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EDITORIAL
La portada ho diu tot: Els Fornassos nou – 9 – nou. Aquest joc de nombre i paraula indica vàries coses:
* 9 – nou: per indicar que és el novè número de la revista anual del C.P. Ses Roques.
* Nou, perquè dóna més entrada als nous usos de les tecnologies de la informació.
* I un tercer “nou” perquè vol donar un nou aire a les properes edicions donant peu a més participació de
les famílies, alumnat i professorat.
En primer lloc i fent una operació matemàtica molt senzilla s’arriba a la conclusió que el proper curs ja arribam al
número deu; per tant el novè número de la revista Es Fornassos que ara teniu a les vostres mans està farcit de
feinetes fetes pels vostres fills/es, a més d’algun article interessant per llegir.
En segon lloc, us adonareu molt aviat de que les noves tecnologies de la informació tan importants a la societat
actual també estan presents a la nostra revista: trobareu enllaços a algunes pàgines web on podreu extreure la
informació pertinent de llocs on hem anat d’excursió o de llocs educatius d’on s’han trobat articles molt
interessants.
A més vull afegir que tots els que tingueu compte al Facebook, xarxa social que es troba a Internet pels qui tenguin
connexió, podeu cercar el grup que hi he creat d’antics alumnes, familiars, amics i tothom qui vulgui pot afegir-se al
C.P. Ses Roques i així estar informat de molts assumptes i poder dir la vostra.
En tercer lloc i fent-me molt pesat pel tema de la col·laboració, voldria que fóssiu vosaltres com a famílies que
donàssiu la vostra opinió del que s’ha fet durant el curs, que aportàssiu idees noves del que podem fer 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 i
poder presentar qualque article a la revista del proper curs que volem que sigui feta entre “tots”.
Un any més vull agrair a la Conselleria d'Educació i Cultura per l'edició gratuïta de l'exemplar que ara estau llegint
i que, com en els dos cursos anteriors, 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)”.
Per motius tècnics d'impressió no hi podrà aparèixer el que s'ha fet durant el tercer trimestre però que sí veureu
al DVD de fotografies que s’adjunta a la revista. Per tant, després de Pasqua es durà a terme el Dia del Llibre, la
diada a la piscina, el sopar de fi de curs ... entre d'altres.
Ja que els termes de les Tecnologies de la Informació, Facebook, enllaços d’Internet, ... comencen a estar presents
tant a la societat com també, i no podria ser d’una altra manera, a l’escola, no voldria deixar de dir-vos que les
queixes del passat curs respecte a la poca tecnologia que teníem al centre han fet el seu efecte i han arribat al
centre quatre ordinadors, un portàtil, una pissarra digital, un projector i tres aparells reproductors de CD. Estam
pendents de la instal·lació del Wi-fi per tal que Internet arribi a tots els ordinadors de les aules i l’alumnat pugui
emprar-ho per la seva feina de classe; esperam en llegir aquestes línees ja ho tinguem instal·lat.
El mateix esperam de la Conselleria per que fa a la construcció de l’espai del pati del darrera del qual fa temps que
parlam. Si no hi ha res de nou en el proper pla bienal de nous centres que ha de sortir abans d’acabar el curs actual
hauria de sortir aquesta ampliació tan desitjada per noltros i que es suposa que s’haurà de fer en el proper curs
2009-2010.
Només queda desitjar que els vagi bé a l’institut a en Joan Marc i en Toni Ilia i que recordin amb entusiasme el seu
pas per l’escola de Caimari així com donar la benvinguda al nou alumnat que s’hagi matriculat per primer cop al
nostre centre perquè confien amb noltros i esperam no decebre’ls.
Bones vacances i fins el proper curs.
Juny 2009

C.P. Ses Roques

Toni Boyeras Vallespir,
Director del C. P. Ses Roques de Caimari.
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COSES DELS PETITS
EDUCACIÓ INFANTIL 3 anys

ADRIÀ CRESPÍ BERNAT

PEP TONI BERNAT ORDOZGOITI

MAGÍ ARISTONDO ALZINA

JÚLIA PAYERAS ALZAMORA

PERE SOCIAS VICENS

TOMEU SOCIAS VICENS

C.P. Ses Roques
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KIANI GOSH

JAUME PONS MARTÍ

TOMEU RIPOLL MORA

TONI JAUME REUS VILLALONGA

DAMIÀ MARTORELL REYNÉS

C.P. Ses Roques
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EDUCACIÓ INFANTIL 4 anys

MARGALIDA FRANCESCA VALLCANERAS CATALÁN

MARTA MORANTA MATEU

MIQUEL JESÚS PRESA SEGUÍ

PERE ESCANDELL RAJA

C.P. Ses Roques
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JOSEP MIRA PALOU

MARTÍ SOLIVELLAS PUIG

MARTÍ SOLIVELLAS PUIG - 4 ANYS
C.P. Ses Roques
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EDUCACIÓ INFANTIL 5 anys

ALEXANDRE GRAU COLL

SOFIA ARAUJO MACHADO
C.P. Ses Roques
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JAUME MULET MORA

BIEL DOMÍNGUEZ REYNÉS
C.P. Ses Roques
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COLÒNIES A “ES BUROTELL”
Els dies 16 i 17 de març anàrem de colònies a la Granja escola “Es Burotell” a Calvià.
Com cada curs hi assistirem conjuntament amb el C.P. S‘Olivar de Moscari. Érem 40 alumnes
de Caimari, 6 de Moscari i 7 mestres acompanyants.
Entre els motius per a realitzar conjuntament aquesta estada hi ha en primer lloc les
ganes d’ajuntar alumnat de centres distints en una activitat de convivència. També ajuntar-se
amb més alumnes suposa que es pugui dur a terme una sortida d’aquest tipus i que,
econòmicament, ens surti a més bon preu i d’aquesta manera possibiliti l’assistència de tots els
alumnes. En darrer lloc, remarcar que els dos grups escolars que prenen part en aquest tipus
de sortida, és el fet de pertànyer a escoles petites de la zona i així s’estableix una relació
d’amistat ja abans de les colònies per incrementar-la durant l’activitat i mantenir-la amb
posterioritat.
Els objectius de les colònies són variats:
- Propiciar el contacte amb la natura, en un entorn diferent a l’habitual pels nostres alumnes.
- Afavorir les relacions humanes i socials de l’alumnat, realitzant l’activitat amb un grup
distint a l’habitual.
- Afavorir l’autonomia dels alumnes deslligant-los de l’àmbit familiar.
- Desenvolupar hàbits de respecte i cura envers el medi ambient.
Durant l’estada al casal l’alumnat va realitzar diversos tallers:
* L’hort tradicional

* Els arbres fruiters

* Coquetes de patata

* Els animals de la granja

* Plantes aromàtiques

* Galletes d’oli

Volem aprofitar aquestes línees per agrair el gran esforç econòmic de l’AMIPA per fer
possible que pràcticament la totalitat de l’alumnat pogués assistir a les colònies.

Si us voleu descarregar fitxes sobre els tallers realitzats per treballar a casa amb els
vostres fills o veure les receptes dels tallers de cuina i altres informacions sobre el que
podeu fer al casal podeu visitar la pàgina web de “Es Burotell” que és la següent:

www.esburotell.com

C.P. Ses Roques
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C.P. Ses Roques
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C.P. Ses Roques
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C.P. Ses Roques
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Sopar: quina gana!! / Galletes d’oli personalitzades

C.P. Ses Roques

Fent galletes d’oli / Donant menjar a la vaqueta
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MÉS COSETES QUE HEM FET
AUDITORI D’ALCÚDIA I BIBLIOTECA DE CAN TORRÓ

El passat 30 de gener assistirem a l’Auditori d’Alcúdia a una obra de teatre en català
titulada “Vida extraordinària d’Angeleta Bonnín” d’Iguana Teatre – Teatre La Sargantana,
amb l’objectiu principal de conscienciar als infants de la fragilitat del medi ambient
utilitzant el teatre d’objectes, la màscara, el musical i la rondalla tradicional.
Els nins i nines varen poder observar els canvis i les transformacions que es produeixen
al nostre entorn més immediat, reflexionar sobre els desequilibris que provoca les
intervencions humanes incontrolades sobre el medi i les seves conseqüències. Els infants
entengueren quin pot ser el seu paper dins l’engranatge de la societat civilitzada i prendre
consciència de que vivim en un entorn on els recursos són limitats i han de ser preservats.
Després berenàrem al parc de davant les Murades d’Alcúdia i visitàrem la Biblioteca
d’Alcúdia Can Torró on ens contaren la història de s’Estol del Rei en Jaume després de que
l’any 2008 es commemoràs el 800è aniversari del naixement del Rei en Jaume I. Els
personatges de s’Estol són: el Rei en Jaume, el Rei Moro, na Maria Enganxa, en Ramon Llull,
l’Amo de So Na Moixa, na Pixedis Bruta, en Tòfol Mentider i en Gori Dolenties.

Excursió a Alcúdia
Dia 30 de gener ens varem reunir a sa creu de Caimari durant cinc minuts i quant va arribar
l' autocar tots hi varem pujar i anarem cap a l'auditori on es feia l'obra . L'obra tractava d'una
nena que es deia Angeleta , que va caure d'una avioneta i una pingüina la va trobar. La pingüina li
va dir al seu home :
- Eh! que feim amb aquesta nena ? - I el seu home va contestar:
- Ens la quedarem i quant cresqui li direm tota la veritat .
La nena es va fer gran, ella ja sabia tota la veritat però un dia li va dir al seu pare pingüí que volia
anar a cercar els seus pares de veritat. La nena els va trobar però estaven tancats dins una capsa
on els va tancar un home que es deia Pep Brut. Ell va obligar al pare de n'Angeleta a obrir la
capsa, els va salvar i es varen anar a la seva casa .
Quan l'obra de teatre es va acabar ens varem anar a un parc i allà varem berenar i jugar una
estona. Després varem anar a la biblioteca de C'an Torro , allà hi havia molts llibres i diferents
llocs per als petits i per als joves. Despres varem anar on ens esperava l'autocar, varem estar una
estona caminant . Dins l'autocar tots estàvem molts contens i cantàvem la cançó del Cola Cao. En
arribar a Caimari les mares ens esperaven i només ens donaven abraçades.

Maria Magdalena Payeras Segui .

C.P. Ses Roques
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Anam al teatre.
Varem anar a Alcúdia dia 30 de gener a veure una obra de teatre que es
deia Angeleta Bonnín. Els personatges que sortien eren el pare de
n'Angeleta, la seva dona, n'Angeleta i els pingüins.
La historia conta que un dia el pare de n´Angeleta li va donar una noticia a la
seva dona: havien guanyat un viatge allà on sempre havien volgut anar. El
pare de n´Angeleta va collir l´avioneta i es varen anar al Pol Nord. Dins
l´avioneta anava asseguda damunt la seva mare n'Angeleta però li va caure i
uns pingüins la varen trobar i la varen collir. Els pingüins varen veure
l'avioneta volar i la varen cridar però ningú els va sentir.
N'Angeleta va viure amb els pingüins fins que va complir deu anys i decidir
que volia anar a la televisió per cercar els seus pares vertaders. N'Angeleta
va descobrir que en Pep Brut havia ficat els seus pares dins un cofre i que
els havia fet tornar petits. Va decidir anar a rescatar-los, però en Pep Brut la
va collir i la va agafar. L'oncle pingüí la va desfermar i varen ser feliços per
sempre.
Maria Antònia Martorell Reynes
3º de primària de C.P Ses Roques de Caimari

Sala del Peix Verd, mascota de la Biblioteca de Can
Torró.

Caparrot del Rei en Jaume, de s’Estol del Rei

Per a més informació de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torró:

www.cantorro.es

C.P. Ses Roques
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CARNESTOLTES

Aquest curs 2008-2009
per les disfresses de
Carnestoltes l’alumnat
va escollir la disfressa
de CAVALLERS per tal
de commemorar el 800è
aniversari del naixement
del Rei en Jaume I que
tingué lloc durant l’any
2008. Vàrem reutilitzar
material com cartró i
amb l’ajuda de les
famílies ens va quedar
una disfressa ben lluent
i llampant que agradà
molt a tothom.
Els cavallers del C.P. Ses Roques de Caimari sortiren ben engalernats a la Rueta pel poble a lluitar pacíficament amb els veïnats.
BUNYOLS DE LES VERGES

El dimarts 21
d’octubre
celebràrem la
festa de “Les
Verges” al C.P.
Ses Roques. A
partir de les 9
hores del matí
n’Aina Monya i
na Maria sa
Fornera
elaboraren la
pasta i feren
els bunyols.
L’alumnat va
veure el procés
i va degustar
un parell de
bunyols amb
sucre.

I saps que ho varen ser de bons aquells bunyols ... ens xupàvem els dits!!
Encara sent l’oloreta d’oli calent. No hi ha color amb aquestes bunyoleres.
C.P. Ses Roques
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PANELLETS PER TOTS SANTS

El dimecres 29 d’octubre
férem
una
nova
pasta
tradicional mallorquina com
són els “Panellets de Tots
Sants”.

N’hi havia de coco, d’ametlla i de xocolata.
Com veis ens agrada provar moltes receptes de cuina tradicional quan arriben dates assenyalades en el nostre calendari.

TRIAR BESSÓ

Dins els actes de la Fira de s’Oliva cal
destacar la feina que fan les dones de
Caimari setmanes abans del dia
assenyalat per tenir a punt els
ingredients per elaborar el producte
artesanal que es posa a la venda a la
paradeta de l’AMIPA del C.P. Ses
Roques i que la recaptació va en
benefici de l’escola.
Enguany es va fer torró d’ametlla,
molt bo si el poguéreu tastar, i per
això anàrem un moment d’un capvespre
a l’Església Vella per veure com es fa
la tria del bessó i també a prova –ho
de fer el millor possible. Bé, almenys
el temps que hi fórem les dones varen
fer una aturadeta i enllepoliren una
mica els seus paladars. Moltes gràcies
per la feina feta.
C.P. Ses Roques
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EXCURSIÓ A VALLDEMOSSA I ESPORLES

A Valldemossa, a
més de veure el
fabulós paisatge
que l’enrevolta,
poguérem assistir
a la Fundació
Cultural Coll
Bardolet on el
pintor Josep Coll
Bardolet deixà
una gran part de
les seves obres
pictòriques. La
visita va ser molt
didàctica i ben
profitosa.
Berenada a la Plaça de l’Església devora La Cartoixa just abans de Visitar la
Fundació Coll Bardolet.

Hora de dinar
anàrem cap a La
Granja d’Esporles. A
l’arribada posàrem
peus davall taula als
jardins amb unes
vistes fabuloses. En
acabar visitàrem
totes les sales i
dependències,
quedant bocabadats
de la bona
conservació i el molt
complet de cada
sala, fent-nos una
idea de la vida en el
passat.
Vista de la cuina de La Granja ... com si funcionàs encara ara!!!

Per a més informació de La Granja d’Esporles: www.lagranja.net
C.P. Ses Roques
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FESTA DE NADAL

Abans de les vacances de
Nadal anàrem a l’Església
Vella per cantar les
nadales i recitar la poesia
i així donar els molts
d’anys i les bones festes a
les famílies de l’alumnat i
a tots els assistents.
L’AMIPA ens serví una
bona xocolata calenta amb
ensaïmada.
Petits i grans ho feren
molt bé i tots ens
desitjàrem unes bones
vacances.
Original manera de desitjar les bones festes a les famílies.
CRESPELLS I ROBIOLS DE PASQUA

El dimarts 7 d’abril l’alumnat d’Educació
Infantil va fer els crespells de Pasqua al matí
mestre que el d’Educació Primària elaborà els
robiols de nocilla i fresa durant el capvespre.
Volem agrair les famílies que col·laboren sempre en l’organització de tots els tallers
de cuina que feim al C.P. Ses Roques quan arriben les dates assenyalades: bunyols i
panellets per Tots Sants, dolços de Nadal i robiols o panades i crespells per Pasqua.
C.P. Ses Roques
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REDACCIÓ LLIURE
FESTES D’ESTIU A CAIMARI

C.P. Ses Roques
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Les festes de Caimari
19:30 El dilluns hi va haver s´amollada de coets,i repicada de
campanes i xeremies.
22:30 Jocs i pujada al pi.
17:30 El dimarts feren els jocs d'aigua.
22:00 campionat de truc i parxis, i es va posar un parc temàtic.
18:30 El dimecres davallada a l'infern.
22:00 Gimcana i final del torneig de truc.
19:00 El dijous futbol.
21:30 Sopar popular i ball.
19:00 El divendres es va fer un homenatge a la gent gran perquè
era la mare de deu.
23:30 Nit jove.
18:30 El dissabte varen fer corregudes de cintes amb motos.
23:00 Gran revetlla.
19:00 Final de futbol i entrega de la copa.
22:00 Festival infantil i amollada de coets com a fi de festes.
Pedro José.
C.P. Ses Roques
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LA VOLTA CICLISTA

C.P. Ses Roques
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CAIMARI

C.P. Ses Roques
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L’OLI DE CAIMARI

C.P. Ses Roques
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LA MORT
La vida no perdura per sempre, alguns
essers volguts i estimats per la humanitat al final es moren:
assesinats,accidents, atentats, mort natural,etc. Persones
importants,músics, doctors, reis i molts més, varen ser molt
importants però els arriba l´hora i moriren com tots els altres. La
vida no es tant important. Es un fet natural que no es pot evitar. Qui
pot viure per sempre? - Ningu, suposo. La vida al infern (si existeix)
ha de ser horrorífica pel qui s´ho mereix i al cel magnífica. Hi ha
vida despres de la mort? - Alguns prest ho descobrirán. I jo com
tots també
``La mort ens sonriu a tots ´´
Joan Marc Sánchez Reus 6è
C.P.Ses Roques
Caimari (Selva)

C.P. Ses Roques
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LES DITES A ED. INFANTIL
SETEMBRE per en BIEL DOMINGUEZ REYNÉS de 5 anys.

OCTUBRE per na SOFÍA ARAUJO MACHADO de 5 anys.

C.P. Ses Roques
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NOVEMBRE per en JAUME MULET MORA de 5 anys.

DESEMBRE per en JOSEP MIRA PALOU de 4 anys.

C.P. Ses Roques

28

Es Fornassos

GENER per n’ALEXANDRE GRAU COLL de 5 anys.

FEBRER per na MARTA MORANTA MATEU de 4 anys.

C.P. Ses Roques
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MARÇ per na MARGALIDA FRANCESCA VALLCANERAS CATALÁN de 4 anys.

ABRIL per en MARTÍ SOLIVELLAS PUIG de 4 anys.

C.P. Ses Roques
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... CIRCUL@ PER INTERNET
DECÀLEG D’UNA FAMÍLIA COMPROMESA AMB LA LECTURA
1. Una família compromesa amb la lectura és aquella que anima a llegir inclús abans
de que els seu fill/a sàpiga llegir. Deixar als petits que fullegin, investiguin, es
recreïn mirant les il·lustracions dels llibres ... és una magnífica manera de
començar a estimar la lectura.
2. És aquella que conta contes als seus fills, les recita petites poesies, les omple
les seves oïdes de musicalitat i bellesa.
3. És aquella que mai força a llegir.
4. És una família que selecciona molt bé els llibres dels seus fills (fins a
determinada edat), valorant el fet de que les bones il·lustracions ajudin a
formar el seu gust per l’art i per la bellesa.
5. És aquella que dóna exemple de lectura a diari.
6. És aquella que comparteix les lectures de les seves filles i fills i junts les
comenten.
7. Una família compromesa amb la Lectura procura conèixer els gusts de les seves
filles i fills i els respecta el possible.
8. És una família que acudeix amb els fills i filles als llocs on estan els llibres
(llibreries i biblioteques) i els anima a fer-se socis d’alguna biblioteca i
bibliobús.
9. És aquella família que fomenta el gust i cuidat per la biblioteca personal del seu
fill o filla i que disposa per tal cosa d’un espai apropiat.
10. Una família compromesa amb la Lectura considera que la compra d’un llibre no
és qualque cosa excepcional per motiu d’una celebració, encara que en aquestes
ocasions el llibre hi ha de ser present com a regal, sinó que ho considera com a part
de les despeses de la seva educació.
Llibreria Baobab – Març 2009
http://llibreriabaobab.wordpress.com/
C.P. Ses Roques

Toni Boyeras Vallespir
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Decàleg per a formar un delinqüent
Emilio Calatayud, Jutge de Menors de Granada
1. Comença des de la infància donant al seu fill tot el que demana. Així
creixerà convençut que el món sencer li pertany.
2. No es preocupi per la seva educació ètica o espiritual. Esperi que arribi a
la majoria d’edat perquè pugui decidir lliurement.
3. Quan digui paraulotes, rigui’ls-les. Això ho animarà a fer coses més
gracioses.
4. No el renyi ni li digui que està malament alguna cosa del que fa. Podria
crear-li complexos de culpabilitat.
5. Recull tot el que ell deixa tirat: llibres, sabates, roba, joguines. Així
s’acostumarà a carregar la responsabilitat sobre els altres.
6. Deixa’l llegir tot el que caigui en les seves mans. Cuidi que els seus plats,
coberts i gots estiguin esterilitzats, però no que la seva ment s’ompli
d’escombraries.
7. Discuteix sovint amb el seu cònjuge en presència del nen, així a ell no li
doldrà massa el dia que la família, potser per la seva pròpia conducta, quedi
destrossada per a sempre.
8. Dóna-li tot els diners que vulgar gastar. No vaga a sospitar que per a
disposar del mateix és necessari treballar.
9. Satisfaci tots els seus desitjos, apetits, comoditats i plaers. El sacrifici i
l’austeritat podrien produir-li frustracions.
10. Posi’s de la seva part en qualsevol conflicte que tingui amb els seus
professors i veïns. Pensi que tots ells tenen prejudicis contra el seu fill i que
de debò volen fotre’l.
Per més informació: www.emiliocalatayud.com
C.P. Ses Roques

32

Toni Boyeras Vallespir
Es Fornassos

CARTA D'UN FILL A TOTS ELS PARES DEL MÓN

No em donis tot el que et demano.
De vegades només demano per veure
tot el que puc aconseguir.
No em cridis
Et respecto menys quan ho fas; m'ensenyes
a cridar a mi també.
I jo no vull fer-ho.
No em donis sempre ordres.
Si en comptes d'ordres, de vegades demanessis
les coses, jo ho faria més ràpid i amb més afany.
Compleix les promeses, bones i dolentes.
Si em promets un premi, dóna-me'l;
però també si és un càstig.
No em comparis amb ningú, especialment amb
el meu germà o la meva germana. Si tu em fas sentir millor
que els altres, algú patirà;
i si em fas sentir pitjor, seré jo qui pateixi.
No canviïs d'opinió tan sovint sobre el que he de fer.
Decideix i no canviïs aquesta decisió.
Deixa valer-me per mi mateix.
Si tu ho fas tot per mi, jo mai podré aprendre.

C.P. Ses Roques
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No diguis mentides davant meu,
ni em demanis que ho faci per tu,
encara que sigui per treure't d'un entrebanc.
Em fas sentir malament i em fas perdre la fe
en el que em dius.
Quan jo faig alguna cosa dolenta,
no m'exigeixis que et digui per què ho he fet.
A vegades ni jo mateix ho sé.
Quan estàs equivocat en alguna cosa, no ho neguis
i creixerà l'opinió que jo tinc de tu,
i així m'ensenyaràs a no negar les meves equivocacions també.
Tracta'm amb la mateixa amabilitat i cordialitat
amb les que tractes als teus amics.
Perquè siguem familiars no vol dir
que no podem ser amics també.
No em diguis que faci una cosa que tu no la fas.
Jo aprendré el que tu facis, encara que no ho diguis.
Però mai faré el que tu diguis i no facis.
Quan t'expliqui un problema meu, no em diguis
"no tinc temps per bajanades", o
"això no té cap importància".
Mira de comprendre'm i ajudar-me.
I estima'm i digues-m'ho.
A mi m'agrada escoltar com ho dius,
encara que no creguis necessari dir-m'ho.
Més informació: www.relatsencatala.com
C.P. Ses Roques
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DIBUIX LLIURE

MAGÍ ARISTONDO ALZINA – 3 ANYS ED. INFANTIL

BIEL DOMÍNGUEZ REYNÉS – 5 ANYS ED. INFANTIL
C.P. Ses Roques
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AINA MIRA PALOU – 2N. ED. PRIMÀRIA

MIQUEL ÀNGEL MAYOL MUNTANER – 1R. ED. PRIMÀRIA
C.P. Ses Roques
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PUNT I … A PART
Per donar el novè número de la revista “Es Fornassos” per acabat i encara que
per obligació tècnica d’impressió ho hem de fer a principis d’abril quedant tot el
tercer trimestre del curs encara per arribar, només em queda com a director del C.P.
Ses Roques de Caimari i també com a coordinador de la revista escolar “Es Fornassos”
donar les GRÀCIES A TOTS, a totes i a tots els que heu aportat el vostre granet
d’arena en el que cada curs escolar però especialment en el que ara s’acaba es
converteix en el projecte d’escola que duim endavant entre tots i que no seria possible
sense la vostra ajuda. Sé perfectament abans de començar que qualcú, sense voler,
pot ser no apareixi al llistat següent però que sàpiga que si es sent part d’aquest
projecte no tengui cap dubte que també té el meu agraïment. Sense tenir més
rellevància l’ordre d’aparició, moltíssimes gràcies a:
o Na Margalida Arrom, na Maria Tugores, na Mª Antònia Calafat, na Mª Carme Gil,
na Claudine Kruch, na Damiana Vanrell, na Carolina Sans, en Biel Crespí, na Queta
Bruno, na María Bennasar, mestres del C. P. Ses Roques, per la seva dedicació a
l’alumnat i al centre. Aprofitar aquest espai per agrair especialment a les dues
mestres d’Educació Infantil, na Maria i na Margalida per donar a conèixer els
projectes fets al centre al Centre de Professorat d’Inca i a les diferents jornades
on participen i així fer “bona propaganda” de la feina ben feta que es fa al C.P. Ses
Roques de Caimari.
o N’Itziar, 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: gestions manteniment
centre; obsequi dels quadres portada festes patronals Caimari 2008; per solventar
problemes meteorològics dels dies que plou acompanyant l’alumnat que queda a
menjador; per la llenya, torradores, taules i cadires per la torrada de Sant Antoni;
per les 3 capses de fols que va donar al centre; per les dues portes que ens varen
posar a l’entrada d’Educació Infantil, ...
o Na Teresa Alorda, netejadora del C. P. Ses Roques.
o Na Joana Seguí, repartidora dels diaris dels dimecres i, a més a més, ... un parell
també cada dia.

C.P. Ses Roques
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o Francisca Amengual, per la seva dedicació els passats cursos a la tresoreria de
l’AMIPA fins el 1r. trimestre del present curs i n’Antònia Coll, nova tresorera per
la feina que ha fet ja aquest curs per dur els comptes al dia.
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: manteniment del centre, pintar persianes, ...
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 assistit i s’han preocupat quan els tocava i han
participat en l’organització de les receptes de cuina: bunyols per Les Verges,
panellets per Tots Sants, dolços de xocolata de Nadal, crespells i robiols per
Pasqua, ...
o L’AMIPA pels dos calefactors, per comprar tot el material de pati, per l’ajuda
econòmica a les famílies per assistir a les colònies, regalar-nos les llonganisses que
sobraren de la Fira de s’Oliva i així, i amb els pans que comprà l’escola, poder donar
un dia el berenar a l’escola a l’alumnat, ...
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. Enguany especialment a tota la gent del poble que
va triar bessó i va ajudar en tot el procés d’elaboració del torró que es va vendre
durant la Fira en benefici de l’escola.
o Totes les empreses i institucions que col·laboraren amb la panera de Nadal 08-09.
o La Direcció General de Política Lingüística, pels premis del Concurs de Cartes als
Reis d’Orient.
o Última Hora (El micro en el cole) pel reportatge sobre els rosaris de panellets de
Tots Sants.
C.P. Ses Roques
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o A la Biblioteca de Can Torró d’Alcúdia per la xerrada sobre “S’Estol del Rei en
Jaume” i per mostrar-nos les instal·lacions i explicar-nos el seu funcionament.
També agrair a l’Auditori d’Alcúdia per deixar el caparrot del Rei en Jaume per
poder-lo veure de ben a prop.
o Monitors i personal d’Es Burotell pels dos dies fantàstics que feren passar a tot
l’alumnat assistent a les colònies d’aquest curs 2008-2009.
o Mallorca Recicla pel taller de bijuteria i teresetes.
o Consell de Mallorca pel taller de sabó amb oli reciclat per decorar o rentar roba
que regalàrem per Nadal dins una bosseta i a les monitores que vingueren a
ensenyar-nos a fer sabó.
o Marta Palou, mestra del C.P. S'Olivar de Moscari per col·laborar i fer possible les
sortides i activitats conjuntes entre el seu alumnat i el nostre.
o Organitzadors de la Diada “Mostra Musical de l’Escola de Música de Selva” i als
mestres per la seva actuació tan didàctica.
o El Director General de Planificació i Centres, Miquel Martorell i la Cap de Centres,
Margalida Moll, Batle de Selva, Joan Rotger, Batle de Caimari, Pere Seguí per la
seva visita al centre per veure’n el seu estat i planificar possibles actuacions.
o A la Conselleria d’Educació i Cultura pels quatre ordinadors, un portàtil, una
pissarra digital, un projector, una cuineta, dues prestatgeries - arxivadors, tres
prestatgeries – biblioteca i tres aparells reproductors de CD.
o Espiral pels Jocs Solidaris.
o Agrupació Martes Villena d’Alacant per la campanya de recollida de roba i calçat
usats el Nadal de 2008.
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 A tots els veïnats del poble que surten sempre a animar-nos quan sortim pel poble
per la rueta de Carnestoltes i que d’aquesta manera ens animen a continuar fent
coses diferents cada curs.
El director
MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS!!
Toni Boyeras Vallespir
C.P. Ses Roques
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COM PASSEN ELS ANYS!!!!!!!

Rosaris del curs 2001-2002

Una tribu de grans indis del curs 2002-2003!!!

De la nit al dia ... amb poca son!! 1999-2000

Una dimoniona pel pati / En Pau s’ho prenia molt
el 17 de gener de2003.
en sèrio (coques de
torró del curs
Gran nevada a Caimari el 31 de gener 2003.
2001-2002.

C.P. Ses Roques
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