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La família augmenta

 EN JOAN GALMÉS CATALÀ  
VA NÉIXER EL PASSAT MES DE 
JULIOL. EL PETIT DE LA 
FAMÍLIA ÉS GERMÀ D ’ EN 
MIQUEL (3R DE PRIMÀRIA) I 
D’EN NADAL (5È ED. INFANTIL). 
TOTS ESTAN MOLT CONTENTS 
I SEMBLA SER QUE SÓN MOLT 
BONS TETS. JA HO VEIS, UN 
RAMELLET BEN FLORIT!

 EN MARC PALERM OLIVER 
VA NÉIXER EL PASSAT 11 DE 
DESEMBRE. ÉS EL SEGON FILL DE 
LA MESTRA MARIA OLIVER I D’EN 
BENET PALERM. NA NEUS, LA 
SEVA GERMANETA GRAN ESTÀ 
MOLT CONTENTA I NOSALTRES 
TROBAM QUE ÉS UN CONFITET.

 EN WASSIM ZOUGAGHI DE 1R DE 
PRIMÀRIA I N’ISLAM DE 4T D’EDUCACIÓ 
INFANTIL HAN TENGUT UNA GERMANETA. 
ENS CONTEN QUE ÉS MOLT BONA NINA I 
QUE ELS AGRADA TENIR-LA EN BRAÇOS.



La família augmenta

 N A M A R I A A D R O V E R 
BARCELÓ VA NÉIXER EL PASSAT 
14 DE GENER. ÉS FILLA DE LA 
MESTRA ROSA BARCELÓ I D’EN 
TONI ADROVER. DIUEN QUE ÉS 
MOLT BONA NINA I QUE ELS 
DEIXA DORMIR A LA NIT! COM 
PODEU VEURE, ÉS PRECIOSA!

 I AQUÍ TENIU A NA CARLA, LA 
GERMANETA PETITA DEL NOSTRE 
ALUMNE SERGI MARCOS DE 4T 
D’EDUCACIÓ INFANTIL. JA HO 
VEIEU, UNA CLARA IMATGE D’UN 
GERMÀ BEN ORGULLLÓS.

 AQUÍ VOS PRESENTAM EN 
JOAN POL I LA SEVA GERMANA 
AINA. MIRAU QUINA CARA DE 
SATISFACCIÓ QUE FA EN JOAN!!! 
SEGUR QUE PASSEN MOMENTS 
MOLT DIVERTITS!!!



La família augmenta

ENHORABONA ALS 

PARES, MARES, 

PADRINS, PADRINES  I 

DEMÉS FAMILIARS!!!

I MIRAU QUINA 
CARA MÉS ALEGRA 
Q U È F A L A 
GERMANA PETITA 
D E N ’ I M A N I 
N’ADNAN! ELS TRES 
TENEN LA MATEIXA 
RIALLA. BEN SEGUR 
QUE LA CU IDEN 
MOLT BÉ!



 Aquí vos presentam els més petits de la nostra escola. Acaba el curs i 

aquests 9 mesos d’experiències compartides i d’intensa convivència han 

passat tan aviat, que pareix que era ahir quan els nostres 26 infants entraven 

per la porta de Cals Hermanos, per primera vegada, tímids i assustats, però 

molt il·lussionats per tornar grans. 

  

3 anys



 



 Ens falta el nostre company 

Adnan. Hem gaudit tant d’estar junts 

aquests mesos que ja tenim pressa 

que arribi el setembre, a veure què 
ens oferirà el nou curs!…



 

 

Tots aquests nins/es són els que 
han rebut un diploma per haver 
complert el passaport de lectura . 

Passaport  de lectura 
 

Dins el projecte foment de la lectura del centre, hi 

tenim el passaport de lectura. Aquest té una molt 

bona acollida per part dels infants. 

Cada un disposa d'un llibret, on hi ha 10 fitxetes 

que van omplint amb una petita ressenya dels 

llibres que van llegint durant tot el curs. 

Han sigut molts els nins que s'han engrescat amb la 

lectura i han omplert aquest passaport, cal destacar 

que alguns alumnes han llegit i fet la ressenya de 

més de 25 llibres. 

Enhorabona a tots ells!. 



 

 

El teatre com a recurs pedagògic per 
a treballar les emocions 

"Tot aprenentatge té una base emocional" Plató 
 

 

Sovint quan parlam d'aprenentatge ho relacionam amb assolir 
una sèrie de continguts orals o escrits, deixant de banda altres 
aspectes. Parlam  del tractament de les emocions, que 
tradicionalment no havíem vinculat, o minimitzat, la seva 
importància en el procés de desenvolupament cognitiu. 
Actualment es parla molt de la intel!ligència emocional i dins 
l'àmbit educatiu es qüestiona de cada vegada més, quina 
influència té la gestió de les emocions dins el procés 
d'aprenentatge dels infants. 
  
  
 
 

 

E. infantil 4 anys i 3r de pimària 



 

 

lorem ipsum dolor problema, fecha 
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Els alumnes de 4 anys, en el 
seu projecte del segon 
trimestre, i els de 3r de 
primària, en el marc de la 
Mostra Escolar de Teatre de 
Porreres, han treballat el 
teatre, una eina pedagògica 
de primer ordre. 
 
 
 

 

 



 

 

lorem ipsum dolor problema, fecha 
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Representa una molt bona manera per connectar els nins amb 
el món de les emocions, fer representacions dins l'aula ens 
ajuda a: 
Millorar la comunicació i ampliar els coneixements lingüístics. 
Desenvolupament d'habilitats socials, parla en públic, dialogar, 
superar la timidesa. 
Afavoreix la motivació. 
Utilitzar i comprendre el llenguatge no verbal i millorar l'escolta. 
Desenvolupar la creativitat. 
Afavoreix l'autoconsciència 
per reconèixer les emocions. 
Adquirir habilitats 
d'autoregulació, per a saber 
gestionar les nostres 
emocions correctament. 
Descobrir l'empatia. 
Desenvolupament 
d'habilitats socials, parlar en 
públic, dialogar, superar la 
timidesa. 
  
En definitiva pretenem incloure les emocions com a complement 
d'una educació integral, mitjançant una manera divertida, 
diferent, i creativa d'aprendre. 
Finalment no podem deixar de banda, la pretensió de capacitar 
als nostres alumnes, coneixements i competències emocionals 
que els permeti augmentar el seu benestar i el seu nivell de 
convivència. 
  

 







5 anys
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 !
 CONEIXEM LA MÀGIA DELS SAURINS   !
  Durant el primer trimestre tenguérem una vista molt especial. Ens va visitar 

un saurí! Feia temps que volíem conèixer un cercador d'aigua i per això en 
Salvador Domínguez va venir a explicar com ho feia.!

  Un saurí és una persona que amb" la seva corrent"corporal i amb l'ajuda 
d'una verga d'ullastre o unes varetes de coure i un pèndol, sap trobar l'aigua 
subterrània i pot conèixer amb exactitud a quina profunditat es troba. Ens 
va deixar amb la boca badada!!

  Tot i que no tothom serveix per trobar aigua perquè" es" necessari tenir 
aquesta "energia màgica" volguérem saber si entre nosaltres s'hi amagava 
qualque saurí i...sorpresa!!! En trobàrem més d'un!!

  Miràrem si a l'escola hi havia cap corrent d'aigua i en trobàrem una al pati. 
 Tenia tanta força que espanyà una de les vergues que duia en Salvador!!

  Després anàrem al pou de can Pau Bauçà per comprovar que per allà també 
hi passava aigua i com feren el pou. En Pau també és un saurí tot i que ell 
s'encarrega més de la radioestèsia.!

  Volem donar les gràcies a en Salvador i a en Pau per explicar-nos la màgia 
dels saurins!!!!

          2n Educació Primària  
          







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Què en pensen els porrerencs… 
 

1. Com et desplaces diàriament? 
2. Creus que és necessari emprar el 

cotxe per desplaçar-te per 
Porreres? 

3. Quants vehicles tens? 
4. Quantes vegades empres el cotxe 

durant un dia? 
5. Empres la bicicleta per desplaçar-

te? Quan? 
6. Què t’agrada més: anar amb 

bicicleta o amb cotxe? Per què? 
7. Quins dels teus mitjans de 

transport creus que contaminen 
més? 

8. Quan vas de viatge quin transport 
empres, públic o privat?  

9. Què en penses de la contaminació 
que generen els vehicles? 

10. Intentaries reduir l’ús de vehicles 
en els pobles? Com? 

11. Vius a un poble perquè creus que hi 
ha manco contaminació? 

12. Quina seria la primera idea que et 
vendria al cap si sabessis que l’aire 
està greument contaminat? 

13. Eliminaries l’energia nuclear?  
14. Trobes que les fàbriques que 

contaminen s’haurien d’eliminar? 
15. Què en penses de la destrucció dels 

boscos? Creus que això pot afectar 
a l’augment de la contaminació de 
l’aire? 

16. Creus que la contaminació afecta  
negativament a la nostra salut? 

Per aquest motiu i d’acord amb les nostres 
possibilitats, començam un estudi de l’entorn 
més proper, el nostre poble. 

Iniciam l’estudi fent una entrevista a ciutadans 
de diferents edats per conèixer quina és la seva 
opinió sobre la contaminació de l’aire i en quina 
mesura cada un contribueix amb el seu 
augment.  

Als nins de 4t, ens 
preocupa aquesta 
situació i volem 

intentar  
posar-hi remei… 

 

I si no posam el nostre granet 

d’arena i un dia s’acaba el món? 
Sembla que a les persones d’avui en dia 

no els importa gaire el tema de la 
contaminació. Els ajuntaments dels 

pobles segueixen fent campanyes per 
tractar aquest tema però està clar que la 

cosa no funciona... 

A les notícies sentim constantment que: 

-la capa d’ozó es va deteriorant de cada 
vegada més i això ens dona canvis en el 

clima.  

-els rajos solars de cada vegada són 
més potents i per això, no convé 

prendre el sol entre les 13 i les 17 hores.  

-les fabriques produeixen molta 
contaminació. 

 
 

 

La conclusió que abstreim després de fer 
aquestes entrevistes als nostres veïns de 
Porreres és que la majoria es desplaça en cotxe 
pel municipi. Creuen que la contaminació està 
en augment any rere any i algunes propostes 
que han sortit per combatre amb aquest 
problema són: emprar cotxes elèctrics, eliminar 
les fàbriques contaminants, desplaçar-se més 
en bicicleta, evitar la destrucció de boscos…  



 

 
 
 
 
 

Com a ciutadans de Porreres, un altre grup d’alumnes han fet un estudi sobre 
la contaminació que podien generar diferents tipus de fàbriques que hi ha al 
nostre poble. Observam que la majoria de fàbriques actualment no contaminen 
però fa uns certs anys si que ho feien. Per tal de preservar el medi ambient 
decidiren canviar els seus sistemes de producció. Arribant al punt que 
pràcticament la única contaminació de Porreres generada per les indústries és 
acústica.  
 Així com també, es varen apropar a l’ajuntament per conèixer la quantitat de 
vehicles que es mouen pel municipi. La xifra actual és de 1.914, tots 
empadronats. Han descobert també, que els vehicles de més de 25 anys 
generen una quantitat més elevada de fum respecte dels més moderns.  
  
  
A més a l’ajuntament els han explicat que el govern Balear va fer un estudi que 
es va dur a terme entre el febrer i el març de l’any passat i el resultat fou, 
que l’aire que envolta Porreres és un aire excel·lent. 
 

  Un quart grup, s’ha dedicat a fer rètols 
amb la intenció de voler transmetre que 
ens cal fer un esforç i aprendre a reciclar 
correctament perquè si ho feim el món 
serà millor.  
Així com també han tengut en compte 
diferents llocs on és molt important 
evitar la contaminació, com per exemple 
la mar (més ara que s’acosta l’estiu i les 
platges són un lloc molt visitat).  
També pretenen donar a entendre que si 
no hi ha contaminació, aconseguirem 
tenir un món més feliç. Hi ha moltes 
formes d’evitar la contaminació. Una 
d’elles és fent manco ús dels mitjans 
unifamiliars de transport per desplaçar-
se. Per no contaminar podríem emprar el 
transport públic o fins i tot la bicicleta 
que no contamina gens.  

 

 
 



  
 

GAUDEIX DE LES 
VACANCES I PASSA UN 

BON ESTIU! 
Alumnes de 4t de Primària 

NOSALTRES ESTEIM PREPARATS PER GAUDIR DE L’ESTIU I TU HI ESTÀS?  

DECÀLEG PER PASSAR UN 
BON ESTIU! 

1. POSA’T CREMA ABANS 
D’EXPOSAR-TE AL SOL.  

5. REFRESCA’T 
MENJANT UN BON 

GELAT! 

2. PENSA A HIDRATAR-TE. 
BEU MOLTA D’AIGUA.  

3. NO SURTIS DE CASA 
DURANT LES HORES MÉS 
FORTES DE SOL.  

4. PROTEGEIX-TE EL CAP I LA 
VISTA QUAN ESTIGUIS AL 

SOL. 

6. POSA’T ULLERES 
PER NEDAR A LES 

PISCINES DE CLOR. 

7. REPASSA’T D’AIGUA 
CLARA, DESPRÉS DE 

NEDAR A UNA PISCINA DE 
CLOR. 

8. PROTEGEIX-TE DE LES 
PICADES. EMPRA 

REPEL!LENT DE  MOSQUITS.  

9. VESTEIX AMB ROBA MÉS 
FRESQUETA. 

10. NEDA O DONA’T UNA 
DUTXA PER  COMBATRE LA 

CALOR. 









Els alumnes de 6è, a més de fer molta 
feina, hem viscut grans experiències 
fora de la classe durant aquest curs.  

Entre totes les activitats realitzades, 
n’hem destacat 3 com a les més 
significatives per nosaltres.  

!1

CLASSE DE CABRERA
6È PRIMÀRIA CURS 2016/2017 

Diada Esportiva a 
Sencelles. 

30 de març de 2017 

Viatge d’estudis, 
del 2 al 5 de maig. 

Port Aventura i la 
Cerdanya. 

Inoblidable!!! 

Jia Neus Sampol, 
guanyadora del 

concurs de 
narrativa del 
Parlament.  

Premi a la redacció 
més original.

DIADA A 
SENCELLES 

1
VIATGE 

D’ESTUDIS 

2
RECOLLIDA DE 

PREMIS DEL 
CONCURS DEL 
PARLAMENT 

3



En aquest article, volem contar-vos com a 
més de treballar dins l’aula. També ho hem 
fet a fora. I que ens ha encantat aixecar-
nos de la cadira i fer coses diferents. 
Moltes d’aquestes experiències seran part 
dels nostres records per a tota la vida.  

30 de març Diada 
esportiva i religiosa 
a Sencelles. 
Aquí us mostram algunes de les 
opinions dels companys de classe 
damunt aquesta diada: 

“A jo, Sencelles me va agradar molt. Vàrem fer 
jocs al poliesportiu. Mentres alguns jugaven a 
futbol, altres a bàsquet i altres a Voleibol, ens 
vàrem divertir molt jugant contra altres escoles.” 

“Em va agradar fer equips. Tothom va 
participar” 

“La primera cosa que vàrem fer, va ser anar a 
veure la casa de la Beata, després anàrem a 
missa, vàrem mostrar el nostre arbre amb els 
nostres cercles de colors que expressaven els 
sentiments…” 

“Va ser genial que ens animàssim uns equips als 
altres, encara que el recinte fos molt gran, 
estàvem pendents uns dels altres. Els de futbol 
quasi varen guanyar…” 
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VIATGE D’ESTUDIS A 
PORT A VENTURA I 

LA CERDANYA. 

“El viatge d’estudis va ser una experiència 
única i al·lucinant.  La cosa que em va agradar 
més varen ser els cavalls” 

“Port Aventura va ser emocionant, vàrem 
cridar fins quedar ben escanyats. Vàrem 
pujar a tot allò que vàrem voler i el menjar 
estava “rico-rico”  

“El Shambala… el Dragon khan… el Furius 
Baco… ufff súper divertit. Una pujada 
d’adrenalina total, quina velocitat…” 

“Entrar a Port Aventura va ser un dels 
millors moments de la meva vida” 

“Lo millor de tot va ser poder estar amb 
els amics” 

“Les tirolines em feien molta por al 
principi, però després no hauria aturat”’ 
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CONCURS DE DIBUIX I 
REDACCIÓ 'UN 
PARLAMENT PER A 
TOTS I TOTES’ 

“Dia 1 de juny, vàrem partir a Palma a recollir 
un premi, no sabíem qui era el guanyador, ni 
en quina categoria era…” 

“I va guanyar na Jia el premi a la redacció més 
original” 

“Ens varen regalar una quelimerienda i una 
camiseta!!!!” 

“Quan vàrem veure que ens tocava a 
nosaltres… estàvem molt nerviosos” 

“ Hi havia molts nins i nines de molts llocs 
distints, vàrem poder parlar una mica amb 
ells” 

“Enhorabona Jia!!!!!!”
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Passatemps
Fixa’t bé 

amb 

aquestes 

fruites!! 

Les pots 

trobar a 

la sopa 

de 

lletres?

Aquest esquirol té un petit 

problema! El pots ajudar a 

trobar el seu dinar?

Que 

la força us 

acompanyi 

resolent 

l’enigma.



MATERIAL ESCOLAR
2017/2018

1r CURS:

- 1 quadern mida quartilla sense espiral, pauta 3ʼ5.
- 1 quadern de pauta 3ʼ5 amb espiral DIN-A4
- 1 barra de ferrament, 5 llapis HB (núm. 2), 5 gomes.
- 2 capses de plastidecors de 12.
- 2 capses de retoladors de 12
- 4 paquets de plastilina de diferents colors a triar.
- 1 tisores
- 2 carpetes (senzilles, sense plàstics ni separadors)

Nota important: Els alumnes de 1r de primària NO han de dur estoig.

2n CURS:

- 1 barra de ferrament.
- 5 llapis HB (núm. 2).
- 5 gomes.
- 2 capses de plastidecors de 12.
- 2 capses de retoladors de 12.
- 4 paquets de plastilina de diferents colors a triar.
- 1 tisores.
- 2 carpetes (senzilles, sense plàstics ni separadors).

Nota important: Els alumnes de 2n de primària NO han de dur estoig.

3r i 4t CURS:

- 1 arxivador de 4 anelles i separadors.
- Recanvis quadricutas i de retxes (recomanam la marca Oxford i de només 4 forats).
- 1 estoig amb llapis, maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell.
- Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta.
- 5 llapis HB (núm 2), 5 gomes i 1 maquineta (recanvi que quedarà a dins lʼaula).
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador dʼangles i regle.
- 1 flauta dolça.
- 4 paquets petits de plastilina.
- 1 carpeta de plàstic mida foli.
- 1 paquet de folis DIN-A4 (100 folis).
- 1 diccionari de català i 1 de castellà.
- 10 fundes de plàstic soltes que emprarem per posar dins el fitxer. 



MATERIAL ESCOLAR
2017/2018

5è i 6è CURS:

- 1 arxivador de 4 anelles i separadors.
- Recanvis quadricutas i de retxes (recomanam la marca Oxford i de només 4 forats).
- 1 estoig amb llapis, maquineta, goma, 1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell.
- Retoladors, plastidecor, barra de ferrament, tisores i maquineta.
- 5 llapis HB (núm 2), 5 gomes i 1 maquineta (recanvi que quedarà a dins lʼaula).
- Compàs, esquadra, cartabó, transportador dʼangles i regle.
- 1 flauta dolça.
- 4 paquets petits de plastilina.
- 1 carpeta de plàstic mida foli.
- 1 paquet de folis DIN-A4. (100 folis).
- 1 diccionari de català i 1 de castellà.
- 10 fundes de plàstic soltes que emprarem per posar dins el fitxer. 

* És important " que tot el material (de tots 
els cursos) tengui el nom posat.

* Si teniu qualque material de la llista, no cal 
comprar-ho de nou.

* És important que tots els alumnes que són 
de reutilització forrin els llibres.




