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  EDITORIAL   
Ja són molts de cursos els que fa que quan arriba l’hora d’escriure l’editorial de la revista “Es Fornassos” 

un ja no sap com ha de començar i li vénen al cap tantes coses per poder contar ... que no sap quines deixar pel 
proper curs i quines prioritzar i escriure per l’actual. De totes maneres la definió d’editorial, segons l’enciclopèdia, 
és un comentari que reflecteix l’opinió de la direcció del mitjà, en el nostre cas, de la revista. Abans d’opinar com a 
director voldria que fossiu vosaltres com a famílies que donàssiu la vostra opinió del que s’ha fet durant el curs i, 
en conseqüència, aportàssiu idees noves del que podem fer o vos agradaria que féssim en qualque moment i vos 
encorejam a participar i col·laborar en tot el que suposi una millora de l'educació pel bé dels infants. 

La veritat és que guardar un exemplar de la revista des de la primera que vàrem editar fins a la que ara 
llegiu és una gran satisfacció i a la vegada un bell record de tots els anys que un ja duu per l’escola i, sobretot, de 
tot l’alumnat que va passant pel centre; qualcuns ja quasi són per la universitat, altres ja fan feina, altres són per 
l’institut, altres estan a punt d’anar-hi perquè ja han tornat grans i deixen ja el centre, i els que són al centre i van 
creixent com a persones i poden veure què han fet enguany. Pels que estan a punt de començar amb nosaltres el 
proper curs dir-los que d’aquí uns anys podran anar revisant el seu pas pel centre només mirant els futurs 
exemplars de la revista “Es Fornassos”. 

L’exemplar que teniu entre mans ja és el vuitè, vuit cursos que podrien ser nou números si no haguéssim 
deixat un any sense publicar la revista però que, amb les col·laboracions que tenim, fan que la revista segueixi 
endavant i mostri un ventall de tot el que feim, hem fet i ... farem al C. P. Ses Roques. 

Per motius tècnics d'impressió no hi podrà aparèixer el que s'ha fet durant els mesos d’abril, maig i juny 
però que sí veureu al DVD de fotografies que s’adjunta a la revista. Per tant, després de Pasqua es duran a terme 
les colònies a la Colònia de Sant Pere (Artà), el viatge d’estudis, la diada a la piscina, el sopar de fi de curs ... entre 
d'altres.  

Per segon any volem agrair a la Conselleria d'Educació i Cultura per l'edició gratuïta de l'exemplar que ara 
estau llegint i que, com en el passat curs, podreu baixar-vos d'Internet una còpia a tot color. Us recordam l'adreça 
per poder fer la consulta: http://weib.caib.es/. Clicar “Centres – revistes escolars – revistes escolars – Exposició 
virtual de revistes (i cercar Es Fornassos)”. 

Com que la definició d’editorial otorga la possibilitat que el director pugui reflexar la seva opinió, no 
voldria deixar perdre l’oportunitat que em donen aquestes línees per demanar a les autoritats competents, davant 
el previsible augment de matrícula en aquests anys, solucions d’espai per poder desenvolupar les tasques educatives 
en unes millors condicions. Tot i a pesar d’estar en el segle XXI encara no han aterrat les noves tecnologies en el 
nostre centre i ja és ben hora que qualcú ens miri de cara i ens doti de tot i quant hem de menester per educar al 
futur de la societat. Volem ensenyança de qualitat però també necessitam mitjans amb un mínim de qualitat i una 
cosa va amb l’altre però no podem treure a la loteria sense jugar-hi.  

Només queda desitjar sort a en Pep Moranta i na Mª Antònia Cañellas pel futur i que no oblidin la seva 
escola que tant els ha donat i que tot el que han après els serveixi per ser millors persones i duguin el nom del C. P. 
Ses Roques de Caimari ben amunt. Pels qui a hores d’ara ja estan matriculats al centre, donar-los l’enhorabona per 
haver-se decidit per l’escola pública, per l’escola petita, per l’escola de poble, pel C. P. Ses Roques. Esperam cumplir 
els vostres objectius i tot el que esperau de nosaltres. Volem satisfer des de ja els vostres desitjos educatius. 
Siau tots benvinguts. 

 

Bones vacances i fins el proper curs. 

Toni Boyeras Vallespir, 

Director del C. P. Ses Roques de Caimari. 

Juny 2008 
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COSES DELS PETITS 
3 anys 

  
FFRRAANNCCEESSCC  BBUUGGAARRÍÍNN  

  
JJOOSSEEPP  MMIIRRAA  
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MMAARRGGAALLIIDDAA  FFRRAANNCCEESSCCAA  VVAALLLLCCAANNEERRAASS MMAARRTTAA  MMOORRAANNTTAA 

  

      
MMAARRTTÍÍ  SSOOLLIIVVEELLLLEESS  MMIIQQUUEELL  JJEESSÚÚSS  PPRREESSAA  

  

  
PPEERREE  EESSCCAANNDDEELLLL  
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4 anys 

 
 

 
 

 
 

AALLEEXXAANNDDRREE  GGRRAAUU  GGAABBRRIIEELL  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  

 
  

JJAAUUMMEE  MMUULLEETT SSOOFFÍÍAA  AARRAAUUJJOO 
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5 anys 

 
  

BBAARRTTOOMMEEUU  BBUUGGAARRÍÍNN  JJOORRDDII  EESSPPIINNAA  
 

 
  

LLLLUUCC  AARRIISSTTOONNDDOO MMAARRCCOO  AANNTTOONNIIOO  CCLLAAUURREE 
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MMªª  MMAAGGDDAALLEENNAA  PPEERREEIIRRAA  MMIIQQUUEELL  ÀÀNNGGEELL  MMAAYYOOLL  

  
  

PPAAUULLAA  MMOORRRROO  
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LA CIVILITZACIÓ ROMANA 
 

Al començament del segon trimestre, a la classe dels grans, a l’assignatura de Coneixement 
del Medi, vàrem començar a treballar amb un tema que despertà l’interès de tots els nins i 
nines, i més després d’haver treballat amb la misteriosa civilització egípcia l’any passat. 
 
De la mateixa manera que l’any passat, hi ha hagut molta col·laboració en la tasca de recerca i 
recopilació d’informació per part dels alumnes. A la classe hem disposat de llibres de consulta 
sobre l’Imperi Romà, la seva arquitectura, les seves costums i, en general, tot allò que els 
caracteritzava; informació aportada pels alumnes i aconseguida a internet. Hem vist 
documentals i pel·lícules com  “Ben-Hur” i “Gladiator” per entendre millor com era la vida 
d’aquesta gent.... Tot aquest material ens ha servit per poder donar resposta a les preguntes 
que els nins i nines havien plantejat. I el que volien saber era, bàsicament: 
 
1. A quina època varen viure?   
2. On vivien?, Com eren les seves cases, palaus?, Com anaven vestits?, Com eren les escoles?, De què 

treballaven?   
3. La societat romana; Qui eren els gladiadors? L’emperador? Els legionaris?   
4. Amb qui varen lluitar?; De quines armes disposaven?; Les seves conquestes?; Les guerres?; Les seves 

estratègies de batalla?; Com van fer-ho per passar a tenir tan gran Imperi?   
5. Quina era la seva religió? Festes principals?   
6. Què varen construir?; Quines escultures podem trobar? 
7. Per què va caure l’Imperi Romà?   
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MÉS COSETES QUE HEM FET 
 

 
FIRA DE S’OLIVA 

l 
 
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
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TALLER DE PASTISSETS DE NADAL 
  

 
       TONI GABRIEL SÁNCHEZ MAIRATA 1R. 
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OBRA DE TEATRE DE NADAL 

 
 
 
 
 
 
JORDI ESPINA FONT. 5 ANYS. 
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PASSACARRERS DE DIMONIS I TORRADA DE SANT ANTONI 
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        Mª MAGDALENA PAYERAS. 3R. 
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LLUC ARISTONDO ALZINA. 5 ANYS. 
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CARNESTOLTES  
  

Dues o tres setmanes abans de carnestoltes ja començàvem a fer feina, 
vàrem elegir del que ens havíem de disfressar i vàrem elegir personatges de 
contes. 
Vàrem fer un drac amb I’ajuda d’en Ricard i dels professors. Vàrem fer el 
drac, després el vàrem retocar i pintar. 
El dia de carnestoltes tot ja estava ben organitzat, tots anaven disfresats amb 
els nins de Moscari. 
Varem ter bulla pels carrers i després vàrem fer un refresc a I’Església Vella. 
 
Maria Antònia Cañellas 6è. 
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EN JOAN DES FABIOLET 
 

 

 
 
LA VALL DELS DINOSAURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO CLAURE ESPEJO. 5 ANYS. 
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LA FIRA DEL FANG 
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NO TUDIS ENERGIA! 
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CRESPELLS I PANADES PER PASQUA 
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PANADES 
Dimarts 18 de març vàrem fer per primera vegada panades a 
l'escola. Les mares de torn ens varen dur els ingredients i nosaltres, 
els grans, vàrem fer panades; però els d'intantil varen fer crespells i 
enguany les panades i els crespells els compartim amb tota l'escola, 
no seran només per nosaltres. 
Na Maria José, en Toni i en Biel varen fer la pasta. Després del pati 
vàrem fer les panades i ens varen sortir molt bé. El migdia ens vàrem 
dur les panades a coure a casa i el dimecres les durem a l'escola. 
 
Maria Antònia Cañellas. 6è. 
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 BARTOMEU BUGARÍN LLABRÉS. 5 ANYS. 
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TALLERS DE PLÀSTICA 
 
Els nostres joves artistes han realitzat una sèrie de manualitats amb diferents 
tècniques. En els següents punts us explicarem en què han consistit les esmentades 
activitats: 
 

• Quadre amb paper de seda i témpera 
Hem aferrat a una cartolina diferents trossos de paper de seda de colors, i 
desprès hem pintat amb témpera per damunt, aconseguint una petita peça d’art 
cada al·lot, que després hem ajuntat. El resultat final ha estat un quadre 
sencer, titulat “Mar i terra”, donat que els motius versen sobre aquesta 
temàtica. 

• Caretes de dimoni 
Fetes amb un motlle de plàstic, filferro, cinta adhesiva i paper de diari. Ho hem 
colorejat amb pintures de témpera. 

• Canyetes que sonen / Un tub amb botella i canyeta 
Hem retallat canyetes amb forma triangular en un dels seus extrems i el 
resultat és que, en bufar emeten un so. 

• Ximbomba (pots de Cola Cao i cinta d’embalar) 
• Papiroflèxia (molinets i vaixells de paper) 
• Dibuixos o creacions d’art emprant diferents tècniques:  
 

- Amb punts 
- Mosaic amb revistes i paper de seda 
- Dibuixos de com representar una obra de teatre 
- Treballs creatius a partir d’una línia 
- Utilització de material de reciclatge 
- Reproducció amb pintures de cera sobre cartolines blanques d’algunes 

obres de pintors com Henri Matisse, Gustav Klint i d’altres. 
 

 
         Mª Antònia Calafat Gili 
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PASSA ... TEMPS 
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ENDEVINALLES 
 
PER SES ESTANCES DEL CEL   VAIG NEIXER ENMIG DE LA MAR 
SE PASSEJA UNA DONZELLA   AMB UNA PELL MOLT FORTA, 
VESTIDA DE ROBES BLANQUES   DINS EL POBLE, SI IMPORTA 
I BRILLANT COM UNA ESTRELLA.  EL MEU OFICI ES CANTAR. 

 
(la lluna)      (el corn) 

 
DUES GERMANETES    NO SOM REI I DUC CORONA, 
BALLEN DINS UN PLAT    MAl A CAVALL HE COLCAT, 
COTILLET A VERDA,    PERÒ EN SA NIT I DE DIA 
GIPONET MORAT.     PUC GASTAR SA FANTASIA 
       DE DUR ES ESPERONS POSATS. 

(l’albergínia) 
       (el gall) 
 

UNA COSA REDONETA    UNA COSA BLANCA BLANCA 
TOTA PLENA DE CARNETA.   QUE TOTA SA GENT ESCAMPA, 
       UNA COSA NEGRA NEGRA 

(el didal)   QUE TOTA SA GENT APLEGA. 
 

      (el dia i la nit) 
 
PER SA GARRIGA NEIX,    UNA COSA QUE NO ÉS COSA 
PER LA VILA CANTA    QUE PER TOT EL MÓN SE POSA. 
FA REMENAR ES CUL 
A QUALQUE BERGANTA.       (la fosca) 

 
(la guitarra)    
    UN DE LLARGUET, 

CADA DIA AIXEC ES VOL    UN DE BAIXET, 
 I NO TENC ALES NI PLOMES   UN DE MENUT I FLAC, 

FAIG SES VOLTES MES RODONES  I S’ALTRE MÉS GRUIXAT 
QUE SA FLOR DES GIRA-SOL. 
SOM ENEMIC DES MUSSOL     (els dits de sa mà) 
QUE EN VEURE'M JA S'ARRACONA, 
DES LLADRES SOM SA VERGONYA 
I DES FREDOLERS CONSOL.   UNA COLOMETA QUE ÉS 

        NEGRA I BLANCA, 
(el sol)   SENSE ALES VOLA, 

SENSE LLENGUA PARLA. 
  
Aina Maria Colamar Amengual. 4t.      (la carta) 
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EL MEU PAS PER L’ESCOLA 
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... CIRCUL@ PER INTERNET 
 
Vet aquí el model del contracte que es feia a les mestres a l’any 1923. L’adjunt tal com 
el m’han fet arribar, en castellà que és com es feia tot en aquells anys i amb les dades 
personals en blanc. Quines condicions … per tal de poder educar!!! 
 

MODEL DE CONTRACTE (¿2008?) DE MESTRA  
Contrato de maestras en 1923. 
Este es un acuerdo entre la señorita ……………………………………………… maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela 
………………………………………………… por el cual la señorita …………………………… acuerda impartir clases durante un período 
de ocho meses a partir del ………………………… de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la 
señorita ……………………………… la cantidad de (*75) mensuales. 
La señorita ……………… acuerda: 
 
1.No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa.  
 
2.No andar en compañía de hombres. 
 
3.Estar en su casa entre las 8.00 de la tarde y las 6.00 de la mañana, a menos que sea para atender función 
escolar. 
 
4.No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 
 
5.No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados.  
 
6.No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la 
maestra fumando. 
  
7.No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra 
a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. 
 
8.No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.  
 
9.No vestir ropas de colores brillantes. 
 
10.No teñirse el pelo. 
  
11.Usar al menos dos enaguas. 
  
12.No usar vestidos que queden a más de cinco centímetro por encima de los tobillos.  
 
13.Mantener limpia el aula: 
  
a) Barrer el suelo al menos una vez al día. 
b) Fregar el suelo del aula al menos una vez a la semana con agua caliente. 
c) Limpiar la pizarra al menos una vez al día. 
d) Encender fuego a las 7.00, de modo que la habitación esté caliente a las 8.00 cuando lleguen los niños. 
 
14.No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios.  

             Toni Boyeras Vallespir 
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Aquest document ha estat adaptat una mica: estava en castellà, les dades, ara, són 
més properes a la nostra realitat, però el que no s’ha modificat ha estat la 
intencionalitat del que l’autor/a del text original volia donar a conèixer. Està clar que 
ni tant ni tan poc però que són moltes de les realitats que ens trobam a les escoles del 
segle XXI. 
 

FUNCIONS DEL MESTRE/A 
 

 1. Detectar càries, problemes d’oïda, peus plans, problemes de personalitat, mancances 
afectives ... i va i quan arribes a ca teva tens uns intrusos al cap ... polls!! 
2. Fer de pare i mare amb nins que els falta afecte i no tenir dret a que això t’afecti. 
3. Dur a curar en Pau i deixar a la resta de la classe sense atendre. 
4. Fer mil i una reunions per aclarir a pares, mares i alumnes que la Conselleria no enviarà cap 
substitut/a. 
5. Anar de colònies i/o de viatge d’estudis, treballar 24 hores al dia per la cara, ser 
responsable de tot el que passa i, a més a més, haver de pagar la cangur pels teus fills quan 
ets allà. 
6. Donar classe a diferents nivells, tenir una quarantena d’alumnes, conèixer-los a tots (per 
noms i llinatges), motivar-los i orientar-los. 
7. Elaborar, restaurar, plastificar ... el material de classe. 
8. Documentar-te, programar classes, preparar el material, veure les novetats editorials, fer 
entrevistes a les famílies, i, el vespre, corregir exàmens i exercicis. 
9. Coordinar-te amb els cicles, nivells i departaments. 
10. Voler-te reciclar en horari lectiu, i haver-ho de fer en el teu horari lliure i, a més a més, 
pagant. 
11. Estar d’interí/na treballant 15 dies a Educació Infantil a Palma, 1  
mes a Llubí, 3 mesos a l’aula d’Educació Especial de Manacor i la resta de curs fent anglès a 
Pollença. 
12. Saber informàtica, psicologia, dibuix, manteniment d’edificis, mecanografia, redactar 
actes, llibres d’escolaritat, netejar/arreglar la fotocopiadora, desembossar el wàter, 
emplenar els papers de l’adscripció, ... 
13. A tot això s’ha d’afegir l’haver de fer de psicòleg amb els pares i les mares, escoltant els 
seus problemes de parella, separacions, banyes, maltractes, problemes d’alcohol, etc. sense 
tenir un mateix dret a tenir problemes, doncs tot el món té per sabut que, el/la mestre/a és 
feliç i els problemes els tenen els altres. 
14. A més a més, normalment, els/les mestres no han d’esperar un agraïment o un 
reconeixement per tota la feina feta, per fer de pare-mare-psicòleg-cuidador-infermer- 
educador ... no mereix un “gràcies per tot” ja que per això ens paguen i sobretot, per això 
tenim vacances ... moltes vacances!! 
15. Tampoc s’han d’oblidar les amenaces de pares, els insults i inclús les agressions ... bé, no 
només dels pares, també d’alguns nins, això sí, sense tenir cap dret a defensar-te (tant dels 
adolescents com d’agressions físiques de nins més petits: pessigades, cosses, escopinades, ...) i 
Déu ens alliberi de fer-ho ... I ... encara així estimam la nostra professió! “¡¡Hay que joderse!!” 
 
¡FELIÇ DIA A TOTHOM I MÉS A TU SI ETS “PROFE”!!       Toni Boyeras Vallespir 
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CANÇONER POPULAR MALLORQUÍ 
 
JO TENIA UN BUSCARET     JAUME PATAUME 
QUE VOLAVA PES CARRER     DES CARRER DE BAIX 
UNA DONA EL ME VA PRENDRE    SA TIA PANERA 
I EL ME VA FER SABATER.     I ES CONCO CALAIX. 
MADONA VOLEU SABATES? 
ES MEU BUSQUERET EN SAP FER 
FORTES COM UNA RABASSA         
I FINES COM UN PAPER.         
         JAUME PATAUME  
         CUL DE TAMBOR 
         NO MENJARÀS XULLA  
         NI BOTIFARRÓ. 
SI JO FOS UN REI FARIA 
UN CASTELL ENRAJOLAT 
I DEDINS HI POSARIA   ES DILLUNS NO VULL FER FEINA 
NA MARIA I EN BERNAT.   ES DIMARTS PER DESCANSAR 
S'ALTRE DIA SA CRIADA   ES DIMECRES PER ES CINE 
VA PlXAR DINS UN TASSÓ   ES DIJOUS A FESTEJAR 
I LI VA DIR EN ES SENYOR  ES DIVENDRES PASSAR COMPTES 
VE'T AQUÍ SA LLIMONADA.  ES DISSABTES A COBRAR 
       ES DIUMENGE QUE EN VULL FER 
       NO ME DEIXEN TREBALLAR. 
EN JOAN QUAN VA ARRIBAR   
AMB AQUELLES SABATOTES 
ENCALÇAVA SES AL.LOTES 
PER DARRERA ES CAMP ANAR.  EN JOAN QUAN VA ARRIBAR 
SA MARE LI VA PEGAR   VA DIR: MA MARE JA VENGO! 
AMB UN MANEC DE GRANERA  AI, FILL MEU JO NO T’ENTENGO 
VA TRENCAR SA GREIXONERA  SI NO MUDES DE PARLAR. 
I NO POGUEREN SOPAR. 
 
PEIXETERA PUNYETERA      
M'HAS VENUT ES PEIX PUDENT   Aina Maria Colomar Amengual 
SI NO EM TORNES SA PESSETA 
ET DURÉ A S'AJUNTAMENT. 
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VEUS QUE ENS RECORDEN 
 

 
 
Fotos de Mari Carmen Villalonga, mare de na Marta, el dia 28  
de juny de 1923, amb 14 anys, el dia de fi de curs al C. P. Ses Roques 
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L’ENSENYANÇA A ESPANYA 
 

Com es veu l’ensenyança a Espanya segons el color polític del Govern de torn i la llei 
d’Educació que aquests implanten/imposen. 
 

     
    Toni Boyeras Vallespir 
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LLEGIR JUNTS PER DESCOBRIR 
EL MÓN PLEGATS 
 
A l'escola ens prohibien la lectura en veu alta. La lectura silenciosa ja era el credo de l'època. 
Directe de l'ull al cervell. Transcripció instantània. Rapidesa, eficàcia. Amb un test de comprensió 
cada deu línies. (...) Totes les meves respostes eren exactes però, en tornar a casa, ho rellegia tot 
en veu alta. Per meravellar-me. Les paraules pronunciades començaven a existir fora de mi, 
vivien realment. I a més, em semblava que era un acte d'amor. 
 
Daniel Pennac 
 

Una de les coses que més agraden als nins és escoltar històries en veu alta, vinguin d'on 
vinguin: de la televisió, del cinema, dels llibres, dels còmics... Però sobretot, sobretot, els 
agrada escoltar-les contades per una veu familiar, ja sigui la mare, el pare, el padrí o la 
padrina, o bé un germà gran. Els contes, tradicionals o moderns, i llegendes ajuden a nins i 
nines a aprendre a enfrontar-se a un món sovint ple de perills, però també de premis per als 
que saben vèncer la por, o d'ajudes per als qui volen fer qualque cosa i no defalleixen. Els 
llibres, les històries, la ficció, permeten a grans i petits explorar el món, conèixer les alegries 
i les dificultats de la vida, o simplement, passar-s'ho bé. I riure, tan important.  
 
Quan el dia s'acaba i anem a dormir, és el moment d'encetar una història. Els nins són a punt 
d'adormir-se, el dia ha estat ple d'esdeveniments —a l'escola, a la plaça, a ca nostra—, el cos 
està cansat, i la ment llesta per somniar. Llavors obrim un llibre i passa el miracle: comença un 
món nou, màgic, per explorar. Llegim en veu alta, i el silenci de la nit s'omple un instant de 
paraules vives i sonores que teixeixen móns de màgia i aventures on gairebé tot és possible. 
Estem cansats, si, però llegir plegats relaxa (feu-ne la prova). És una trègua, un moment de 
pau per a adults i petits. 
Per això, si heu de triar un regal per a un aniversari o per als vostres fills, regaleu llibres. O 
millor encara, feu als vostres fills socis d'una biblioteca, perquè agafin l'hàbit de treure un 
conte diferent cada setmana. L'hàbit de llegir els acompanyarà tota la vida, i els permetrà 
aprendre moltes coses del món i de la vida, més enllà de tot el que puguem ensenyar-los 
nosaltres. Algun dia llegiran sols, triaran els seus propis llibres, i també el seu propi camí. Però 
els llibres sempre els acompanyaran en tota mena de situacions, d'alegria o tristesa. 
 
Als més petits els agradarà un conte il·lustrat, ple de colors i formes. Després aniran 
apareixent els contes clàssics dels germans Grimm i Han Christian Andersen, o bé llegendes 
de tots els pobles de la terra. Un poc més tard podrem llegir amb els nins llibres com El petit 
príncep d'Antoine Saint Exupery. I per fi arribarà el moment dels grans llibres d'aventures, 
que podem llegir a poc a poc, cada dia un capítol, com per exemple els clàssics o bé en Harry 
Potter.  
 
El gust pels llibres i la lectura és un dels millors regals que podem fer als nostres fills i filles. 
Però és un hàbit que cal sembrar cada dia —llegint junts amb ells—, per recollir-ne els fruits 
en el futur. Llegir, somniar, descobrir el món, créixer. Tot va plegat. 
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A continuació us donem algunes recomanacions que poden servir a l'hora de triar un llibre per 
als nostres fills. En cas de dubte, deixeu-vos orientar pels llibreters o pels mestres. 
 

Contes per a nins i nines de 3 a 6 anys 
 
Contes que introdueixin conceptes simples de forma, color, grandària i número, i que permetin 
identificar objectes o nocions (com ara lletres o números). També contes el protagonista dels 
quals sigui un al·lot o al·lota de la seva edat. El llenguatge ha de ser rítmic i repetitiu. També 
els agraden poemes, sobretot d'animals. L'argument ha de ser senzill, i el final sempre feliç. 
Han de ser contes breus, sense descripcions, amb un llenguatge planer i frases curtes. Els 
agraden els llibres molt il·lustrats, amb lletres grans i ben enquadernats.  
 
Conteu-los-hi contes de fades, o d'animals que es comporten com al·lots. Llegendes, contes 
tradicionals, ensenyeu-los-hi cançons i endevinalles. 
 

Contes per a al·lots i al·lotes de 6 a 8 anys 
 
Els agraden els contes que els permeten entendre i superar les seves pors, i en els quals la 
fantasia sigui creïble, versemblant, i enriqueixi el seu món interior. Contes que els parlin de la 
importància de l'individu, plens d'aventures, amb finals sorprenents, feliços i justs. Amb pocs 
personatges, alegria i bon humor. Millor triar llibres il·lustrats, amb dibuixos que reforcin la 
comprensió del text. 
Per a ells trieu contes de fades, de fantasia i històries d'animals o màquines que parlen. 
També els agraden llibres d'informació sobre els temes que més els interessen. 
 

Llibres per a al·lots i al·lotes de 8 a 12 anys 
 
A aquesta edat els nins i nines ja són més autònoms a l'hora de llegir. Poden fer una lectura 
comprensiva de textos curts i senzills de ficció, fins i tot sense l'ajuda d'il·lustracions. 
Apareixen els primers llibres amb capítols, i també els còmics. El vocabulari ha de ser senzill, i 
les històries i esdeveniments que es narren han de tenir lloc a ubicacions definides i reals. Els 
ha de ser possible identificar-se amb els personatges, i els agraden molt les sèries 
protagonitzades per protagonistes de la seva edat.  
 
Llegeixen pràcticament de tot: contes, novel·les curtes, teatre per representar, poesia, 
còmics, llibres informatius, etc. Escolliu per a ells contes de fantasia, històries d'animals 
humanitzats, plens d'humor i disbarats. També els agraden els contes clàssics i les llegendes, i 
al temps gaudeixen sentint històries de terror i de ciència ficció. O bé contes moderns o 
novel·les curtes que parlin dels seus propis problemes.  
 
      Marga Font Rodon, periodista i escriptora. 
      Mare de’n Jordi Espina Font (Infantil 5 anys) 
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PUNT I … A PART 
 
Abans d'acabar aquest vuitè número de la revista “Es Fornassos” i a pesar de 

fer-ho a principis d’abril per motius de tenir una data límit per a la impressió 
d’impremta, vull aprofitar aquest petit, però no menys important espai, per agrair el 
que han fet per nosaltres i per l’escola moltes persones i institucions. Podria ser que 
sense ser la meva intenció deixàs sense anomenar a qualcú però que sapigueu que tot i 
a pesar de no sortir el nom, tots, anomenats o deixats involuntàriament en l’oblit, 
“TOTS” heu aportat granets d’arena que han ajudat a dur a terme aquest curs que, 
ara mateix està en el tercer trimestre, però que en llegir aquestes línees ja haurem 
acabat. Sense tenir prioritat ni més importància l’ordre d’aparició, moltíssimes gràcies 
a: 

 
o Na Margalida Arrom, na Maria Tugores, na Mª Antònia Calafat, na Mª José Balle, 

na Cristina Rivas, na Carolina Sans, en Biel Crespí, na Queta Bruno, na Marga Ribas, 
mestres del C. P. Ses Roques, per la seva dedicació a l’alumnat i al centre. 

o Na Mª Antònia Pomar i n’Ana Caudevila, de l’Equip d’Orientació d’Inca. 
o En Joan Miquel, de l’Editorial Anaya; i na Remedios, de l’Editorial Vicens Vives. 
o En Pere Seguí, batle de Caimari i a l'Ajuntament de Selva. 
o Na Teresa Alorda, netejadora del C. P. Ses Roques. 
o Na Joana Seguí, repartidora dels diaris dels dimecres i enguany, a més a més, ... un 

parell també cada dia. 
o Francisca Amengual, tresorera de l’AMIPA. 
o Maria Colomar, monitora del menjador escolar. 
o Restaurant Poliesportiu Ses Deveres, pels serveis donats a l'alumnat usuari del 

menjador. 
o Els autocars Alorda. 
o La brigada de l’Ajuntament de Selva. 
o En Joan, el carter de Caimari. 
o L’equip de l’AMIPA per la seva tasca en les gestions que sorgeixen durant tot el 

curs i que ajuden a que l’escola pugui anar tirant cap endavant. 
o Famílies de torn de l’AMIPA que han participat quan els tocava. 
o Familiars de l’alumnat que han posat les dues mans en qualsevol acte festiu. 
o Totes les persones que fan que la Fira de l’Oliva sigui un gran èxit i una gran ajuda 

econòmica pel C. P. Ses Roques. 
o Totes les famílies que es varen oferir per a acompanyar-nos i/o venir a cercar-nos 

a l’estació de tren d’Inca per a facilitar-nos la sortida amb tren a la XXIV Fira del 
Fang de Marratxí. 

o Totes les empreses i institucions que col·laboraren amb la panera de Nadal 07-08. 
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o Totes les famílies, persones i alumnat que han aportat qualque cosa per aquesta 
revista. 

o La Direcció General de Política Lingüística, pels premis del Concurs de Cartes als 
Reis d’Orient. 

o Diari de Mallorca (Diari de l’Escola) pel reportatge sobre el projecte “Restaurant 
Menjar Boníssim” del curs passat que ens publicaren enguany. 

o Martina Socias i Catalina Guardiola, mestres del C. P. S'Olivar de Moscari per 
col·laborar en les sortides i activitats conjuntes amb el seu alumnat i el nostre i 
fer possible tot el que s'ha fet. 

o Tots els monitors que han vingut a fer qualque activitat al centre: No tudis 
energia, enquestes de resocialització i pràctiques culturals, rondalla d’En Joanet 
des Fabiolet, ... 

o GESA per explicar de forma lúdica el seu programa “No tudis energia”. 
o Na Maria des Forn i n’Aina Monya per venir a donar-nos una lliçó de com s’elaboren 

els bunyols pel dia de les Verges. 
o En Ricard, per donar-nos una classe magistral de com es fa un cap de drac i poder 

lluir-lo a la Rua de Carnestoltes pel poble de Caimari. 
o A tots els veïnats del poble que surten sempre a animar-nos quan sortim pel poble; 

enguany tant pel passacarrers de dimonis per Sant Antoni com per la rueta de 
Carnestoltes i que d’aquesta manera ens animen a continuar fent coses diferents 
cada curs. 

 
   MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS!! 
 
         El director, 
 

       Toni Boyeras Vallespir 
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COM PASSEN ELS ANYS!!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ca s’Amitger ... uf que eren de petits!!! 

 

Na Mª Magdalena 
Balaguer també va 
passar-s’ho molt bé 
entre tots noltros. 

 

 

 

Tots han fet canvi i el decorat del pati de darrera també!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aina Mª, Aida, Mª Antònia i Farah 

  

 

 

 

 

 

 

La casa del mestre amb l’alumnat d’Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Joan Albert, al viatge d’estudis i en Maties ... de festa! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molts de mestres han passat pel C. P. Ses 
Roques de Caimari i la veritat que sempre 
hem fet pinya i hem disfrutat ... fent feina! 

  

 


