CEIP CAN PASTILLA.
C.SERTORI,2 CP. 07610 TELF. 971. 265.554
http://www.cpcanpastilla.com/

982.155.838

ENTRE TOTS I CADA UN DE NOSALTRES, HEM FET REALITAT
L’EDICIÓ DEL NOSTRE PRIMER DIARI ESCOLAR, AMB LES
SEGÜENTS SECCIONS:
1. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 4t D’EI: “LA CLASSE DELS
PALLASSOS”.
2. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 5è D’EI: “HEM SORTIT AL
DIARI DE MALLORCA”.
3. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 6è D’EI: “LA FESTA DE
SANT ANTONI”.
4. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 1r D’EP.
5. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 2n D’EP.
6. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 3r D’EP.
7. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 4t D’EP.
8. ENTREVISTA FETA PELS ALUMNES DE 5è D’EP: VISITA I
ENTREVISTA A JAUME MATEU, DEL DIARI DE MALLORCA.
9. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 6è D’EP.
10. EL CIRC
11. SECCIÓ D’ESPORT: “ELS NOSTRES ALUMNES ESPORTISTES”
12. SALUT I ALIMENTACIÓ:
HORT ESCOLAR
RECEPTA DE LA COCA DE VERDURA
13. MEDI AMBIENT: RECICLAM L’ OLI
14. SECCIÓ PER A PARES:
ALIMENTACIÓ SALUDABLE
15. WORDSQUARE AND RIDDLES IN ENGLISH
16. FRASES PER A PENSAR...

1. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 4t D’EI: “LA CLASSE DELS
PALLASSOS”.
ENGUANY, EL TEMA DEL CENTRE ÉS “EL CIRC” I ELS ALUMNES DE
TRES ANYS S’HAN POSAT EL NOM DE LA CLASSE DELS
PALLASSOS.

Podeu
veure
totes
les
noticies
a
http://www.cpcanpatilla.com/noticies3anys.pdf

la

pàgina

Web

2. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 5è D’EI: “HEM SORTIT AL
DIARI DE MALLORCA”.
LA CLASSE DELS MALABARISTES HAN ESCRIT UNA NOTICIA
EXPLICANT-NOS QUE VAREM SORTIR AL DIARI DE MALLORCA.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticies4anys.pdf

3. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 6è D’EI: “LA FESTA DE
SANT ANTONI”.
ELS ACRÒBATES HAN FENT LA NOTICÍA SOBRE LA TORRADA DE
SANT ANTONI QUE CELEBAREM DIA 17 DE GENER.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticies5anys.pdf

NO DEXEU DE VISITAR EL BLOC D’EDUCACIÓ INFANTIL...
http://www.educacioinfantilcanpastilla.blogspot.com.es/

4. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 1r D’EP.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticiesprimer.pdf
A més podeu visitar el bloc de “compartir experiències”
http://canpastillaprimer.blogspot.com.es/

5. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 2n D’EP.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticiessegon.pdf
A més podeu visitar el bloc de “compartir experiències”
http://canpastillaprimer.blogspot.com.es/

6. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 3r D’EP.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticiestercer.pdf

A més podeu visitar el bloc de tercer: http://mapariciojk133.blogspot.com.es/

6. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 4t D’EP.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticiesquart.pdf
A més podeu visitar el bloc de quart http://quartceip.blogspot.com.es/

8. ENTREVISTA AL COORDINADOR DEL “DIARI DE L’ESCOLA”,
JAUME MATEU
Después de salir publicada una
entrevista en el periódico “El
Diari de Mallorca” sobre las
diferentes actividades que se
llevan a cabo en nuestro Centro,
nos surgió la idea de realizar un
diario en nuestra escuela. El
curso de 5º de Primaria, en el
área de Castellano, prepara una
entrevista a Jaume Mateu,
encargado de la sección del
periódico donde precisamente se
publican todas las noticias
relacionadas con los Centros
educativos.

Yo lo que hago es coordinar pero
hay otras personas que colaboran
y entre todos se elabora todo el
trabajo que luego se publica.
P: Cómo te sientes cuando

tienes que dar una mala noticia
o si algo no funciona
en el periódico?

R: En la sección que yo coordino
no hay malas noticias. A veces hay
noticias que son más interesantes
o que gustan más que otras.
P: ¿Cuál es el tipo de noticias

que más te gustan?

R: Me gustan sobre todo, las
noticias relacionadas con las
actividades realizadas por los
propios alumnos en los Centros
educativos. En general todo lo
relacionado con los reportajes.
P: ¿De cuántas secciones se

Pregunta: ¿Qué te motivó para
dedicarte a este trabajo
relacionado con el periodísmo?

Respuesta: Yo estoy aquí un
poco de rebote porque cuando
empecé a estudiar en la
universidad, colaboraba con el
periódico como corresponsal de
mi pueblo, Bunyola.
Un corresponsal es el que se
encarga de las noticias de ese
pueblo. No tiene porqué ser
periodista.
Empecé haciendo el suplemento
de universidad, que se publica los
jueves y al cabo de dos años,
empecé a hacer el “Diari de
l’Escola”. Después necesitaban
una persona que dominase bien el
Catalán y yo como estudiaba
Filología catalana pues me
contrataron.
P:¿Cuántos años llevas

desarrollando este trabajo?

R: Empecé colaborando cuando
tenía 20 ó 21 años, hace unos 12
aproximadamente.

compone el “Diari de l’Escola”? .
R: El Diari de l’Escola tiene un
reportaje en portada, la sección
de “les nostres escoles”, media
página o una completa, depende
de las semanas, de las noticias
generales y también una página
con un reportaje del Centro
seleccionado, un escrito de un
maestro, un escrito de un alumno,
actividades de un grupo de clase,
una entrevista…

P: ¿Cuáles son tus funciones
como coordinador del “Diari de
l’Escola”?
R: Funciona con las noticias que
llegan de las escuelas. Mis
funciones son decidir qué es lo
qué se publica, seleccionar las
noticias de portada, también
hago reportajes…

A més podeu visitar el bloc d’aquest grup a
http://diablocojuelo72.blogspot.com.es/

Agradecemos la colaboración al
Diario de Mallorca y de manera
especial a Jaume Mateu por
dedicarnos estos minutos.
Para ver las fotos tanto de la
visita al Diario de Mallorca como
de la entrevista podeis acceder al
siguiente enlace.
VEURE FOTOS

9. NOTICIES FETES PELS ALUMNES DE 6è D’EP.

Més noticies a la pàgina http://www.cpcanpastilla.com/noticiessise.pdf
A més podeu visitar el bloc d’aquest grup a
http://sisecanpastilla.blogspot.com.es/

10. EL CIRC

DURANT TOT
EL CURS, S’HA TREBALLAT EL TEMA
DEL CIRC.

TOTS ELS ALUMNES, DE TOTS ELS
CURSOS, HAN CERCAT INFORMACIÓ
DIVERSA PER A APRENDRE SOBRE LA
HISTÒRIA
DEL
CIRC,
LES
PROFESSIONS, EL VOCABULARI...

A TOTES LES ÀREES S’HAN FET ACTIVITATS
RELACIONADES AMB EL CIRC.

LES FAMÍLIES TAMBÉ HAN COL·LABORAT...

ENTRE TOTS, HEM APRÉS MOLT!!!!

En el nostre centre tenim molts d'alumnes que practiquen esports a
diferents clubs i associacions, per això hem pensat que es mereixen una
pàgina al nostre diari. A continuació farem un petit resum de tots el
alumnes que fan qualque esport:

Primer: Melisa Alcorta (patinatge), Serrana (natació), Isabel (gimnàstica
artística), Tomeu (bàsquet i natació), Luís (fútbol i natació), Marvin
(judo), Isaac (judo), Ainhoa (patinatge i judo), Aitana (gimnàstica
rítmica), Nikita (fútbol), M. Ángel (futbito), Mario (fútbol).

Tomeu i el
seu equip
del CB
Bahía San
Agustín

Segon: Nahiara (karate, atletisme i tenis),
futbito), Sergio (fútbol), Pablo (futbito,
(fútbol i bàsquet), Mohamed ( fútbol
Alejandro Joel ( Tenis i judo), Matteo
bàsquet).

Marta (ball), Dani
bàsquet, natació),
i bàsquet), Iván
(bàsquet), Tomás

(bàsquet,
Christian
(fútbol),
(Tenis i

Iván i Sergio amb el seu equip del Patronato
Tercer Xavier (tenis i futbito), Adan (futbito), Luis ( futbito), Aleksis (
futbito i bàsket), Marc 8futbito), Víctor (futbito), Izan, (judo), Markel
(Tenis), Paula (natació sincronitzada), Emilia (judo), Ogonna (judo),
Sofia (judo i bàsket), Natalia (ball).

Victor, Marc i Adán
campions
de
la
“liguilla” de fútbol
IME

Quart: Ainhoa (judo) Diogo (futbol i tenis), Maria (zumba), Taya
(Patinatge), Isabel (natació), Alba (natació), Luz (zumba), Laia (cavall,
judo), Samir (futbito), Nicolas (futbol, Jaume (futbito), David Nogueira
(futbito), Antonio (futbito), Lee (bàsket i judo) Ignacio (natació).

Cinquè: Magalí (patinatge artístic), Estefania (judo), Juanjo (fútbol),
Valentina ( fútbol), Jonathan (judo i patinatge), Katharina (bàsquet),
Izhan (fútbol), Leo (bàsquet).

Sisè: Amanda (fútbol), Guadalupe (ball), Nacho (rugby), Elena (ballet),
Andrés (judo), Alex (fútbol), Bea (hip-hop), Lucia (hip-hop), Naira
(hip-hop) i Tila (patinatge).

Leo amb el seu equip C.B. Bahía San Agustín

Si voleu veure totes les activitats que feim a l’àrea d’Educació Física,
podeu visitar el següent enllaç:
http://vanesaef.blogspot.com.es/

HORT ESCOLAR
ENGUANY HEM FET UN HORT AL PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL. HEM
SEMBRAT LLETUGUES, BLEDES, ALLS, FAVES, MONGETERES,
MADUIXES I LLAVORS DE TOMÀTIGUES, CEBES, PREBES VERD I
CARABASSÍ.
ELS ALUMNES D’EI HAN RECOLLIT LES BLEDES I ELS ALLS TENDRES
PER FER UNA COCA DE VERDURA.
AQUÍ TENIU LA RECEPTA I EL TOT EL PROCÉS!!!

RECEPTA
Ingredients:
De la pasta:
•
•
•
•

100 g d’oli d’oliva (i un poc més per untar la
llauna)
100 g d’aigua
Farina fluixa
un pessic de sal

Del farciment:
•
•
•
•
•
•
•

Bledes fresques del nostre hort escolar
1 manat de julivert
1 manat d’alls tendres del nostre hort
3 tomàtigues madures
sal
oli d’oliva verge
pebre bord

Preparació:
Rentau les verdures. Eixugau-les. Tallucau les bledes i el julivert. Les tomàtigues, tallau-les
a rodanxes i posau-les dins un plat a part. Trempau les verdures amb sal, oli verge i pebre
bord. Remenau bé el conjunt amb les mans perquè s’amarin bé.
Dins un recipient fondo, mesclau ’oli, l’aigua i la sal. Incorporau-hi la farina (no tota d’un
cop; per tandes) i mesclau bé la pasta amb les mans fins que sigui homogènia.
Untau una llauna amb oli i esteneu-hi la pasta, que quedarà molt primeta. Programau el forn
a 200º. Mentrestant, repartiu la verdura amb les mans damunt la pasta (no hi poseu el suc!).
Distribuïu les rodanxes de tomàtiga per damunt.

Enfornau la coca quan el forn hagi arribat a la temperatura indicada i no abans. Coeu-la
durant 20-25 minuts. Vigilau-la: si veis que la verdura s’asseca massa, tapau-la amb un
paper d’alumini els darrers minuts. Això depèn de cada forn. A l’hora de servir-la,
ruixau-la amb oli verge.
PODEU TROBAR TOTES LES ACTIVITATS DE L’HORT ESCOLAR A:
http://www.educacioinfantilcanpastilla.blogspot.com.es/p/l.html

Des de fa dos anys el nostre Centre participa en un projecte de reciclatge d’oli. En
aquest, hi col·laboren un total de 42 famílies. A principi de cada curs es reparteix
una circular on es dóna la possibilitat de poder participar-hi.
Aquesta iniciativa es duu a terme a través de “Oli Klak” (http://www.oliklak.com/)
que ens facilita els “Clakis” que són uns envasos on es diposita l’oli que ja s’ha
emprat per cuinar. Quan la botella es plena, l’alumne el retorna i se li en dona una
de buida.
Una vegada el contenidor és ple, telefonem a l’empresa encarregada i aquesta, el
buida i ens facilita nous envasos.

14. SECCIÓ PER A PARES:
ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Quanta quantitat hem de menjar de cada grup?
La "piràmide dels aliments"
La piràmide dels aliments ens diu quantes racions hem de menjar de cada grup
d'aliments. El nombre de racions estan escrites en vermell. (2-3 vol dir de dos a
tres racions diàries)

Font d’informació: guia L'alimentació saludable a l'etapa escolar. Generalitat de
Catalunya (guia alimentacio.pdf)
Podeu baixar-vos la guia L'alimentació saludable a l'etapa escolar. Generalitat de
Catalunya fent clic a:
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/50511guiadelalimentacisal
udablealetapaescolar.jsp
A nostra escola els alumnes de 3r cicle de primària han dut a terme una estadística
sobre els hàbits alimentaris dels companys de tot el Centre, mitjançant un
enregistrament de dades.
Els resultats han estat els següents:

CARMANYOLES PLÀSTIC/FILM PAPER PAPER
DE PLATA
EI-4t
21
0
0
0
EI-5è 21
0
0
0
EI-6è 15
3
0
1
1r-EP 14
4
1
1
2n- EP 12
3
2
0
3r- EP 7
1
0
1
4t- EP 16
6
3
0
5è- EP 4
4
4
2
6è- EP 4
4
0
3
FRUITA

EI-4t
EI-5è

7
3

ENTREPÀ
AMB
VERDURES
0
0

ENTREPÀ
AMB
EMBOTITS
8
11

ENTREPÀ
DE XOCOLATA,
BRIOXERIA
0
2

EI-6è
1r-EP
2n- EP
3r- EP
4t- EP
5è- EP

5
0
7
2
2
2

0
4
0
0
4
0

4
4
9
6
10
6

4
9
4
2
1
4

6è- EP

2

0

8

3

Aquestes dades s’han recollit durant el mes de març, en un dia que no fos de fruita.
Es repetirà una vegada cada mes, per “sorpresa” per tal d’obtenir uns resultats els
més reals possibles.
L’estudi es fa per conscienciar als alumnes de la importància de mantenir una
alimentació saludable i evitar el sobrepès.
Els grups amb millors resultats obtenen, com a premi, un diploma que quedarà
penjat a la classe.

"

• “L’art suprem del mestre consisteix en despertar la motivació, el
goig, de l’expressió creativa i del coneixement ”

Albert Einstein
•

“La lectura fa a l’home complet, la conversa el fa àgil i
l’escriptura precís”.

Francis Bacon.
• “Educació és allò que queda quan s’oblida allò que es va aprendre
a l’escola”.

Albert Einstein
• “Massa sovint l’escriptura s’ensenya com a una habilitat motora i
no com una activitat cultural complexa. (…) Als nens se’ls hauria
d’ensenyar el llenguatge escrit, no l’escriptura de lletres”.

Vigotsky
• “No ensenyi els seus alumnes a subratllar, senyor professor,
ensenyi’ls a escriure”.

Salvador Sostres
• “Llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només
es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple
contacte, imitació o seducció (…) Si ens preocupéssim menys per
la lectura dels altres i més, i amb més rigor, per les nostres
lectures, ben segur que l’entusiasme ens desbordaria i els nostres
éssers més propers advertirien aquesta plenitud que ens
proporcionen els llibres, i potser, potser, altres persones
intentaran fer aflorar el seu propi fervor aprofitant algunes de
les petites espurnes que la nostra pròpia llar desprèn.
Primer llegeix tu i els altres imitaran el plaer que expandeixis.
Predica amb l’exemple”. “La lectura i la vida” d’Emili Teixidor

