TRAMUNTANA·67
la revista del CEIP Es Puig de Sóller

Les cries ja estan a punt de sortir de l’ou.
Una nova mare apareix al CEIP Es Puig per criar els seus
fillets.
La mare nodreix amb delicadesa al seu primer fill.
La mèl·lara protegeix les seves cries amb molta cura.
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EDITORIAL

de na Catalina Bernat, mestra que acaba d’estrenar jubilació.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

...hem d’agafar exemple dels nostres alumnes. Què
fan quan arriben a baix? Se'n van escapats a l'escala
i tornen pujar tan tranquils.
Ara ja fa prop d' un any que em vaig jubilar. No acabava de decidir-me del tot. Tenia por
d'avorrir-me, de tenir massa temps i no saber com emprar-lo.
Com sempre , ha passat volant i no m'he avorrit gens ni mica. Entre moltes altres coses
juntament amb en Jaume estam fent la història de l’escola del Puig per presentar-la a
les properes jornades d’estudis locals de Sóller i Fornalutx.
Aquesta feina m'ha fet veure la quantitat de coses que hem anat aconseguint tira a tira,
algunes d'elles amb molt d'esforç, pujant un escaló darrera l'altre, d'ençà que vaig
començar, l'any 1973, a punt d'acabar la dictadura: menys alumnes per aula, transport
gratuït per tots els alumnes, poder ensenyar la nostra llengua i en la nostra llengua
primer el medi i desprès totes les altres matèries, integració dels alumnes amb dificultats,
aula especifica d'educació especial, atenció a la diversitat, especialistes que han fet
que els alumnes estiguin millor preparats en música, educació física, anglès, noves
tecnologies; educació infantil...
Em dona la sensació d'haver anat pujant escalons a poc a poc i amb més o menys
dificultat...I de sobte d'anar caient pel tobogan i perdent molts privilegis. Fins i tot
anam perdent una línia mentre se n' habiliten a altres llocs i deixant buida una de les
escoles més amplies, més ben situades i amb més serveis de tota la vall. La nostra
autonomia com a tutors, l'atac constant a la nostra llengua. Una altra element super
important tant pel manteniment de l'edifici com per la bona feina de la secretaria i
mestres de guardia i que hem perdut és el conserge i hores del personal de neteja.
Però hem d’agafar exemple dels nostres alumnes. Què fan quan arriben a baix? Se'n van
escapats a l'escala i tornen pujar tan tranquils.
Ànim companys:" No hi ha tempesta que duri tota la nit" . Ara ho podem recuperar!!
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LA LLEGENDA DE

SANT JORDI

...

A INFANTIL
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Als nostres nins i nines d'educació infantil els agrada molt celebrar aquesta
festa ja que la llegenda de Sant Jordi i el drac els apassiona moltíssim.
Per això la contam un munt de vegades a classe amb diferents suports
visuals.
I després aprofitam per
dur a terme diferents
activitats relacionades
amb el drac i Sant
Jordi.
Enguany hem
aprofitat aquesta
festa per a
inaugurar la
biblioteca del
centre. Per això
hem convidat a
les famílies que
gustosament han
participat contant
contes als nins.
L'experiència ha estat
molt enriquidora i divertida!!
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GRÀCIES

NOA

PER TOTS

AQUESTS
ANYS

Aquest curs na Noa finalitza l'escolarització al CEIP Es Puig per començar un nou camí
cap a la vida laboral i adulta.
Han estat molts d'anys on hem compartit amb na Noa moments de feina; excursions;
festes de Sant Antoni, de Carnaval,…; els aniversaris que any darrera any ens han vist
crèixer; la despedida d'uns companys i l'arribada d'altres i una llista llarga
d'aconteixements. Tots ells són suficients per conéixer-mos i per fer un escrit en el
que mestres i alumnes de Ropit vos volem descriure com és na Noa.
Na Noa és una joveneta d'estatura normal amb una melena llarga i rossa i que quasi
sempre somriu; encara que la seva expressivitat fa que passi de riure a plorar en un
segon.
És molt xerradora; li agrada molt xerrar dels seus amics, sobretot d'en Quique, i dels
seus temes preferits com són la festa de Halloween,la de Carnaval i els aniversaris.
Disfruta i és la que està més animada amb la preparació d'aquestes celebracions;
cercant cada any la disfressa de princesa; descobrint qui s'amaga darrera les
màscares encara que l'assusten o comprant regals per a cada amic o amiga quan fa
els anys.
Entre amics és inevitable que s'enfadin però també cerquen aquells moments on
poden fer un "susto " a na Noa que accepta amb una rialla o d'altres on la burrería els
supera i ella els fa riure a tots.
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A na Noa li agrada molt venir a escola però com tots té les seves preferències.
Sempre es presenta voluntària per a llegir,disposta a fer taller de cuina el dia que
toca i a punt per jugar a bingo, memori, "¿quién soy?" o " sin palabras junior ".
Què més? No li agrada gaire fer esport però si menjar i no és gens triada. El seu color
preferit és el rosa i li encanta fer bimbolles.
I no podem deixar de contar que disfruta ballant
i escoltant música, sobretot de
personatges femenins de la televisió
com és na Violetta; com també li
agrada veure vídeos d'en Michael
Jackson.
Aquest com més anàvem
xerrant i mirant les fotos més
records ens venien al cap.
Amb aquest escrit hem
mostrat una pinzellada
d'una alumna que ha estat
onze anys amb noltros i que
alumnes i, sobretot, algunes
mestres trobarem molt a
faltar.
BONA SORT NOA!!
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I tocaren el cel...

LA VISITA AL PUIG MAJOR DELS
ALUMNES DE PRIMER i SEGON
DE PRIMÀRIA
Per anar al Puig Major has de demanar permís als militars per anar-hi
però lu que més m’agradat era anar a veure el radar. Però és molta
altura. Però és divertit. Marc P.
Varem pujar al Puig Major i el que més m´agradat han estat ses vistes de
la Serra de Tramuntana. I el mestre va demanar autorització perque hi
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anàssim. M´ha agradat molt sa
bolla. Evelyn i Laura C.
Ens em trobat al bus esperant
arribar a sa bolla gegant, miravem
amb un aparell que va dur na Sofia
per sa finestra. Va ser divertit. Gala
Hemos ido a ver la bola y con Gala
hemos visto con el telescopio vistas
y unos paisajes muy bonitos y
hemos visto a soldados, hemos ido a
la bola y hemos visto la bola con mi
telescopio. Sofia
He anat al Puig Major 1445 metres,
he vist el meu tio i hem fet moltes
fotos. Neus C.
Feia molt de fred I estavem molt
alts I vaig veure militars, I anavem
molts alts que si caiem ens moriem.
Llucia
A n´es Puig Major hi havia unes
vistes precioses I en Tomeu C. tenia
por. Hugo.
M´ho he passat molt bé i he dit a
tota sa meva família que he anat al
Puig Major I he vist es niguls.
Àlvaro.
Des de la Revista des Puig volem
agraír al EVA i a tots el seus
integrants per la acollida,
explicacions i atenció que han
tengut amb tots el integrants dels
grup de primer i segon.
MOLTES GRÀCIES PER TOT.
EXCEL.LENT VISITA.
FINS LA PROPERA.
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Descoberta
d'alguns racons de
Sóller
Aquesta va ser la primera sortida del curs que tot just acabam. La nostra escola es troba
en un lloc de privilegi, arrelada sobre el puig den Canals, des d’ella podem veure gran
part de la Serra d’Alfàbia i de Son Torrella i, a més, hi parteixen nombrosos itineraris
que fan de les caminades grans descobertes. Aquesta en va ser una!
Treballar les majúscules a començament de les frases o amb els noms propis ens va
suggerir el treballar i conèixer la diferent i diversa toponímia que el recorregut dibuixava.
Aquesta activitat ens va fer descobrir algunes curiositats d’alguns racons del nostre
poble, camins i carrers, places i façanes, negocis recentment desaparaguts -com la
Llibreria Calabruix-, fonts i portals, botigues, bars i restaurants... També curiositats a
saber i a descobrir per suggerir noves idees per millorar el nostre poble per així conviurerhi amb més seny i amb la diversitat que ja existeix.
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El món de les teules pintades
i les passes per anar a
Fornalutx
La segona excursió d’aquest
curs va ser una activitat
diferent, el mestre tutor no
va guiar-la degut al seu peu
coix i na Llum i n’Aina ho
ferem d’allò més bé.
A cada intersecció de
l’itinerari, en Pere esperava
el gran grup per entregar-lis
diferents proves a resoldre:
quantes passes hi havia d’un
lloc a un altre, quants minuts
de camí d’un punt a un altre,
quins arbres havíem trobat
al llarg de la caminada,
quantes motos, cotxes i
persones trobarem aquell
dia, quantes finestres i portals de cases d’on anaven
passant, quines eren les
muntanyes que es veien
durant el camí...
Però el plat fort d’aquell dia
va ser el descobrir el món i
els secrets de les teules
pintades en mans del nostre
amic, artista i mestre Jaume
Pinya que, any rera any, ens
va obrint portals i finestres
de coneixaments i sabers
que necessitam guardar dins
les nostres memòries; com
per exemple, el documental
que es va filmar dins de la
tafona de Can Xoroi, on
poguerem veure com es feia
l’oli no fa tant de temps.
Moltes gràcies Jaume, Aina i
Llum per aquesta sortida
plena de curiositats.
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COLÒNIES
LA
VICTÒRIA
(ALCÚDIA)

El passat mes de maig, els nins i
nines de quart del CEIP Es Puig,
sortírem dos dies de colònies a
l'alberg de La Victòria.
Ens ho passàrem beníssim realitzant
activitats d'aventura: joc de pistes
amb orientació, escalada, mini circuit de BTT, tir amb arc i
piragüisme.
Malgrat que no feia molta calor,
l'activitat que més ens va agradar
va ser la de piragüisme, però tots
tremolàvem com a polls banyats!!!!
Els que esperaven a la vorera, feien
una activitat de pintar bales de la
mar i els altres patíem les bromes
del monitor que ens acompanyava
amb una barca!!!
A l'hora d'anar a dormir, ningú tenia
son... i el dematí... tampoc!!!!!
Les anècdotes de la sortida varen
ser la ferida de guerra de n'Amaya i
el profund dormir d'en Jordi.
Cridàrem i cantàrem tant dins el
bus que tornàrem tots afònics.
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L'experiència va ser molt agradable
per a tots i sempre guardarem un
bon record!!!
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PROJECTE

*

Per cada
mina una

flor

***

Els nins de 5è aquest curs
han participat en el
projecte organitzat per
l'Associació "Amics del
Poble Saharaui". Per
això, a la classe de
plàstica, han elaborat
flors amb material
reciclat que s'han enviat
a l'artista Moulud Yeslem
perquè les pugui
"sembrar" enfront del
mur del Sàhara
Occidental. Aquestes
flors són un símbol que
representa la voluntat de
lluitar contra el mur de
la vergonya i les mines
antipersones. Les flors
són armes pacifiques per
aconseguir que els nins i
nines saharauis puguin
jugar i viure en pau.
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Excursió al Puig Major
Excursió al PUIG MAJOR

Excursión al Puig Major

L'excursió al Puig Major me va agradar bastant.
Feia molt, molt, molt de fred, però el fred que
feia allà, m'agradaria tenir-lo aquí perquè fa
molta calor. Me va fer molta por anar en bus
perquè quan girava i miraves per la finestra,
pareixia que queies. Me va agradar poder anar
amb les meves amigues: per anar vaig anar amb
na Carla L. i per tornar amb na Sara. El berenar
va ser molt bo. Va ser molt interessant perquè
varem entrar dins una espècie de quarto on
controlaven els avions. Després ens vàrem fer
una foto de grup. Ja que no se que més contar,
aquest història acaba aquí.

La semana pasada hicimos una excursión al
"Puig Major" con el colegio.
Me hacía mucha ilusión porque mi abuelo había
trabajado allí. Mi madre me contó que era una
base militar que se dividía en cuatro zonas:
Zona 1:
La zona más grande donde los militares vivían,
estaban las oficinas, las cocheras y la cantina
(donde merendamos toda la clase).

MARTINA COLL 5è B

Flaixos del PUIG MAJOR
"Quin paisatge més guapo!"
"Contents, vàrem conèixer dos militars molt
simpàtics i un sergent."
"Primer vàrem anar a veure els radars. Ens varen
explicar com funcionaven. Després ens varen
ensenyar la sala de comunicacions. Serveix
perquè els avions enviïn informació."
"Quan estàvem a punt d'arribar al Puig Major,
na Cati mos va dir que el Puig Major estava a
1400 i pico m. Sobre el nivell del mar."
"Varen obrir la part de darrera d'un cotxe i en
un calaix de metall hi havia... pistoles i
municions! I darrera de les pistoles hi havia
fusells! Tots vàrem quedar bocabadats."
NICO- JAVI- NAOMI- MARTINA

Zona 2:
La primera barrera que encontramos para subir.
Zona 3:
El lugar donde trabajaba mi abuelo. Allí, están
los motores que dan electricidad a toda la base
militar. Siempre deben estar funcionando para
que los ordenadores no se apaguen. En esta
zona estaba la base militar americana (Hace
más de 30 años compartían la base con los
españoles).
Zona 4:
El punto más alto del Puig Major. Allí se
encuentra "la bola". Un militar nos explicó que
cuando se creó la base utilitzaron explosivos
para quitar la cima del pico de la montaña.
Al final fuimos a la caseta de Albert Darder y
no explicó que él solo iba a final de mes y
cambiaba el pendrive, se lo llevaba y podía
saber las temperaturas de todo el mes.
En clase nos explicaron que dentro de la bola
hay un radar.
MARTA PÉREZ 5è A
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VIATGE D'ESTUDIS 2015

La partida
És dia 4 de maig. Anam de viatge
d'estudis a València, a l'embassament de
Benagéber.
Mare meva, quins nervis abans de partir!
Estam eufòrics!

L’arribada a València.
Arribàrem a València i visitàrem
l'Oceanogràfic. Va ser divertidíssim.
Vàrem veure animals de moltes espècies:
peixos, aus, rèptils... Me va encantar
l'espectacle dels dofins i , fins i tot, vaig
poder comprar un record.
Arribàrem a l'alberg. A mi me va agradar
el lloc perquè era molt gran i hi havia
molt de lloc per jugar.
A la meva habitació hi havia molt de
renou perquè érem molts. Me va
encantar dormir amb els meus amics. Me
va agradar poder triar amb qui havia de
dormir.
Teníem quatre o cinc monitors principals
durant tot el dia: en Juan Carlos, en
Jamal, en Marc, n'Erika, na Vicky i en
Ruben.
Les activitats i els monitors han estat el
millor del viatge.
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A l'alberg hi havia màquines de
llepolies... mmmm!
El menjar m'ha agradat molt, n'hi havia
molt. Vaig repetir tot el que vaig voler.

Les activitats
Un viatge ple d'aventures, amb activitats molt
divertides i plenes de rialles.
M'ho he passat beníssim, sobretot amb el ràpel
i de pi a pi.
El millor ha estat viure aventures.
M'ha agradat molt el viatge perquè he superat
els meus temors, sobretot a les altures.
He descobert que tenc vertigen.
M'ha agradat tot el viatge, principalment les
activitats i els monitors.
L'excursió del dijous ha estat un poc llarga i

feixuga; feia molta calor.
No m'ha agradat el cangujump perquè he caigut i m'he fet mal.
M'arrepentesc de no haver fet ràpel.
Me va costar molt fer escalada.
La piragua divertidíssima i refrescant; me vaig poder refrescar. La pala se me va
clavar en el fang.
Vàrem anar a la discoteca el vespre i ballàrem fins acabar morts.
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La tornada
Ja som a l'aeroport a punt de partir, però no partim. Hi ha retràs.
Tot l'aeroport per nosaltres: hem jugat a futbol, hem dormit i hem fet una gimcana
matemàtica al restaurant.
Estàvem molt cansats, però vam arribar amb una rialla a la cara.
Vàrem arribar a les 4:30h del matí; quina son! Va ser dur, però no insuportable.
Una experiència inoblidable per a tothom, petits i grans!!!
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El concurs de dibuix de la nostra APIMA.

A dalt el guanyador del sisè curs d’educació infantil, n’Albert Hauf Albertí.
A baix, la guanyadora del primer curs d’educació primària, n’Aurora Fuster Merce.
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TEATRE NEGRE 2015

