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El llibre
Fan y la reina de los piratas
César Vidal
Alfaguara
Fan Ruoshui és un jove
que viu a la Xina del
segle X. L’enveja i el descobriment d’un gran
secret fan que sigui
expulsat de l’examen
per a funcionari imperial
i acabi convivint amb
una banda de pirates.
Acció i aventures i un
exemple de lluita per la
llibertat i la tolerància. A partir de 12 anys.

Dimecres, 14 de juny de 2006

Dites

La revista

Pobresa (IV)

Xiulet

Cada dobleró costa la seva gota de suor.
Tot costa en aquest món, tot té un mèrit i un sacrifici.
Es prometre no fa pobre ningú.
Prometre és bo de fer, però s’ha de complir. De vegades, és mal
de complir allò que s’ha dit.
Qui és nat per tenir un velló, no compti per ser senyor.
“Velló” era una moneda antiga. És una dita “fatalista”, si ets
pobre o mancat d’alguna qualitat, ho seràs sempre.
Pobresa fa pobresa.
Si una cosa va malament, en segueixen d’altres de dolentes.
Es pa se’n fot de la fam.
Quan estam bé, no pensam amb les necessitats.
Qui no té pa, moltes se’n pensa.
La necessitat mou muntanyes. Les dificultats fan reflexionar.
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C.P. Marian Aguiló (Palma)

Vivim les matemàtiques

Les possibilitats eren moltes i variades.

A classe teníem un problema: com havíem de tallar la pizza?
A l’escola Marian Aguiló VIVIM !!! les MATEMÀTIQUES d’una
manera molt especial.Quan parlam de matemàtiques ho feim
d’una manera pràctica, útil i necessària, així com ho veim a ca
nostra, a la botiga, a la papereria, quan compram llepolies...
Què volem dir amb tot això? Que ens atrauen i ens agraden,
en volem fer, no ens fan por i, sobretot, les necessitam.
Una de les necessitats que ens plantejàrem a les aules de
cinc anys va esser “quantes pizzes hem de comprar a la classe perquè tots en poguem menjar?”. Només en teníem una
i, és clar, no bastava per als 22 que som: “Els bocins seran
molt petits”,“jo vull un bocí gran”.“Tots han d’esser iguals”.
Com ho podíem resoldre? Començàrem a dialogar i
decidírem que havíem de tallar la pizza de manera que
tots els trossos fossin iguals.

Entre tots trobàrem la solució.

Com havíem de fer-ho? Les posibilitats que sorgien
eren moltes i molt variades, totes les anotàvem a un
paper, a la pissarra, les explicàvem... però una ens va cridar
l’atenció:“La meva mare la talla com una estrella”.“I com és
això?”, responguérem. Aleshores el nin ho va representar
al seu full i li sortiren 8 trossos iguals.“-Sí, sí, jo també la tall
així” començaren a dir tots.
Aquest era el nostre punt de partida: 8 trossos a cada
pizza. Aleshores ens adonàrem que una no bastava, tornàrem a pintar una altra pizza i ens sortiren 8 bocins més.
Però encara no era suficient. En dibuixàrem una altra, i ens
varen sortir 8 trossos més. Després els comptàrem i vàrem
veure que ara sí que ens bastava.
Per a poder disfrutar d’aquella experiència havíem de

comprar 3 pizzes, encalentir-les, tallar-les com una estrella
i menjar-les. Allò sí que va esser una festa. Una festa que
va sorgir d’un procés de necessitats, diàleg, sorpresa, aprenentatge i càlcul.
Com indica Carlos Gallego, els nostres alumnes empren
amb personalitat i sentit propi matemàtiques importants,
aquelles que poden créixer en complexitat en el futur. En
definitiva, ens interessa calcular quan fa falta, quan és
necessari, quan ens convé. Tot té un sentit per al nin/a, la
mestra i l’entorn. D’aquesta manera provocam l’interès, el
diàleg, el respecte per les opinions i les ganes de fer feina.
Enteneu ara per què ens agraden les MATEMÀTIQUES?
Manuela Soler Font

El nostre concurs
1 Pere
2 Josep
3 Lluís
4 Juli
5 Claudi
6 Sadurní
7 Sergi
8 Sixte
9 Víctor
10 Magí
11 Narcís

Una vegada efectuat el sorteig entre els concursants
que han contestat correctament, els guanyadors del
mes de maig són:

■ Un joc per a PC i una pista de velocitat:
Cristina Molina Rodríguez. C.P. Son Verí
(Llucmajor).

■ Una videoconsola Game Cube:
Pablo Dopazo Cordones. C.P. Jaume I
(Palmanova).
■ Una enciclopèdia Historia de España i una pista
de velocitat:
Desirée Jiménez Suárez. IES Bendinat (Calvià).
■ Una màquina de fotos i una pista de velocitat:
Sebastià Portell Clar. IES Damià Huguet (Campos).
■ Un lot de material escolar i una pista de velocitat:
Antònia Maria Vives Caimari. Col·legi Monti-sion
(Pollença).

L'entrega de premis se celebrarà aquest proper
divendres, dia 16 de juny, a les 19 hores, a la tercera
planta (secció juguetes) de l'edifici de El Corte Inglés
de les Avingudes.
Vos esperam!

