la piedra mas grande del
mundo.
Cubano- Yo tengo la bandera mas grande
del mundo.
Español- Entonces yo tengo lel perro mas
grande del mundo que , salta la muralla ,
caga en la piedra y se limpia el culo con la
bandera.
Esto es un hombre que cogió los pájaros
que ponieron en el arbol de navidad.Uno
era rojo i el otro era verde.El hombre coje
el rojo i el otro lo deja.Su mujer le pregunta
que porque no ha cojido el verde i le dice

¿Que lleva un chino entre las piernas ?
-R:-Un tirachinas

-Va caminando Jaimito con su abuela
.Jaimito quiere recoger algo del suelo y le
dice la abuela :
-No cojas lo que está tirado en el suelo.
Pasa tres veces seguidas .Después la abuela
se cae y le dice a Jaimito : -Ayuda a recoger
a tu abuela .
Jaimito le responde:
-No tengo que recoger nada del suelo ,
abuela¡
¿Que le dice un caracol a otro caracol?
R:¡corre que te pillo¡
-Que le dice un pato a otro pato?
-Cuack.cuack.....
¿Como se dice autobús en americano?
Se dice subenstrujenbajen.

¡Porque aún no esta maduro!
¿Como se dice Cristiano Ronaldo en chino?
Se dice casi Messi.
Se abre el telón y se ve a una piña entrando
en el cine sin pagar .Luego se cierra el telón
se vuelve a abrir sale una piña que entra a
un partido de futbol sin ticket se cierra el
telón se vuelve a abrir se ve una piña
entrando en el teatro por una

Que le dice un pato a otro pato ...
Estamos enpatados.
Se pone en la nevera,empieza por S i es
de fresa o de chocolate que es..SIROPE
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Contes per compartir en família

Què pesa un floc de
neu?
«Digués, què pesa un floc de neu?» -va
preguntar un rupit a un colom.
«Res de res», li va contestar.
«Llavors, si és així, t’he de contar una
meravellosa història,» va dir el rupit:
«Estava jo posat en la branca d’un avet, prop
del seu tronc, quan va començar a nevar. No
era una forta nevada ni una gran tempestat. Res
d’això.
Nevava com si fos un somni, sense gens de violència.
I com jo no tenia res millor a fer, em vaig posar a
comptar els flocs de neu que s’anaven assentant sobre
els brots de la branca en la qual jo estava. Els flocs van ser
exactament 3.741.952. En caure el següent floc de neu sobre la
branca que, com tu dius, pesava res de res, la branca es va
trencar.»
Dit això, el rupit es va allunyar volant.
I el colom, tota una autoritat en la matèria des del temps
de Noè, va quedar cavil·lant sobre el que el rupit li havia
explicat i al final es va dir:
«Potser estigui faltant la veu d’una
sola persona més perquè la pau
i la solidaritat s’obri camí al
món». (Kurt Kauter)
Comissió de
convivència.
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cas 1

r_ _ _ _ r
r_ _ _ _ _ _ r
r_ _ _ _ _ _ _ _ _ r

cas 2

joc des penjat

e_ _ _ _ _ ó
f_ _ _ _ _ _ _ _ _ l
p_ _ _ _ _ _ _ f

solucionari

com jugar?
Aquest joc s’ha de jugar amb un llapis i una
goma d’esborrar.
Cada lletra que no trobes hauràs de col·locar
una part del cos a la forca.
Has de jugar amb qualcú, un haurà de mirar
les solucions i l’altre serà el que haurà
d’endevinar la paraula. Us podeu anar
tornant, però sense fer trampes!
Si jugau amb seny, pot ser molt divertit.
Una vegada acabada la proposta de joc,
podeu cercar al diccionari què volen dir
aquestes paraules i, d’aquesta manera,
sabrem qualque cosa més.

estació
ferrocarril
pantògraf

cas 2
reduir
reciclar
reutilitzar

cas 1

