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EDITORIAL
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Després d'aquest estiu, pel setembre del 2016, es compleixen quaranta
anys de l'existència del col·legi Es Puig, inaugurat el 1976. La nova
estructura educativa de l'EGB del ministre Villar Palasí del 1969 porta
graduar l'ensenyament en vuit nivells-aula i construir nous centres grans
a les poblacions cap de comarca. En un principi al Puig s'hi traslladen
les matrícules d'ensenyament bàsic de les  escoles públiques de
Fornalutx, Sóller, i els alumnes majors de Deià. Així, aquest nou col·legi,
ara de més de 3.000 metres quadrats construïts, ha d'anar superant
moltes i voluminoses necessitats. Si marcam les principals fites
històriques del nostre centre educatiu, actualment un més d'Infantil i
Primària, apuntarem: l'obligada organització d'un menjador escolar i
transport, l'ensenyament en català, el focus comarcal de l'Educació
Especial, el ser activa escola associada a la UNESCO, la jornada
continuada i activitats extraescolars, l'engrandiment d'edifici i noves
infraestructures, un CEIP complet des del 2011 amb l'oferta d'Infantil
i el treball d'intercanvis europeus COMENIUS/ERASMUS.

Aquesta revista, que es congratula a destacar aquestes quatre dècades
del Puig, també vol subratllar la tasca d'aquesta publicació nostra
que tens en les mans o en pantalla perquè també és un fita a destacar.
Ja són 68 nombres editats amb 18 anys d'existència, des de l'any 1999.
Ella ha estat i és un mirall de la vida de l'escola. "Tramuntana" amb les
noves tecnologies ha multiplicat en millores la seva presentació, color
i fotografia, i a la vegada intenta mostrar en cada nombre les
singularitats i esforços d'aquesta escola oberta a la natura i amb
nombrosos i espaiats equipaments. La nostra revista n'ha tengut de
germanes. Les més grans en temps han estat: "Es Puig" (1977-1981) i
"R.A.P." (1993-1999); però en podem esmentar nou més de més curta
durada al ser treballs d'aula: "Mitja Taronja", "The English Magazine",
"Nadal-Pasqua-Estiu", "Triputrapu", "Bulumbus," "Pantera Rosa",
"Superametralladora", "Liponomia" i "Bugaderes". Aquest volum de títols
demostra que aquesta iniciativa de mestres, alumnes i pares de cuidar
la lletra impresa sempre ha estat present en quaranta anys del col·legi
al ser un incentiu bàsic d'enriquiment educatiu i instructiu.

40 anys del col·legi Es Puig i
18 anys de la revista Tramuntana

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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del col·legi Es Puig
Des de la primera revista "Es Puig" del 1977, iniciativa de la mestra Francisca Sunyer,
fins a l'actual "Tramuntana" que amb aquest nombre ja en porta 68, aquest col·legi
ja ha treballat quaranta anys de publicacions  escolars. Actualment és l'únic centre
educatiu solleric que n'edita, havent cultivat dues publicacions generals i moltes
revistes de curs i cicle. A continuació les enllistam i explicam perquè és un impor-
tant patrimoni del centre. També enumeram els còmics i quaderns didàctics sorgits
d'alumnes i mestres.Total: 25 publicacions. Moltes!

"Es Puig" (1977-1981). Feta pels alumnes
de 4t i 5è d'EGB i coordinada per la mestra
Francisca Sunyer. Escrita en castellà, 14
nombres, periodicitat trimestral, 20
pàgines, impresa a ciclostil. Contingut de
narracions, poesies i vocabularis temàtics
dels alumnes.

"Pantera Rosa", "Superametralladora",
"Liponomia" (1978) Del 5è d'EGB, un sol
exemplar, impreses a ciclostil.

"Mitja Taronja" (1982). Primer intent d'una
revista general per a tot el col·legi.  Un
sol exemplar imprès a ciclostil.

REVISTES

Quaranta anys
de publicacions
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Responsables: alumnes de vuitè d'EGB.
Redaccions lliures dels alumnes majors en
castellà, informació esportiva, un diàleg
en català de teresetes i passatemps.

"The English Magazine" (1988-1989).
Revista d'alumnes de Segona Etapa d'EGB,
sisè, setè i vuitè coordinada pel
professorat especialista. Un nombre per
curs imprès a fotocopiadora. Escrita del
tot en anglès i de 30 pàgines. Contingut
molt variat: narracions, horòscop, còmic,
informació, interviu, moda i passatemps.

"Nadal, Pasqua, Estiu" (1988-1990). Tri-
mestral, se'n feren 6 nombres. Feta per
alumnes de tercer i quart d'EGB i
coordinada pel mestre Bernat Lladó.
Impresa a fotocopiadora. Escrita en
castellà i català i de 24 pàgines. Contingut
de redaccions, passatemps i investigacions
de Medi.

"Bugaderes" (1989). Del 7è d'EGB). D'un
sol exemplar impresa a ciclostil, iniciativa

del tutor del curs.

"Triputrapu" (1991). Un nombre. Detalls:
folis, fotocopiadora, català i castellà, 20
pàgines, redaccions dels alumnes. 3er i 4t
de Primària, coordina la mestra Catalina
Bernat.

"Bulumbus" (1992). Un nombre. Revistes
de tercer i quart de Primària, coordina la
mestra Catalina Bernat. Detalls: folis,
fotocopiadora, català i castellà, 20
pàgines, redaccions dels alumnes.

"R.A.P., revista d'alumnes i pares" (1993-
1999). Publicació de tots els nivells d'EGB
de l'escola coordinada els primers anys pel
mestre Pere Dietrich i continuada altres
pel també mestre Miquel Àngel Pons. Dels
15 nombres un està dedicat a celebrar els
20 anys del centre. Folis impresos els prim-
ers nombres a ciclostil i després amb
fotocopiadora. En català, castellà i anglès
(secció The English Corner), entre 20 i 30
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pàgines. Contingut molt variat treballat per
alumnes, mestres i pares (a través de l'APA).
La portada feta o coordinada per l'aula
Ropit.

"Tramuntana" (1999-2016). Abraça tots els
nivells de Primària iniciada pel mestre
Maties Rabassa i continuada per una
comissió anual de professors encapçalada
actualment per Pere Crespí. Porta 68 ex-
emplars publicats, amb periodicitat que
va de dos-tres per curs, 1999, i en
l'actualitat que se'n fa una anual a final de
curs. Les etapes han estat: primer de mida
foli a base de fotocòpies grapades, després
en format quadern i impresa pel servei de
publicacions de la Conselleria d'Educació i
Cultura i actualment de mida quartilla i a
tot color i també en edició informatitzada.
Escrita en català i castellà amb un màxim
de 40 pàgines. El contingut és molt variat,
amb participació de l'APIMA i ja amb molta
fotografia.

"Es Puig de Sóller" (2002). Revista única i
commemorativa del vint-i-cinquè
aniversari de l'obertura de l'escola.
Patrocinada per la Conselleria d'Educació
i Cultura s'imprimeix en format quadern
amb paper satinat i a imprenta. Contingut:
història del col·legi i de les publicacions
del centre, entrevistes a personal veterà,
articles d'opinió de professorat ja absent i
anecdotari de l'escola. Total, 28 pàgines i
salutació del Conseller Damià Pons.

"El Firó a l'escola" (2011). Publicació
conjunta dels col·legis: Fossaret, L'Horta,
Pere Cerdà, Puig, Sagrats Cors i Sant
Vicenç de Paül. Treballs per celebrar el
450è aniversari de la invasió pirata a Sóller
l'any 1561. Edita la Conselleria d'Educació
i Cultura. La Confecció és dels mestres del
Puig: P. Crespí, C. Bernat i J. Albertí.
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"El fems a Sóller" i "La Depuradora"
(1991). L'alumne Juan Cobos realitza
dos temes de Medi en format còmic
de 10 pàgines cada un.

"Descobrim Sóller" (1998). La
mestra Catalina Bernat enllesteix un
quadern didàctic sobre temes de
Medi de les sortides fetes amb la
també mestra Francisca  Sunyer.
L'edita la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Sóller i es fan les
còpies a l'IES Guillem Colom
Casesnoves.

Exemplificacions (2002-2003).  La
Conselleria d'Educació i Cultura a
través de la Direcció General
d'Ordenació i Innovació, publica
didàctiques treballades per mestres
de les Balears. Del col·legi Es Puig:
"Treballam el text lliure" (C.
Bernat), "Cabrera i les sortides de
Medi" (F. Sunyer i C. Bernat), "Català
rock i papers d'ortografia",
"Astronomia i astronàutica",  "Jocs

altresaltresaltresaltresaltres
publicacionspublicacionspublicacionspublicacionspublicacions
que s’hanque s’hanque s’hanque s’hanque s’han
gestat agestat agestat agestat agestat a
l’escolal’escolal’escolal’escolal’escola

de línies" i "Geometria i
informàtica" (J. Albertí).

"Color de Vida" (2008). El mestre
Jaume Albertí fa un quadern didàctic
sobre l'ús, història, naturalesa i
psicologia dels pigments.
S'imprimeix a fotocopiadora en
nombre suficient per a cada mestre.

"Comenius recipe book. History
and european tradicions" (2014).
S'edita un llibretó  de 56 pàgines
(tamany A4, apaïsat i en color) on
es recullen receptes de cuina dels
diferents països participants al
projecte europeu Comenius. Són
primers i segons plats més postres
de Xipre, Polònia, República Txeca,
Escòcia i Mallorca.
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I mentre el món sia món…
Arriba la primavera,  passen  els  dracs, les roses i els llibres... de cop,
els balcons i les penyes s'omplen de banderes amb llunes i creus!
Ja som a la Fira!
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Els Marts, les Sargantanes i els Ferrerets d'educació infantil ens
preparam per a l'esdeveniment: tenim  un bon trull armat! Hem anat
d'excursió fins a Can Tamany a veure la casa de les Valentes Dones.

Començam la passejada des de Sa Teulera i ens endinsam dins la garriga
-és com una selva!!- diuen ells;  i tot d'una trobam un caminoi que ens
durà cap al Camí de ses Alzines. Per avall, per avall i més avall arribam
a Can Sec on tombam a mà dreta un camí que ens durà fins a Can
Tamany.  I ja  hem arribat !!!
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I una Valenta Dona ens ha
vengut a veure a l'escola!!,
na Naomi Arbona, que ens ha
mostrat com són els vestits
de pagesa.
A més a més, les mestres ens
han contat la història de la
invasió dels pirates moros el
dia 11 de maig de 1561 i que
ara recordam cada any amb
la celebració de la Fira i el
Firó. Per això hem fet un
mural xulíssim amb  pagesos,
moros pirates, i pageses que
lluiten, de brooomes!, a la
platja del Port de Sóller.
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Ah! i a les finestres de la nostra escola
tampoc no hi poden faltar les banderes,

i entre tots baixam a veure com les
mestres les pengen.

Finalment, el divendres tenim una
petita sorpresa per als pares i
mares quan ens vénen a cercar.
Tota la setmana hem fet feina
pintant una lluna a un troç de

llençol per fer-nos una capa de
moro.

Firóóóó- firó-firó-firóóóó! Firóóóó!
Firóóóóó!!!

Mirau quina cara d'excitacíó que fan!
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Visc a Sóller. Tenc els cabells castanys i els duc curts. Tenc els ulls de
color marró. M'encanta jugar a bingo i no m'agrada mirar pel.lícules.
Diuen que som curiosa.
Som _______________________.

Visc a Sóller. Tenc els cabells marrons i duc un pentinat amb cresta.
Tenc els ulls de color marró. M'agrada el waterpolo i no m'agrada la
música. Diuen que som divertit.
Som  ______________________.

Visca a Sóller. Tenc els cabells marró fosc i duc un pentinat modern.
Tenc els ulls de color marró. M'encanta jugar amb les pepes i no
m'agrada fer les feinetes. Diuen que som divertida.
Som ______________________.

Visc a Sóller. Tenc els cabells marrons i duc un pentinat normal. Tenc els
ulls de color marró. M'encanta jugar amb la consola i no m'agraden els
ciurons. Diuen que som divertit.
Som_______________________.

Visc al Port de Sóller. Tenc els cabells rossos i duc una melena llarga.
Tenc els ulls de color mel. M'encanta fer taller de cuina, fer punt i
arreglar-me. No m'agrada el xot. Diuen que som guapa i bona persona.
Som _______________________.

Visc a Sóller. Tenc els cabells negres i arrissats. Tenc els ulls de color
negre. M'encanta jugar a futbol i no m'agrada el waterpolo ni el bullit.
Diuen que som divertit.
Som ________________________.

Visc a un poble de la Serra de Tramuntana. Tenc els cabells marrons i
duc mitja melena. Tenc els ulls de color marró. M'encanta ensenyar i el
cotxe nou. No m'agraden les llenties. Diuen que som bona persona.
Som ________________________.

qui és qui?qui és qui?qui és qui?qui és qui?qui és qui?
a s’aula Ropita s’aula Ropita s’aula Ropita s’aula Ropita s’aula Ropit
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expojuràssic
Aquest curs 2015-2016, els infants de primer curs, hem estudiat els
dinosaures. Hem après com vivien, com tenien la seva pell, les seves
plomes…, com criaven, com era el seu entorn, que pesaven i quina era la
seva alçada, com evolucionaren, com s'extingiren, quins animals actuals
vivien a l'època dels dinosaures... Ens ha apassionat de bon de veres!

NOTOSAURE
Abans dels dinosaures,
varen viure molts
d'animals entre ells, un
que es deia NOTOSAURE.
Quan es construí l'escola
del Puig, trobaren una
vèrtebra de NOTOSAURE.
El NOTOSAURE vivia dins
la mar i la seva forma era
semblant a la dels
dinosaures aquàtics. A
l'entrada de l'escola en
tenim un de ben
interessant.

VELL MARÍ
Aquest animal tant
simpàtic vivia a les
nostres illes fins els anys
cinquanta. Hem pogut
saber com és,on viu,que
menja,com cria, de que
s'alimenta… i que està en
perill d'extinció. Ens
agradaria molt que tornas
a viure a Balears i poder
gaudir d´ell.

PLANTES
La sembra de plantes ens
ha agradat molt,és quasi
màgic poder veure com
d´unes llavoretes poden
neixer les plantes i
creixer…
Quina experiencia!



15



16

...aventures i...aventures i...aventures i...aventures i...aventures i

desventuresdesventuresdesventuresdesventuresdesventures

al llarg d’un curs...al llarg d’un curs...al llarg d’un curs...al llarg d’un curs...al llarg d’un curs...
Aquest curs hem practicat la política municipal, hem aprés a fer teatre,
hem conegut el món dels insectes, hem cuinat plats "refredats", hem
mogut fitxes d'escacs,.... hem aprés tots plegats.
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En Guiem i en Sampol
juguen a futbol.

Soc en Pere
i me'n vaig a Capdepera.

En Joshua Gordon
passeja per London.

Jo, en Lluc Mayol Guilló
he vist un ropit  petitó.

Na Ysabel Maita
toca la gaita.

Jo, en Mikel Ruiz Aloy
la tomàtiga em fa oi.

En Marc Peña
se'n  va a veure sa "Peña".

Na Cecilia López
balla en es Tropez.

Joan Zapata
come una patata.

Paco Ponce Flores
se pone los pantalones.

N'Aidan Canning García
va a Santa Maria.

A na Maria
li agrada la fotografia.

Ha fet un gol en M. Sampol
jugant a futbol.

En Xisco Román
es passeja pel RAM.

N'Adrià Pons Mairata
s'ha disfressat de pirata.

Na Llucia Andreu
juga amb en Mateu.

En Mohamed Lakraa
pasea por la plaza.

En Lluc Pomares Pascual
li agrada tocar el timbal.

En Joan Enseñat Palou
fa un ou mentre plou.

Na Sole Dalmau
diu "AU".
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moments burotellmoments burotellmoments burotellmoments burotellmoments burotell

Dia 26 d'abril els alumnes de 4t d'Es Puig vàrem anar a Es Burotell en bus.
Quan arribàrem, berenàrem i després vàrem formar els grups per fer les
activitats. Dos grups varen realitzar  el circuit d'aventura i els altres dos
feren tir amb arc.
A continuació, dinàrem i el capvespre vàrem fer ungüent amb plantatge.
El vespre sopàrem i després vàrem fer un joc de pistes. Quan acabàrem
vàrem anar a dormir, però a mi me costava.
El sendemà ens vàrem aixecar i berenàrem, però na Mariam no se trobava
bé i va partir al metge. Mentrestant,  nosaltres elaboràrem una brúixola i
férem un circuit d'orientació. Dinàrem, jugàrem i tornàrem cap a Sóller.

Ens va encantar!!!
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l’acampada dels 4tl’acampada dels 4tl’acampada dels 4tl’acampada dels 4tl’acampada dels 4t
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Les passejades de quartLes passejades de quartLes passejades de quartLes passejades de quartLes passejades de quart
Al llarg d’aquest curs hem
fet un bon grapat de
sortides per conèixer
l’entorn proper de l’escola
i complementar continguts
estudiats i treballats a
l’aula.

La primera imatge
correspon a una de les
tres sessions que s’han
realitzat a la piscina
coberta de Son Angelats
on hem pogut disfrutar i
conèixer de primera mà
tot allò que es pot fer dins
de l’aigua.

La segona i tercera imatge
corresponen a la sortida
que férem per a conèixer
els torrents petits de la
nostra vall.

Les darreres corresponen a
la penúltima sortida, el
camí dels sarraïns, on fent
les passes dels intrusos
pirates llegirem el relat
del que passà aquell 11 de
maig de 1541.
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pans  planspans  planspans  planspans  planspans  plansmediterranismediterranismediterranismediterranismediterranis
Aquesta va ser una activitat que dedicàrem
a la curiosa història de la pizza on, fent un
petit i discret taller de cuina, lligàrem
matemàtica amb les mesures dels ingredi-
ents, història amb els orígens de’alguns in-
gredients, gramàtica amb les diferents
paraules del títol de l’activitat... Tant sols
amb el títol, destriàrem noms, adjectius, ar-
ticles... Amb la col·laboració de l’aula Ropit
amb la cuita i de n’Aina amb la massa, els
participants poguérem desgustar dues pizzes.

medievalsmedievalsmedievalsmedievalsmedievals
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simetria
la

inverte-
dels

brats
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dels alumnes de sisè
les descobertes

SES TANQUES DE CAN SERRA
Ses tanques de Can Serra és com un bosc ple d'escultures fascinants. Va ser un gran
honor anar-hi perquè poca gent ha entrat allà. Va ser una sorpresa, tot estava molt ben
col·locat i donava la impressió de ser un museu. Les escultures eren guapes, xules,
divertides i rares. Va ser impressionant. És una finca extraordinària plena d'art.
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VISITA AL TALLER
DEN LLUÍS, L’ESCULTOR
Varem visitar el taller d'en Lluís
López, escultor. Totes les
escultures eren de fusta,
algunes fetes d'un tros d'arbre.
Tenia un projecte per fer, cada
escultura tenia un significat.
Poguérem veure el seu espai, les
seves eines i els seus motius
d'inspiració.

5 PONTS
L'excursió al 5 ponts va ser una
passejada  per la muntanya. Hi
anàrem pel camí de carro i allà
dalt gaudírem molt del paisatge
i de les vistes de Sóller. Pel
camí ens vàrem aturar a
dibuixar el contorn de les
muntanyes. També vàrem
caminar per les vies (teníem
permís) i varem poder entrar
dins es túnel.
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VIATGE
D'ESTUDIS
Pel viatge
d'estudis vàrem
anar a València,
a l'alberg de
Benagèber. Allà
ens varen
atendre molt
bé, les
activitats varen
ser molt
divertides i els
monitors súper
simpàtics.
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ACTIVITAT A LA CAIXA
A la Caixa varem aprendre moltes coses sobre la importància de les en-
ergies netes  i també varem fer un taller de fòssils ben interessant.

EL CARNAVAL
A la festa del
Carnaval
tothom anava
diferent, per
això era
divertit.
Poguérem
conèixer la
germana de
"Mister John".
El Rei
Carnestoltes
mos va
acompanyar.
Molta diversió
per una
tradició.
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Vaig començar l'altre  dia i, en
un tancar i obrir d'ulls, me jubil.

Això sí, en aquest tancar i obrir
d'ulls s'acumulen moltíssimes
experiències , dies i dies, anys i anys
de contacte amb infants de totes les
edats, petits, petitíssims, i més
grans, nins i nines amb noms i
llinatges que he conegut i estimat,
alegries, disgusts, passades de pena,
rabiades, rialles, satisfaccions i totes
aquelles coses que tot mestre coneix i sap.

I pensant en tot plegat me ve en es cap que vull fer un reconeixement a
tots els meus companys mestres com jo. Tots ells, els de la meva escola
d'ara Es Puig, els del Port, els del Convent, els de Vilafranca,
Ciutadella, Lloseta…i  tots els mestres del món tenen la meva estimació
i respecte perquè,  malgrat no ho feim tot bé i que a vegades ens
equivocam, ens esforçam cada dia per dur endavant la nostra tasca,
intentam millorar-la, rectificar si cal, superar les dificultats  i milers de
coses més.

Ser mestre és complicat però alhora gratificant perquè mirant enrere te
n'adones  que has donat el que has pogut però també has rebut dels nins
i nines molt més del que has donat.

En definitiva, si tornàs a començar , tornaria a ser mestra perquè
aquesta feina implica entre altres coses contar contes, cantar, curar,
renyar, abraçar, consolar, jugar, explicar, corregir, escoltar, raonar…i quan
ets més jove fins i tot córrer, botar…

I tot això només ho trobes si ets MESTRE.
Companys, ànims i una forta abraçada per a tots

Resulta que
me jubil!
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Erasmus+zona

Saturday, 20th February
We woke up very early to go to Palma air-
port. We were very excited, it was the
first exchange trip of the project. We ar-
rived in Madrid airpot at 12h o'clock and
we had lunch at "Los 100 montaditos".
At 14h o'clock we took our flight to Lisbon.
When we arrived we went to the hotel.
Later we caught the tram to the old own
where we had dinner at a typical restau-
rant.

Sunday, 21st February
We woke up at 8h o'clock in the morning,
we had a shower and we went to the buf-
fet for breakfast. It was very nice!
Then we packed everything and we went
to the hall. Our Portuguese families were
waiting for us.
Rosa and Carla went to "Kidzania". It's place
for children to have fun.
Marina went for lunch at a restaurant in
Nazaré and I went to the Oceanographic of
Lisbon. I saw lots of sea animals!

Monday, 22nd February
We were very excited, it was our first day
at school. We went to different classes with
our hosting friends.
Marina had 2 hours of Art class.
Rosa and Sara had 2 hours of English.
I had PE (1 hour) and Portuguese (1 hour).
Then we went to the canteen where they
prepared a presentation ceremony with the
principal, head teacher and coordinator of
Nery Capucho Primary school.
In the afternoon we we played games at
the playground until we left home with our
hosting families.

Tuesday, 23rd February
On Tuesday morning we went to school at
8:30h. Then we went to Nazaré by bus.
Nazaré is a touristic place with a big sand
beach and a miranda from where you can
sea amazing views of the Atlantic ocean.

Wednesday, 24th February
In the morning we had different games (Co-

OUR TRIP TO PORTUGAL
FEBRUARY 2016

by Sara Muñoz, Carla Töth, Rosa Bisbal and
Marina Martínez
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hesion group activities).
Later, we went the centre of Marinha
Grande and we went to the Town Hall for a
reception with the Mayor and other local
Authorities.
Then we did a city research activity with
our teams using "Active Track" on some
moblie phones. It was raining and it was
cold...
Then we visited the Glass Museum. It's typi-
cal from the town.
At night we went for a tour in the city
centre of Leiria.

Thursday, 25th February
In the morning we visited the Monastery of
Batalla. It was a big Cathedral with lots of
domes and the windows ad the pillars were
enormeous.
After that we visited the "Interpretation
Centre of Aljubarrota". It was an interest-
ing 3D cinema where we learnt about the
war between Spain and Portugal in which
Portugal got its independency.
In the afternoon we visited Óbidos Village.
We had to work with our teams on a "Peddy
Paper" to find out interesting facts of the
village. We visited a lot of places, muse-
ums, churches, etc. After that, teachers
drank "Jinger", a typical alcohol from the

region that people serve in a very small
chocolate glass. They said it was delicious!
Then we went to Fátima and we visited
the the huge modern church. There were
a lot of people.

Friday, 26th February
We went to school early in the morning
and we worked on our final projects with
our teams.
After lunch we presented our projects in
front of the school comunity.
In the evening weall met at another school
for a goodbye party. There was traditional
dance and music. They gave us some
presents and the participation certificates
and we had dinner. Families provided typi-
cal food for all of us. In the end there was
a band of drums who played for us and they
showed us how to play the drums too. It
was great!

Saturday, 27th February
We woke up early in the morning and fami-
lies took us to the airport.
We had our flight to Madrid and then to
Palma where our families were awiting for
us.
We had a great week, plenty of experi-
ences, new friends and fun.
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OUR TRIP TO POLAND
MAY 2016

Sunday, 15th May 2016
It was a very exciting day. It was the day
we were going to Poland. We said good-
bye to our parents at Palma airport, we
passed the police controls and we spent
more than 3 hours on the plane until we
arrived in Warsaw. We were very nervous
to meet our Polish families. Marta's Polish
family picked all of us up and she drove us
to all our hosting families.
We were very tired, we had a shower and
we went to bed soon.

Monday, 16th May 2016
It was our first day at Skola Podstawowa
N.171 School. We woke up very early in
the morning because the sun rises at about
4h o'clock in the morning. We were very
excited and nervous to meet our new
friends and teachers.
We did a lot of team work activities. Then
we created the international teams accord-
ing to the subjects we had previously stud-
ied: Jobs / Theatre and Legends / Costumes
and Fabrics / Architecture / Art and Sculp-
ture / Music and Poetry. Each team was
composed by 6 children plus 1 or 2 teach-
ers from different countries. Then we had
to give our team a name. My team was
"MONA LISA" and we worked on Art and
Sculpture.
After lunch we went to the town centre
and we visited the Palace of Culture. It's a

tall building that the Russians built for Po-
land. We climbed to the top and we could
see Warsaw from above. Then we went
back to our houses.

Tuesday, 17th May 2016
We went to school and we met our teams.
We did some more team building activi-
ties. Then each team had to decide which
final product we wanted to create.
After lunch we visited the Centre of Con-
temporary Art where we learnt different
things.
Then we went to the old town and we
walked through the old market square and
other streets that were completely de-
stroyed and rebuilt after World War II.
Marta and I had a chocolate waffle and
Pablo had an ice cream. Pau didn't eat any-
thing. It was very cold and rainy. The tem-
perature was about 5ºC.

Wednesday, 18th May 2016
We started school at nine o clock.
Then started the class with Asia and all the
children had to say our names with some
kind of mime.
After that we joined our teams. Then we
went to Warsaw's technical university.
There they showed us how to make a sculp-
ture with laser. Later we went to the park.
It was very green with flowers and big trees

by Claudia Coll, Marta Andreu, Pau Fuster
and Pablo Barrera
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and in small groups we visited a small cas-
tle and a theatre.
Then we returned to the houses by train.

Thursday, 19th May 2016
We woke up very early because we started
school at 8 o'clock. We went by bus to a
toy museum. In the museum there were
old handmade wooden toys. After that we
went to a very old village which was de-
clared human heritage. When we arrived
we had lunch. Then we walked through the
village and we visited it. After that we went
to a shop and we had an ice cream. Then
we went to a museum. In the museum we
went in two groups the Polish people and
the people from other countries. The mu-
seum had three floors. On the ground floor
there was only the main hall and a small
church. On the first floor there was a lot
of history. On the second floor there were
traditional costumes of typical jobs. When
we finished the visit we went to a nice
restaurant in the woods by bus. We ate to-
mato soup and then we ate traditional meat
with potatoes.
After that we
played and then
we returned to
the school.
Then I went to
Stas' house and
we went to
bed.
It was a great
day, but we
were very
tired.

Friday, 20th
May 2016
We went to school at nine o'clock in the
morning. We worked on the final products
and performances we had to present on
Saturday. When we finished we met the
Mayor of our district.
He gave us some cool presents and a snack.
At school Gràzyna prepared a funny game
with water. She is the coordinator from
Poland. She gave us a t-shirt and an Euro-
pean badge.
Later we went to our houses of Poland.

Saturday, 21st May 2016
In the morning
At ten o'clock there was a big Festival at

school to present the final products that
we prepared during the week.
All the families came to see it. Each team
presented the final products with a per-
formance, mural, music, dance… Here you
can see some of the results.
In the Afternoon: (By Pablo Barrera 6èB)
We all went with our families and we did
different things.
Stas and I went to Kuba's house. Kuba is a
friend of Stas. We had lunch together and
then we played. After that we went to
school by bike and we played football. Later
Stas' mum came to pick us up. In the
evening we went to the old town to see a
show of a beautiful fountain with music and
colorful lights. We got really wet.
Pau and his family went to another nearby
city to participate at a Medieval Tourna-
ment. Pau had to dress up as a night with a
sword and a shield and he had to fight
against other people until one of them fell
down. He had a great day.
Claudia visited Chopin's Museum (he was a
Polish pianist). It was very interesting. In

the evening she
also went to see
the show of the
fountain at the
city centre. She
met Marta
there. They had
great fun too.
Marta went to
Zuzia's cousin's
house with her
family. They
played some
games and they
built a Lego

bus. In the evening she met Claudia at the
fountain show.

Sunday, 22nd May 2016:
Pau went with his family to see horse races
and then he visited a Firemen exhibition.
Marta and Claudia decided to prepare lunch
for their families together. So they met at
Marta's Polish family. They cooked Spanish
omelette and Trempó (Mallorcan typical
salad). They were very happy and they en-
joyed it a lot.
After that it was time to go back to
Mallorca. We all met at the airport at 18h
pm. Our flight was on time and after 3 hours
we met our "real" families in Mallorca.
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El passat 22 de Març al CEIP Es Puig rebérem
la visita de dos membres de la plataforma
"Sóller amb els refugiats" que fa uns mesos
viatjaren al camp de refugiats sirians
d'Idomeni (Grècia). "Sóller amb els refugiats"
ajuda aquestes persones que fugen de
l'horror de la guerra i la violència i que tenen
tantes dificultats per trobar acollida a
Europa.

Vengueren en Joan Bernat Puigserver i na
Gabriela Columbado. A na Gabriela molts la
coneixem perquè és mare de dos exalumnes
del Puig.

Els dos voluntaris feren una xerrada pels
alumnes de cinquè i de sisè i ens explicaren
les condicions de vida tan dura que pateixen
aquesta gent: com fugen del seu país a causa
de la guerra i la violència terrorista, com

Es Puig amb esEs Puig amb esEs Puig amb esEs Puig amb esEs Puig amb es
refugiatsrefugiatsrefugiatsrefugiatsrefugiats

posen en perill la seva vida pagant grans
quantitats dels seus estalvis a les màfies a
canvi d'una travessia en barca que moltes
vegades acaba en naufragi.

L'escola també va col·laborar recollint
doblers per a la campanya d'apadrinament
de motxilles amb bolquers, llet i altre ma-
terial per a nadons que els voluntaris han
repartit entre els refugiats amb infants.  En
total es recolliren devers 1000€ en unes
lladrioles que es posaren a cada classe i que
decoraren els alumnes de religió. Amb
aquests doblers es pogueren comprar 50
motxilles.

A totes les persones que col·laborareu ,
moltes gràcies per la vostre generositat!
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DIBUIX
Infantil 3anys
Maria Suau

Infantil 4anys
Caterina Busquets

Infantil 5anys
Toni Plaza

Primer
Laura Socias

Segon
Jaume C. B.

REDACCIÓ
Tercer
Guiem Pomar Joan amb
La puça viatgera.

Quart B
Lluc Ortiz Arbona amb
El Castell de Capdepere i el drac.

Cinquè B
Blanca Gómez amb
El món geomètric.

Sisè
Sara Múñoz amb
Els meus anys a Primària.

El concurs de l’apimaEl concurs de l’apimaEl concurs de l’apimaEl concurs de l’apimaEl concurs de l’apima
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