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Benvolgudes famílies,

Aquí teniu una nova edició, i ja en van 12, de la nostra revista escolar ESTEPA
BLANCA. Com sempre la nostra intenció és mostrar-vos algunes de les
activitats que hem fet i que tan bons moments ens han fet passar durant tot el
curs. En la nostra revista no apareix la gent famosa de les revistes però si les
persones més importants per a nosaltres, les personetes que donen vida a la
nostra escola: les vostres filles i els vostres fills.

Us convidam a llegir aquesta revista amb la il·lusió de saber que en ella hi ha
recollits els moments més rellevants del curs que ara acabam i de saber que
darrera de cada activitat, darrera de cada article i de cada fotografia hi ha
plasmades les experiències, els sentiments i les emocions de tots els qui hi
apareixen.

BON ESTIU!

EDUCACIÓ

INFANTIL

Enguany, any olímpic, els grups:

NATACIÓ

CICLISME

BÀSQUET

Ha unificat totes les
activitats fetes conjuntament a un sol espai.

Vos presentam una mostra en imatges:
HORT

PROJECTE D’ART MIRÓ

NADAL

SANT ANTONI

AQUARIUM

VISITA AL PALMA AQUARIUM

JAIA QUARESMA

SANT JORDI

Finalment,

l’equip

de mestres d’educació
infantil

volem

donar les gràcies a
totes les famílies que
dia a dia participen,
s’impliquen,
suport

als

donen
diferents

projectes que durant
el
realitzat

(Capsa

de

Professions

i

materials

de

reutilització

Taps

solidaris,

plàstica,
Tallers...).

oficis,

les

curs

sorpreses,

Contacontes,
per

Protagonista,
aportació

tallers

Projectes

s’han

de

d’expressió

d’Investigació,

TALLERS DE LLENGUATGE.
Durant tot aquest curs la mestra d'audició i llenguatge ha preparat un tallers de
llenguatge per tot el cicle d'Educació Infantil amb l'objectiu d'estimular i reforçar la
capacitat lingüística dels infants, detectar possibles alteracions funcionals o
dificultats en la parla o la comunicació.
Un altra objectiu fonamental és donar suport a tot el procés d'aprenentatge lector i
que poc a poc vagin desenvolupant una bona consciència fonològica.
Les activitats d'aquest taller han estat lúdiques i dinàmiques i sobretot ens hem
divertit moltíssim.
QUAN ES QÜESTIÓ D'APRENDRE...TOTS ESTEM MOLT ATENTS I
CONCENTRATS.

JA DES DE BEN PETITS FEIM UNA FEINADA AMB LES PARAULES I LES
LLETRES.
Per tal de parlar cada dia millor i conéixer moltes paraules noves feim moltíssims de
jocs: Amb imatges d'animals, lletres, paraules amb determinats sons, jocs de
memòria... però una cosa que ens encanta son els exercicis que ens fa fer na Marga
amb la cara,el nas,la gola, llavis i la llengua.

FEIM EXERCICIS OROFACIALS PER A REFORÇAR LA MUSCULATURA QUE
INTERVÉ EN LA PARLA I EXERCITEM LA BUFADA PER CONTROLAR LA DIRECCIÓ
I LA FORÇA DE L'AIRE.

MIRAU QUINS BIGOTIS!

LES NOSTRES CARUSSES!!

PRIMER CICLE
Els infants de primer cicle us volem mostrar algunes de les feines que hem fet plegats
durant aquest curs 2011-12.

CLASSE DE HOQUEI (1r )

CLASSE DE FUTBOL (2n )

DIA DE SANT JORDI/ SETMANA DEL LLIBRE.
El dimecres dia 26 d’abril, a l’hora de tallers de llengües, vàrem canviar els tallers que
ens tocaven fer per a tallers relacionats amb aquest dia.

L’ anell

groc

va

fer

les

precioses

princeses.

L’ anell

L’ anell

L’ anell

blau

vermell

verd

va fer

un castell impressionant.

es va encarregar

va confeccionar

dels

dracs ferotges.

els valents cavallers.

I l’anell negre va fer les roses.

Un dels projectes que més ens ha engrescat ha estat el “ PROJECTE DE
L’AMETLLER “.
El vàrem iniciar pel gener , quan l’ametller floreix, i finalitzarà pel setembre,
amb la recollida de l’ametlla.
Durant tots aquests mesos, hem estudiat les fases per les quals passa aquest
arbre. A final de curs, durem el projecte a casa per mostrar.

A l’ametller florit li cauen les flors i li
comencen a sortir les fulles.

Més endavant , neixen els ametllons
que es convertiran en ametlles.

Abans de les vacances de Pasqua, la JAIA COREMA ens va visitar durant
vàries setmanes : ens deixava missatges amb pistes per trobar regalets.

La Jaia ens espera….

En Lluc (1r) i na Carlotan(2n) ens llegeixen el missatge.

Escoltam molt atentament…. Què ens haurà duit?…Ens ha duit llibres per a l’aula!!!

Pasqua fets

Na Lena i n’Uma ens varen convidar a uns ous de
per elles que estàvem boníssims !!!....

També són típics d’aquestes festes els

CRESPELLS.

Amb l’ajuda de les nostres tutores i d’altres mestres, vàrem aprendre a fer-los i
després vàrem berenar. Varen quedar boníssims !!!

Ens vàrem reunir en rotllana al menjador de l’escola tots els infants de primer i de
segon amb tots els ingredients necessaris per elaborar-los i amb el davantal
posat.

Escoltam les explicacions i les mestres ens

van cridant

per ajudar-les….

L’oli, la farina, el saÏm, la ralladura de llimona, el sucre, el suc de taronja, els ous…..
Tot ben pastadet…

Després feim una bolla de pasta, l’esclafam, li passam l’aplanador i amb el motllo li
feim la forma…

…estrelles, cors, conillets, flors…

I ja els tenim preparats per enfornar. Molt amablement, n’Antònia, la madona del forn
de Palmanyola, els va coure .

Arribada la primavera, vàrem decorar l'entrada amb un ambient molt primaveral
utilitzant materials de rebuig.

Començàrem duent oueres de les nostres cases que després vàrem pintar amb
pintura de pinzell per fer les roselles, i amb ceres vàrem pintar l’herba.

I amb els taps…

es va fer el sol …

…i els niguls.

FINS LA PROPERA REVISTA !!! ESPERAM QUE US HAGI AGRADAT !!!

SORTIDES A LA NATURA / SEGON CICLE / CURS 2011-2012

Ens preparam...

...pujam...
...i a navegar!!!!

Amb un bon fred començàrem a pujar, i en es principi costava...

... però ses vistes valien la pena...

... en es final, foto de grup!!

Després de pujar a través d'un bosc, un bon descans...

Ja de baixada, trobam un camí amb
moltes voltes que no s'acaba mai!

... però no importa,
perquè ses vistes
són...
espectaculars!!

Un dia de sol vàrem fer un recorregut davant la mar...

... primer baixàrem, després pujàrem!!!!

Us presentam
La Balear...

Amb ella vàrem
passejar per la
Badia de Palma!!

Va ser un dia per recordar!!

TERCER CICLE
SORTIDES ,XERRADES I ACTIVITATS
PIRAGÜISME(6è)

Els alumnes de cinquè
i sisè han viscut un curs
ple de vivències. Volem amb
aquestes pàgines aportarvos part de les mateixes.
Per començar el curs
vàrem decidir quin seria el
nom
de
les
nostres
classes : els alumnes de
cinquè varen decidir ser els
tirador d'arc i els alumnes
de
sisè
els
piragüistes.MIRAU
LES
NOSTRES PORTES!!!

TIR AMB ARC(5è)

LES NOSTRES SORTIDES
SORTIDA AMB VELA A CALA NOVA

Els alumnes varen poder gaudir d'un dia de vela esplèndit!
Tots estaven molt divertits i enfeinats dirigint les seves barques!!!

El temps ens va acompanyar fent un bon sol i la mar va estar ben tranquil·la.

SORTIDA TAFONA S.TORRELLA I BODEGA MACIÀ BATLE

Els alumnes varen poder observar una tafona única que funciona mitjançant
l'energia hidràulica.

A més a la bodega de Macià Batle pogueren comprovar el procés de l'elaboració del vi

Sistema hidràulic de la tafona.

Bodega Macià Batle

SORTIDA SES PAÏSSES

Foto davant l'entrada a les restes de les Païsses dels dos grups.

VOLTA DEL GENERAL

XERRADES:

CANVI CLIMÀTIC

, VICENÇ FERRER,

SEGURETAT EN L'ÚS D'INTERNET, i ALIMENTACIÓ.
Aquí podeu veure un parell d'imatges de les xerrades, treballs, murals, racons,maquetes,
etc... que han fet l'alumnat entorn als temes treballats.

Murals

i

racó del medi ambient

CARNESTOLTES I PATGES REIALS

El rei carneltoltes i els tres patges reials varen venir al col·legi!

EL NOSTRE HORT!!!

L'alumnat va fer feina de valent per crear un hort ecològic al centre.

Vàrem poder fer un parell de cuites de verdura i fruita.
TALLER DE PROBLEMES I D'ORTOGRAFIA.
Alumnes de tercer cicle fent ús dels seus ordinadors.

PADRINS DE LECTURA.

L'alumnat ha fet un dels projectes més emotius del curs.

Han fet de padrins de lectura als més joves de l'escola!
ELS NOSTRES MESTRES D'ED.FÍSICA ENS HAN FET UN TALLER DE BALL!!!

I HO VAREN PASSAR “BOOOOOOMBA”!!!!!

USAM ELS ORDINADORS
En aquest curs hem après a usar molt els ordinadors. A
principi de curs, amb l'ajuda d'en Jaume vàrem fer un
bloc nou, amb enllaços divertits i educatius per saber les
novetats i practicar per als controls. Està molt bé perquè
des de qualsevol ordinador que tengui Internet hi podem
entrar.

Cadascú té un pendrive on posam les nostres feines de
classe, guardam les nostres imatges i moltes coses més.
A les assignatures hem posat la informació que hem
cercat dins el pendrive.

Aquest any hem aprés a utilitzar
l'editor de presentacions de
l'OpenOffice. Amb ell hem fet
un treball de Medi que podíem
fer una persona, dues persones
o tres persones sobre els
animals.

Al Jardí Forestal hem fet un treball de dos en dos que
havia de ser de la planta que triàssim. A Català vàrem fer
un treball dels oficis on havíem de posar-ne 10 i explicar
quina feina feien.

A principi de curs ens varen ensenyar a emprar el
processador de textos de l'OpenOffice i amb el temps
uns altres com el Google Drive. Amb en Biel durant el
segon trimestre i el principi del tercer vàrem fer uns
exercicis de Comprensió Lectora on line. Es tractava de
llegir un compte i respondre unes preguntes sobre el que
havíem llegit.
A Medi hem après a fer esquemes amb el Cmaptools.

També la majoria ens hem creat un compte de Google.
Ens han ensenyat a penjar enllaços a Internet i també
hem aprés a fer cossos geomètrics amb el Geogebra.

Al final del segon trimestre férem una Web Quest que
consistia en llegir del bloc el que ens va penjar en Jaume
i respondre a les preguntes de l'Edat Mitjana.
Al tercer trimestre vàrem fer parelles de 2 que va elegir
en Biel i férem una entrevista a un famós.

Classe dels...

PIRAGÜISTES
6è

ED.PRIMÀRIA

QUI ÉS QUI?
Després de tot un curs i moltes ganes d'explicar-vos moltíssimes coses hem decidit aprofitar
l'espai que tenim en aquesta revista i acomiadar-nos d'una manera divertida( doncs és el
darrer any que estirem amb vosaltres!).La resta de vivències del curs ho posam en el nostre
arxiu de records .Aquí teniu el nostre joc de qui és qui, esperam que esbrineu ben aviat cada
un dels nostres noms!!!

1.Hola som un nin de 6è.Tenc els cabells castanys fosc i en
punta. Tenc els ulls marrons amb taques verdes.Els meus llavis
són carnossos. Faig 1,575m.Som de complexió normal,cap a
gruixadet.Em consider simpàtic i”carinyos” però quan m'enfado
puc ser molt desagradable. El meu menjar preferit és
l'hamburguesa. El que més m'ha agradat de l'escola ha estat la
meva tutora de cinquè i sisè na Cati. M'agradaria contar una
anècdota:a la meva classe ens agrada molt jugar a futbol i
gairebé sempre hem guanyat a cinquè però una vegada ens
varen guanyar 5-1 i vàrem agafar una bona”rabieta”. Vull donar
les gràcies a l'escola perquè m'ha donat 9 anys fantàstics. JA
ENS VEUREM BEN AVIAT!!!!!!

2. Hola som un alumne amb memòria de peix..Tenc els

3.Hola som un nin de sisè .Soc alt , no som
molt prim . Tenc els ulls marrons , no molts
grans .
Els meus cabells son castanys i
curtets . Som molt alegre, i simpàtic, faig
riure als meus companys. M'agrada tot, però
el que més són les croquetes i els “kebabs”.
M'agrada jugar a futbol.Una anècdota molt
divertida va ser quan na Cata i jo vàrem fer
unes camises que posaven: “I love Joan
Antoni”. Bé ,aprofit per acomiadar-me de
vosaltres doncs me'n vaig a l'institut. Ah!
També el viatge d'estudis va ser molt divertit .
GRÀCIES CATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4.Hola som una alumna de 6è,i tenc els cabells castanys i
llisos.Tenc els ulls grossos i marrrons(molt “guapos”),tenc
la cara rodoneta ,tenc els llavis carnosos.Som alta,
(medeixo 1'57).La meva complexió física és normal... som
simpàtica,alegre,divertida...però quan m'enfado tenc un
poc de caràcter.El que m'agrada menjar més és la carn,la
pizza,els
entrepans,m'encanta
la
fruita(“melicotons”,raïm,meló,síndria)i m'agrada molt el
xocolata...m'agraden els esports especialment el futbol i
el BARÇA!!!També m'agrada anar amb bicicleta,i
nadar(bucejar).Record quan ens varen dir que ens
anàvem de viatge d'estudis a Catalunya i a Barcelona.Em
va agradar molt la notícia,em va encantar!!!!Quan vàrem
anar a la discoteca estava gairebé tot fosc i jo duia una
camiseta fluorescent.Na Brisa i n'Arlet em varen dir que
era molt”xula”!!Anyoraré als meus amics que alguns no
venen a l'institut.Així que adéu a tothom!!!
6.Els cabells els tenc de color castany i arrissat. Els ulls són
marrons i un poc redons. La gent em diu que tinc la cara de
patata i molt mona!!!!!Tinc els llavis fins. Som MOLT BAIXETA!!!! :(I
estic un poc “rellenita)”.Som amable i afectuosa, però arrib a
molestar.M'agrada molt menjar pizza i canelons.El que més record
amb “carinyo” de l'escola és el pati.Ric tant que un dia al
menjador em va sortir sopa pel nas!!!Aprofit per dir-vos adéu i
que vos vindrem a visitar moltes vegades. Fins un altra !!!!!

7 Hola som un nin de la classe de 6è i tinc 12 anys. Visc a Son
Sardina. Som ros amb els cabells un poc llargs. Som alt, ( faig
1,60m ).No tenc grans ,tenc els ulls de color blau i no són molt
grossos. No estic ni gras ni prim. Tenc el nas en punta i és

8.Hola som una alumna de 6è,i tenc els
cabells rossos i llisos.Tenc els ulls
grossos i de color cel amb taques
verdes.Tenc
la
cara
primeta
i

5Tinc els cabells rossos i llisos.Tinc els ulls verds.D'altura
faig 1.58cm .Tinc la cara redona i els llavis carnosos.Som
simpàtica.M'agrada menjar gelat i xocolata .M'enrecordo
molt del viatge d'estudis perquè va ser molt divertit.Me
va agradar molt ,especialment m'ho vaig passar genial amb
n'Aina(QUE ÉS LA MEVA MILLOR AMIGA, SUPER
GUAPA)Adéu i que vos vagi bé en el col·legi!!!!!!!!!!!!!!!

cabells marrons,els ulls blaus,la cara..... ah!ja s é, tenc la
cara meva!.No som ni alt ni baix però som molt
prim.M'agrada menjar arròs fregit amb ous(un plat xinès).No
m'agrada molt l'escola .
L' única cosa són els meus amics o alguna “profe”
simpàtica(“cati”).Record molt el viatge d'estudis a les
11 de la nit hi havia una padrina amb una bata rosa que
tocava les portes així que el meu amic va collir un fuet
per defensar-nos i ens vàrem posar a “sobar” (=dormir).
Esper que ho passeu bé a n'aquesta escola:xao!!!!!!!!!

petit. Som bastant sensible, amable i “carinyós” encara que
m' enfado amb molta facilitat. M' agrada per menjar la favada
asturiana i també les salsixes amb patates fregides. El record
més “carinyós” de l' escola és na Cati Coll perquè ha estat una
professora que ha fet moltes coses per nosaltres i a més ens
ha duit de viatge d'estudis. De l'escola tenc molts records: el
viatge d'estudis, els llibrets de dedicatòries,les maquetes que
hem fet,un siurell( que el meu pareixia un girasol,je,je,je),,el
calendari,etc...però també m'enrecord quan na Cati ens va fer
obrir un peix i analitzar-lo!!! Va fer olor l'escola una setmana!!!
ja,ja,ja!.També em va agradar molt practicar classes de
relaxació i aprendre a ballar ball de saló.Aprofit per
acomiadar-me de l'escola perquè el pròxim any aniré a
l' institut de Esporles.M' ha agradat molt estudiar en aquesta
escola ,adéu.

allargada, el nas el tenc normal.Els
meus llavis són carnosos i prims.Som
bastant
alta(1'62),prima
i“guapa”.El
meu color preferit és el blau.Som molt
esportista.El meu esport preferit és el
TENNIS!La meva roba sempre ha estat els
calçons curts, les camises ben modernes
“alo QUIKSILVER”!.De l'escola recordo a
cinquè quan vàrem anar a comprar una
planta, la vàrem transplantar a un test
fet per nosaltres de fang.Va quedar
molt bé!Ah! I també m'ha agradat fer el
ninot de neu decoratiu i ecològic.O
quan vàrem cantar amb na Cati amb el
karaoke.Bé,vos envio a tots un...adéu!

9. Sóc una al·lota alta, amb el cabells castanys clars i uns ulls
marrons com el cafè. Gairebé sempre em veuràs amb
¨converse¨ ,però mai ,mai,mai em veuràs amb falda!No tinc un
menjar preferit específic. M'agrada molt fer esport, la major
part del temps estic amb l'ordinador, . El millor que em va
passar va ser conèixer als meus amics,especialment a na
Marina,Na Sonia,na Paula , Manolo etc...! Que ens vàrem fer una
camisa que posava: I love Joan Antoni!

10.Som un alumne de 6è tenc els cabells castanys i una
cresta.Tenc els ulls marrons,el nas petit i som alt.Tenc un
caràcter amable i graciós.El menjar que m'agrada més és un
plat anomenat roba vella. Els meus millors records són la
venda de coques,paneres de nadal, tarjetes, papeletes,
rifes,etc... per aconseguir doblers pel viatge d'estudis. Bé,
aprofito per acomiadar-me...anyoraré aquesta escola!! Adéu!!.

11.Els meus cabells són castanys.Els meus ulls són
de color marró fosc.Els meus llavis són prims i
fins.Faig 1'60 d'altura.Som simpàtic,generós i el que
més m'agrada per menjar són els“espagetis”. El que

12Hola som un nin de 6è.Tinc els cabells castanys i
el ulls blaus.D'estatura som
normal i un poc
robust.Som
simpàtic
i
algunes
vegades
entemaliat.M'agrada molt la pizza però el que
m'agrada més és la “lasaña”(preferiblement que no
sigui vegetal).Quan pens les coses que m'agraden
penso que tots i totes les pofessores que he tingut
han sigut molt divertides i han tingut molta paciència
amb mi.El primer dia que vaig anar al col·legi vaig
estar tot el dia plorant. Després el meu padrí em va
venir a cercar.Aaaaaddddéééééuuuu!!!

m és record amb ”carinyo ”de l 'escola és quan era a
infantil que m 'ho passava molt b é.Tamb é m 'enrecord del
viatge d 'estudis.m 'ho vaig passar ben íssim. Tamb é em
va agradar molt quan na Cati ens va dur a nedar a sa
piscina i v àrem fer una guerra d 'aigua entre tots els
companys ( jo li vaig tirar un poal d 'aigua per l 'espatlla
i va quedar ben xopa !).B é vos volia recordar que me 'n
vaig a l 'institut i esper tornar -vos a veure !AD ÉU !.

13.Hola,som un alumne de 6è.Tenc els cabells llargs 14. Sóc una nina de 6è de primària. Tenc els cabells rossos,

i castanys, els ulls marrons, soc alt i prim. Som
simpàtic però quan m'enfado puc ser molt
desagradable (jaja :). El meu menjar preferit són
les costelles de porc( ja, ja). El que més m'agrada
de l'escola va ser el viatge d'estudis i quan vàrem
anar al camp de futbol a jugar de Palmanyola. Bé
m'acomiad d'aquesta escola i fins aviat !!

obscurs, amb una metxa i llargs. Tenc els ulls cels i normals. Tenc
la cara amb forma d'ametlla. La part dels llavis de dalt són prims
però la part de sota gruixada. No és que sigui molt alta, faig 1,47 m
. La meva complexió és que no estic ni primeta, ni gorda...estic
normal.Som amable però quan m'enfado puc arribar a ser molt
desagradable.M'agrada molt per menjar els spaghettis a la
carbonara. El que més recordaré de l'escola seran els dies que
vàrem estar venent les coques pel viatge d'estudis.Bé aprofit per
acomiadar-me de tots vosaltres una abraçada.

15Hola som un nin de 6é.Tenc els cabells curts i 16.Hola, som un nin de sisè de primària.Tenc els cabells negres,
castanys obscurs. Tenc els ulls normals i els ulls marrons i un poc verdosos.Tenc la cara prima i
llarguera.Som baix, prim, amable,etc...M'agrada menjar de tot
verds.Els meus llavis son gruixats i rosats
excepte la tomàtiga.De l'escola m'agraden els professors
(clars). Som
molt alt i faig 1,7om.Estic prim i amables i que no donen molts de deures.Tota la meva vida és
fort. El meu caràcter és simpàtic, però som un una anècdota divertida i agradable per a mi.Durant aquest curs
m'ha encantat fer els dos projectes:el cos humà(la maqueta
poc
“raret”
quan
m'enfado.El
meu
menjar
era molt xula)i la dels planetes(va quedar molt xula l'exposició
preferit son les hamburgueses.Bé això és tot, i
del mural).M'estic enredant i aquí no hi cap tot així que adéu i
aprofit per dir-vos adéu.
esper que ho passeu bé a l'escola ( tant com jo).

els cabells
rossos,els 18 Hola som un nin de la classe de 6è de primària. tenc
ulls marrons,la cara prima i llarga , els cabells castanys i llargs. tenc els ulls marrons.Som alt
tinc sa cara petita.Tenc el nas llarg i petit.M'agrada el
tenc
els
llavis
prims.Medeixo ifutbol.El
meu caràcter és molt especial,amable,afectuós i
1,62m.Som
alt
i
prim.També
som quan els cables se me creuen tinc el geni molt
simpàtic però tambe em se´enfadar.M fort.M'agrada tot però el que mes
destaca es la
´agrada menjar pizza.El que m'enrecord la“lasanya”, i els ous frits amb patates fregides amb
mes
és del
viatge
d´estuis i saltxixes. Una anècdota que record és que quan en Juan
i jo estàvem jugant al passadís ( fèiem quart)que
l'excursió que vàrem fer a la platja i Antonio
uneix l'escola de primària amb la d'infantil i jugàvem a
als bombers(ens banyaren amb aigua a futbol (no es podia ), ens varen veure i ens varen llevar un
tots).El que
mes m´agrada
de
la punt de la cartilla. Bé aprofit per“despedir-me”de tots.una
17.Hola.Tenc

escola

és... el pati.Adéu!

forta abraçada.

19.Som un nin de sisè que m'agrada molt el tennis.De vegades
som bo i divertit,però de vegades som un poc dolent. Tenc els
cabells negres i curts, els ulls de color marró, els llavis de color
rosat.No som molt fort però sí que hi estic un poquet. Som molt
esportista i alt. Per menjar m'agraden molt els espaguetis i la
carn. Record amb molt d'afecte de l'escola anar a l'antiga escola
que hi havia abans de fer la nova. Una anècdota és el gran
record que tenc del viatge d'estudis. Ara que ja me'n vaig a
l'institut, us dic adéu a tots i a totes.Una abraçada per tothom:
AD ÉU !!
21.tinc els cabells castanys i llisos.Tinc els ulls marrons
obscurs i axinats.Tinc d'altura 1.63cm.T inc la cara radona i
els llavis: carnosos.Som molt simpàtica però de vegades
molt tímida pego .AH! M'agrada jugar molt a mb les meves
amigues!M'agrada menjar gelat, kiwi i ses maduixes . Record
que al començament de sisè amb l'escola vàrem anar
d'excursió amb vela i va ser molt divertit!

20.Hola! Som una nina
de 6é. Som alta ,tenc els cabells
ondulants, de color castany i durant l'estiu els tenc un poc rossos
. Duc ulleres i tenc els ulls de color marró forts. No solc xerrar
molt i també som seria ,Soc forta i amable, tenc el nas “chat”.
També tenc la cara rodona .M'encanta la pasta amb nata , és
molt bona! El que més m'agrada de l'escola és quan hem anat de
viatge d'estudis, va ser molt divertit!!!! i a la vegada animat ,jaja!
Sobre tot el ràfting va ser lo més divertit de tot!Gairebé em vaig
caure a l'aigua..Un dia estava a una casa amb la meva família i
estava jugant amb la meva cosina ,ens rèiem i hem vaig caure
dins el fems!Quin desastre, veritat?. Mos vam (pixar) de riure i
hem vaig que haver de canviar de roba!No m'agrada jugar i
parlo amb les meves amigues. Bè, esper que vos hagi agradat
molt la meva descripció i també esper que vos hagi fet riure la
meva anèctota.Això és tot doncs ja no tornaré a l'escola . Fins
aviat!

22.Hola, sóc una nina de sisè. Tenc els cabells

23.Hola som una nina de 6è i ara em presentaré.Tenc 12 anys i
tenc els cabells castanys, ulls marrons fluix i tenc els ulls molt
grossos.La meva estatura és mitjana i també som primeta i
molt dèbil.Som amigable, molt afectuosa, al principi som molt
tímida( i moltes coses més). M'agrada per menjar la pizza, les
croquetes i la coca de trampó.Per a mi és molt divertit estar en
el pati perquè no fas feina i si has oblidat de fer els deures els
pots fer.Ah!I pots parlar amb la nostra”profe”.Recordo que de
molt petita em vaig caure del llit.També record que vàrem fer
amb na Cati una tarjeta de Garfield molt “xuli”.També m'ha
agradat practicar l'obra de teatre( la gent estava molt
divertida!).Adéu i fins un altre que us vendrem a visitar a
l'hora del pati. Anirem tots o gairebé tots cap a l'institut
d'Esporles.Adéu! que vos ho passeu bé en el col·legi!!!!!!!!!!!
jajajajajajajajajajaja

24 Hola som una nina de sisè.Tenc els cabells castany obscurs i
llargs.Els ulls els tenc marrons.Tinc la cara radona i els llavis
petits i prims.Medeixo 1'53m.Som tímida,amigable y molt
caparruda.M'agrada molt la lassanya.El que més record de l'escola
és el viatge d'estudis i crec que mai ho blidaré .I esper que
tothom tingui un record tan bo o més bo que el meu.Una anècdota
que em va passar al viatege d'estudis va ser que després de la
discoteca vàrem pujar a les habitacions ,ens anàvem ja a dormir i
quan estava tothom al llit, de sobte vàrem escoltar a la porta un
renou.Vàrem anar a mirar i no hi havia ningú.Això es va
repetir.Pensàrem si podien ser els nins que ens gastaven una
broma,però ells no eren perquè a ells també li varen tocar la
porta. Una de les vegades vàrem veure una vella en el fons del
passadís.Portava una bata rosa .Na Cati va aclarir que era un
universitari que ens volia fer una broma perqu è hi havia una festa
d'universitaris a l'hotel.Bé això és tot, adéu esper que em
recordeu i que tots els anys que estigueu a l 'escola siguin molt
bons!

25. Som un nin de sisè i tinc els cabells castanys
clars.Tinc la cara redona , les orelles grans , som fort
però no un dels més alts.El que més m'agrada menjar és
el gelat.El que més recordo de l'escola és el viatge
d'estudis que vàrem fer.M'enrecord d'una anècdota
molt divertida en el viatge d'estudis. Una nit no vàrem
poder dormir perquè una persona major era somnàmbula
i anava tocant les portes dels altres.Ara que em vaig a
l'institut.Vull acomiadar-me de tots els meus
companys.Adéu!!!

SOLUCIONARI

26.Hola som
un nin de 6è i tinc 11 anys. Visc a
Palmanyola i som ros amb els cabells llargs.Tenc una
estatura normal, (faig 1 metre 54), no tenc grans, tenc els
ulls petits i marrons i tinc la cara allargada. Estic prim.
Tenc el nas en punta i petita. Som fort. Som bastant
sensible, amable i “carinyós” encara que m'enfado amb
molta facilitat. M'agrada per dinar els macarrons i per
sopar la paella. Em va agradar molt quan vàrem anar al
viatge d'estudis i vàrem anar a veure el Camp Nou, era
molt gros i la cabina del comentaristes era molt gran (es
veia tot el camp). Era espectacular. I aprofit per dir-vos
que vos ho passeu molt bé.

castanys, els ulls marrons i la cara rodona. No sóc
ni molt alta ni molt baixa, faig 1,56 m. El meu
menjar preferit és el puré de patata.M'agrada molt
llegir revistes, anar de compres i estar amb els
meus amics.Gairebé sempre em veuràs mirant la
televisió o estant amb l'ordinador.A vegades tinc
bon caràcter i a vegades no. Som estudiosa, un
poc egoista, seria, tímida, però bona persona. El
millor record de l'escola són els meus amics.La
meva anècdota és que com que gairebé sempre
estic tota sola els divendres metre tothom juga a
futbol, jo llegeixo.I per acomiadament vull dir que
m'ha agradat molt pertànyer a aquesta escola i que
vos estranyaré molt a tots. Adéu!

1.XISCO,2.JAUME,3.J.ANTONIO,4.AINA,5.BRISA,6.P

AULA,7,ANGEL,8.ARLET,9.CATA,10.DANI,
11.JAVI
COVAS, 12.SANTI,13. GABI, 14. HELENA, 15. JAVI
MORENO, 16. JOAN FONT, 17. JOAN MOREY, 18.
JOSE LUIS, 19. JUAN MIGUEL ,20. MARGA, 21. XIN
YING, 22. MARINA , 23. NEREA, 24. SONIA, 25. PEP I
26. TONI.

ADÉU COMPANYS I COMPANYES D'ESCOLA...

VOS ANYORAREM MOLTÍSSIM!!!!

EL NOTICIARI
PALMANYOLA, divendres 15 de juny de 2012
Preu: Gratuït

EL CEIP GASPAR SABATER VIU UN VIATGE
D'ESTUDIS FANTÀSTIC!
Els alumnes de sisè del col·legi CEIP Gaspar Sabater van anar de viatge d'estudis
als Pirineus i a Barcelona a fer multiesports i cultura.
El passat mes d'abril els alumnes de sisè
d'educació primària del CEIP Gaspar Saba_
ter varen anar de viatge d'estudis als Pirineus
i a la ciutat Condal. Varen partir a les 23:30h
amb el vaixell d'Acciona des del port de Pal_
ma, arribant a les 8:15h al port de Barcelona.
La travesia va ser molt tranquil·la. Allà es va
disposar de transport en bus per arribar a Ri_
bes de Fresser per collir el tren-cremallera amb
destí a la Vall de Núria.Les vistes eren
excepcionals doncs es va poder gaudir de la
presència de la neu , una part del llac gelat ,
d'un relleu muntanyós únic i del magnífic
monestir.

El nins i nines de sisè davant el monestir de Núria

El grup de nins i nines varen collir el
telecabina per arribar al mirador on les vistes
varen ser inoblidables.

Pujada amb telecabina al mirador de Núria

Vistes al llac parcialment gelat

El dinar ho trobaren ben bo al restaurant de Núria i es va tornar a collir el tren cremallera per
baixar a Ribes de Fresser.Per la tarda es continuà la volta per la Collada de Toses. L'alumnat
després d'una hora de volta van arribar a l' hotel .Després de sopar es va gaudir de l'animació a
l'hotel on les activitats varen ser ben divertides i varen engrescar a l'alumnat. I tothom a dormir
perquè ja estaven ben cansats!.El següent dia, pel matí, es va fer una activitat de ràfting i
piragüisme al Canal Olímpic del Riu Segre.Les cares a les fotografies ho diuen tot.Les activitats
varen ser en tot moment monitoritzades i controlades per socorristes professionals.Va ser
DIVERTIDÍSSIM!!! Per la tarda es va anar a fer patinatge sobre gel a Puigcerdà. I a l' allotjament
ens esperava una sessió de piscina, sopar,animació i una horeta de discoteca:UNA DIA BOMBA!

Els nins i nines jugaren amb la neu.Campana de la fertilitat.

Preparats,llestos...va!!!

Animació a l'hotel

Tot l'alumnat a fer piragüisme!Quines cares de felicitat !

I ARA TOTS A PASSAR-HO BENÍSSIM FENT RAFTING!!!!!!!!MIRAU QUINES CARES D'EMOCIÓ!!!!!!!

JERONIMOOOOOOO!!!!!

JA,JA,JA!!!S'HA DE VIURE AIXÒ!

AIXÒ ES DIU PASSAR-HO BÉ!!!!!

Pista de gel de Puigcerdà.

L'alumnat patinant sobre el gel.

Visita al llac de Puigcerdà i volta pel casc antic de Puigcerdà.Anàrem de compres i baixàrem per l'ascensor de vidre.

A la nit,després de nedar,sopar i l'animació:DISCOTECA I A BALLAR! EL DIMECRES VÀREM FER TIR AMB ARC.

Sempre amb seguretat, vàrem anar el dimecres a fer multiaventura a la Molina: tir amb arc, circuit d'arbres i tirolina!

I QUINA TIROLINA!!!!!!

PERÒ ELS ALUMNES HO PASSAREN MOLT BÉ!!!

L'horabaixa anàrem a Barcelona a visitar el Camp Nou , l'estadi olímpic (Montjuic) ,

vàrem fer una volta per Barcelona i tornàrem cap a la"roqueta".Cap a casa ben feliços!!!

