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L’Agulló naix de la il·lusió de poder celebrar amb tots vosaltres aquests 20 anys de 
protecció que durant l’any 2009 ha cumplit el P.N Desert de les Palmes. En aquesta 
revista podem veure els treballs de diversos col·legis dels municipis que envolten el 
Parc i que al llarg del curs han estat participant junt al personal del Parc Natural en un 
projecte educatiu comú.  
 
Per tal d’explicar com ha sigut l’el·laboració de L’Agulló ens haurem de remuntar fins 
al mes de novembre del any 2009. Va ser en aquest moment quan des del Parc 
Natural vam decidir contactar amb els col·legis i posar el projecte en marxa . L’equip 
del Parc es va desplaçar a cadascun dels col·legis participants i els va contar la història 
del Parc amb recursos pedagògics  adaptats a cada cicle educatiu. 
En aquestes pàgines trobarem els regals que els xiquets li han fet al P.N Desert de les 
Palmes, en forma de dibuixos, contes, redaccions, passatemps, etc. 
 
Agraïm la vostra participació i esperem que us agrade molt. 
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El personal del Parc visita als col·legis 

Als participants més menuts els 
hem contat la història del Parc, 
amb recursos educatius que pugue-
ren captar la seua atenció, com per 
exemple contes i titelles. 
Amb aquestes activitats ho passa-
ren d’alló més bé. 
 

Per a primària hem utilitzat un fla-
nelògraf. Aquest recurs consisteix 
en dibuixar la silueta del Parc Na-
tural i a partir d’aquesta, anar pe-
gant diferents elements naturals i 
artificials que han conformat la 
història del Desert de les Palmes. 
Per a l’èxit d’aquesta activitat ha 
sigut indispensable la participació 
de tots els alumnes. 
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El personal del Parc visita als col·legis 

En la imatge veiem com parti-
cipen de l’activitat del flanelò-
graf sent ells  mateixos els que 
van creant la composició histò-
rica del Desert 

A partir d’aquest recurs han 
pogut recavar tota la 
informació del Parc Natural per 
tal de realitzar els treballs que a 
través d’aquestes pàgines us 
presentem.  
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Concurs de portadesConcurs de portadesConcurs de portadesConcurs de portades    

Triar la portada de l’Agulló no ha sigut fàcil per  a l’equip del Parc Natural, per 
això tinguèrem la idea de fer un concurs de dibuix entre tots els participants.  
Els col·legis ens van fer arribar els dibuixos al Parc i els tinguèrem exposats durant 
les vacances de Pasqua, quan rebem moltes visites al Centre d’Informació. Els 
visitants tingueren l’oportunitat de triar els dibuixos que més els agradaren,que 
estaven clasificats per cicles. Els tres dibuixos més votats de cadascun dels cicles han 
sigut els guanyadors i són els que apareixen al llarg de la revista. 

Nombrosos visitants pogueren 
gaudir de l’exposició de dibuixos 
en el Centre d’informació “La 
Bartola” 

L’exposició ha tingut una molt 
bona acollida i en la votació es 
refleteix quins han sigut els 
dibuixos que més han agradat. 
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Aquest ha sigut el resultat de les votacions del “Concurs de Portades”. A continuació 
detallem quins han sigut els dibuixos més votats i els noms del guanyadors i guanyadores. 

Concurs de portadesConcurs de portadesConcurs de portadesConcurs de portades    

COL·LEGI CICLE PREMI GUANYADOR/RA 

CEIP. Palmerar Infantil 4 anys 1r premi Marc Cardenach 

CEIP. Palmerar Infantil 5 anys 2n premi Anna  Gil Moliner  

CEIP. Palmerar Infantil 4 anys 3r premi Pablo Marin 

  

C.R.A Trescaire 1r Cicle 1r premi Pau Pinto Sánchez 

CEIP. Palmerar 1r Cicle 2n premi Rubén Sanchez Altardo 

C.R.A Trescaire 1r Cicle 3r premi Anna Castellet Portoles 

  

CEIP. Palmerar 2on Cicle 1r premi Núria Pomer Roldàn 

C.R.A Tresacaire 2on Cicle 2n premi Mar Vallés. 

C.R.A Trescaire 2on Cicle 3r premi Alicia Barreda Tena 

  

CEIP. Ntra.Sra del Bon 

Succés 
3r Cicle 1r premi Marta Conde Boira 

CEIP Benadressa 3r Cicle 2n premi Javier Marqués García 

CEIP. Ntra.Sra del Bon 

Succés 
3r Cicle 3r premi Laura Serrano Bellés 

CEIP Lluís Revest 2n Cicle Premi especial Cindy Montoro 



 

  

Anna. Infantil. CEIP Palmerar. Benicàssim 

Rubén Sánchez. 1er cicle. CEIP Palmerar. Benicàssim 
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Mar Vallés. 2on cicle. CRA Trescaire. Pobla Tornesa 

Javier Marqués. 3er cicle. CEIP Benadresa. Castelló 
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Pablo Marín. Infantil. CEIP Palmerar. Benicàssim 

Anna Castellet. 1er cicle. CRA Trescaire. Pobla Tornesa 
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Tercers prem
is     

Alicia Barreda.  
2on cicle.  

CRA Trescaire.  
Pobla Tornesa 

Laura Serrano. 3er cicle.  
CEIP Nuestra  Sra. del  Bon Succés. 
Cabanes 
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Col·legis participants:Col·legis participants:Col·legis participants:Col·legis participants:    
    

CEIP Benadresa de Castelló CEIP Benadresa de Castelló CEIP Benadresa de Castelló CEIP Benadresa de Castelló     

CEIP Juan G. Ripollés de Castelló CEIP Juan G. Ripollés de Castelló CEIP Juan G. Ripollés de Castelló CEIP Juan G. Ripollés de Castelló     

CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló     

CEIP Ntra. Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra. Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra. Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra. Sra del Bon Succés de Cabanes     

CEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de Benicàssim    

Col·legi Liceo de BenicàssimCol·legi Liceo de BenicàssimCol·legi Liceo de BenicàssimCol·legi Liceo de Benicàssim  

CRA Trescaire  de La Pobla TornesaCRA Trescaire  de La Pobla TornesaCRA Trescaire  de La Pobla TornesaCRA Trescaire  de La Pobla Tornesa    

CEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de Benicàssim    
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InfantilInfantilInfantilInfantil    pàg. 11pàg. 11pàg. 11pàg. 11    

2on  cicle2on  cicle2on  cicle2on  cicle    pàg. 63pàg. 63pàg. 63pàg. 63    

3er  cicle3er  cicle3er  cicle3er  cicle    pàg. 95pàg. 95pàg. 95pàg. 95    

1er  cicle1er  cicle1er  cicle1er  cicle    pàg. 35pàg. 35pàg. 35pàg. 35    
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 Col·legi Liceo de Benicàssim Col·legi Liceo de Benicàssim Col·legi Liceo de Benicàssim Col·legi Liceo de Benicàssim    

Tres treballs presentats pels alumnes d’infantil del Liceo. 
Els xiquets i xiquetes de 3 anys han convertit les seues emprentes 
digitals en tortuguetes, els de 4 anys han estudiat al porc senglar 
i la rabosa i els més majors han preparat un joc de l’oca amb 
imatges del  Desert. 
 
Moltíssimes gràcies a tots i a totes 
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CRA Trescaire de La PoblaTornesaCRA Trescaire de La PoblaTornesaCRA Trescaire de La PoblaTornesaCRA Trescaire de La PoblaTornesa    
    

L’Arborcer 
 
Els xiquets i les xiquetes més menu-
dets de la Pobla han anat a conèixer a 
l’arborçer i després han construït un 
per a tindre’l en classe. 

 
Un treball molt bonic. 



 

  

---- 14  14  14  14 ----    
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El Margalló i la llataEl Margalló i la llataEl Margalló i la llataEl Margalló i la llata    
 
Els xiquets i les xiquetes de la Pobla han treballat sobre la planta que 
dóna nom al Desert de les Palmes: “El Margalló”, (palmito en castellà), 
i han aprés com, fa temps, s’utilitzava per a fer “llata”, i amb ella ciste-
lles i cabassos. 

 
Un treball molt interessant.  

 

CRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla Tornesa    
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Conèixer, donar-li valor i possar en 
pràctica. 

Una bona manera de  
mantindre vives les nostres tradicions. 
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CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló     

Els alumnes de 3 i 4 anys del Lluis Revest han fet un llibret 
amb informació del margalló... 
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CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló     

Un conte contat pels alumnes de 
5 anys del Lluís Revest, on en una 
intensa aventura van recorreguent 
el Desert de les Palmes i coneixent 
als seus protagonistes, els animals. 

 
No te’l pergues, és una gran  
aventura. 
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A continuació podem veure el conte sobre les tortugues que 
tan bé han realitzat els alumnes d’Infantil de 5 anys del 
Col·legi Lluís Revest. 
 
Moltes felicitacions per a tots els participants. 

CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló CEIP Lluís Revest de Castelló     
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CEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de Cabanes    
    

Anèctotes i històries del Desert de les Palmes.Anèctotes i històries del Desert de les Palmes.Anèctotes i històries del Desert de les Palmes.Anèctotes i històries del Desert de les Palmes.    
 
Els alumnes d’infantil del Col·legi Ntra. Sra del  Bon Succés de Cabanes 
han volgut participar en la revista  en forma de xicotets contes o anèc-
dotes. 
 
Des d’aci aprofitem per a felicitar tant als xiquets com als professors. 
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CEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra. Sra. del Bon Succés de Cabanes    
Algunes anècdotes més... 
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CEIP Benadressa de Castelló CEIP Benadressa de Castelló CEIP Benadressa de Castelló CEIP Benadressa de Castelló     
 

Mireu, mireu... 
 
S’enrecordeu de com es diu aquesta planta tan important ?
El col·legi Benadressa hi ha fet un dibuix. 
 
Per als que no s’enrecorden ací va una pista... 
 
És la planta que li dona nom al Desert  com s’anomena? 
 
       MAR-GA.... 
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CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim.     
    
Consells a l’hora de gaudir de la naturaConsells a l’hora de gaudir de la naturaConsells a l’hora de gaudir de la naturaConsells a l’hora de gaudir de la natura 

Els xiquets i xiquetes de l’escola Palmerar de Benicàssim ens han sorprés  
amb una sèrie de recomancions i consells que s’han de tenir en compte a 
l’hora de visitar un Espai Natural Protegit com és el cas del Desert de les 
Palmes. 
La veritat es que ens heu fet un regal molt original amb aquestos 
consells de grans dimensions. 
Moltes felicitats pel vostre treball! 

La primera de les 
normes ens parla 
de no encendre 
fogueres en la 
muntanya. Con-
sells que conside-
rem de gran im-
portància. 
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. . . .     
    

Com m’agraden aquest consells….Com m’agraden aquest consells….Com m’agraden aquest consells….Com m’agraden aquest consells…. 

Ací el que 
ens 
recomanen 
els xiquets 
del Palmerar 
és que no 
hem de tirar 
el fem per la 
muntanya i 
hem de saber 
utilitzar 
correctament 
els 
contenidors 
de reciclatge. 
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Amb aquest   
dibuix tan bo-
nic, podem veu-
re de manera 
molt divertida 
com han d’anar 
els gossos per la 
muntanya. 

CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim.     
    
Seguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consells 
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Seguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consells 

En aquest consell, els 
xiquets del Palmerar 
ens mostren la 
importància que té el 
respectar a tots els 
éssers vius a l’hora de 
visitar Espais Naturals 
com el Desert de les 
Palmes . 
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CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim.     
    
Uns consells més…..Uns consells més…..Uns consells més…..Uns consells més….. 

I si per la muntanya 
vas, d’aquest consell 
quan camines t’has 
d’enrecordar...  
Sempre aniràs pel 
bon cami.. 
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Quins bons consells…….Quins bons consells…….Quins bons consells…….Quins bons consells…….    

Aquest consell 
ens diu que el 
patrimoni 
l’hem de 
cuidar . 
 
Molt bé xiquets 
i xiquetes..... 

I també ens han recordat, el telèfon d’emergència 112. On cridarem 
si ho necessitem.. 
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CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim.     
    
Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats…. 

 
Si fas cas d’aquest consell 
del teu passeig gaudiràs i 
als animals del bosc 
podràs escoltar... 
 
 
Els xiquets del Palmerar 
d’aquest consell han fet 
cas i quan han visitat el 
Desert, molts animals han 
pogut escoltar. 
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Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats….Uns consells molt ben dibuixats…. 

Aquest dibuix tan 
encertat, ens informa de 
la importància de cuidar 
les fonts. 
 
Així que ja sabeu, tant a 
casa com a la muntanya 
l’aigua hem d’apendre a 
valorar.. 
 
 
Moltes felicitats per 
aquestos collage  tan ben 
pensats.!!! 
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CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim. CEIP Palmerar de Benicàssim.     
    
Seguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consellsSeguim amb els bons consells 

I com molt bé ens han dit els 
xiquets i xiquetes del Palmerar 
de Benicàssim… Hem de….  

Us recordem que... 
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Fins ací, tots els treballs d’Infantil. Hem de dir-vos que ho hem passat d’allò 
més bé amb els més menuts de  la revista. Des d’ací us enviem  moltes 
felicitacions als alumnes i professors per aquests treballs tan originals que 
ens heu fet arribar. 
Anem a recordar quins han sigut els col·legis participants i els treballs que 
ens han presentat:  
 
Els alumnes de 3 anys del Col·legi Liceo (Benicàssim) Col·legi Liceo (Benicàssim) Col·legi Liceo (Benicàssim) Col·legi Liceo (Benicàssim)  han fet amb les 
empremptes dels seus ditets unes tortuguetes que porten el seu nom. 
Els de 4 anys han pintat les màscares de rabosa i porc senglar i els de 5 anys 
han fet un joc de la oca molt divertit. 
 
Els menudets del CRA Trescaire (La Pobla Tornesa) CRA Trescaire (La Pobla Tornesa) CRA Trescaire (La Pobla Tornesa) CRA Trescaire (La Pobla Tornesa) han fet un treball molt 
complet de la vida de l’arborçer. I també amb treballat el Margalló i la llata. 
 
El  CEIP  Lluís Revest (Castelló)  CEIP  Lluís Revest (Castelló)  CEIP  Lluís Revest (Castelló)  CEIP  Lluís Revest (Castelló) ha presentat uns contes molt bonics: 
Ferran es va pedre i Les tortugues van d’excursió. 
 
El més xicotets del CEIP  Ntra.Sra del Buen Suceso (Cabanes)CEIP  Ntra.Sra del Buen Suceso (Cabanes)CEIP  Ntra.Sra del Buen Suceso (Cabanes)CEIP  Ntra.Sra del Buen Suceso (Cabanes) han fet un 
recull d’anècdotes de tot el Parc Natural. 
 
El CEIP  Palmerar (Benicàssim) CEIP  Palmerar (Benicàssim) CEIP  Palmerar (Benicàssim) CEIP  Palmerar (Benicàssim) amb els seus consells ens ha recordat com 
ens hem de comportar a l’hora de visitar el Parc. 
 
Des del CEIP  Benadresa (Castelló) CEIP  Benadresa (Castelló) CEIP  Benadresa (Castelló) CEIP  Benadresa (Castelló) els alumnes ens han presentat un 
margalló amb els noms de les característiques que te el Parc Natural Desert 
de les Palmes. 
 
 

Agraïment a tots els alumnes d’Infantil que han 
participat en la realització d’aquesta revista. 
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Els alumnes de 1r cicle de Primària del CEIP Benadresa ens 
sorprenen amb uns quants  anuncis publicitaris que conviden a 
visitar el Desert de les Palmes. 
 
Els xiquets de Segon Primària ens han presentat un resum de la 
història del Desert on ens parlen dels castells i altres meravelles que 
trobem al Desert. 

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    
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CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    

Quina noticia més interesant, el xiquets i xiquetes del Col·legi de 
Benadressa ens informen de la quantitat de animals que té el Parc 
Natural. 
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CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    

Aquests alumnes del CEIP Ripollés de Castelló ens han contat la 
història del Desert de les Palmes, recordant el que els explicàrem  
des del Parc Natural el dia que baixàrem a veure’ls. 
Des d’ací aprofitem per a felicitar-los per aquestes dos pàgines tan 
ben fetes i plenes d’història. 
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CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    

Seguim amb els alumnes del Ripollés que en aquesta ocasió ens 
sorprenen amb uns pictogrames que conten la història dels tres 
Castells del Desert. Moltes felicitats per ser tan originals! 
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CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    

Els xiquets de 2n de Primària ens parlen d’un amimalet molt esti-
mat per tots els xiquets que visiten el Desert de les Palmes. En 
aquest treball ens conten les principals característiques de 
l’esquirol. 
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Seguim amb els alumnes de 2n que  en aquesta ocasió ens han par-
lat de la rabosa, també molt coneguda entre tots els visitants del 
Desert de les Palmes. 
Des d’ací us enviem  a tots una forta abraçada! 
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CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    

Seguim amb més descripcions d’animals. En aquest cas tenim un 
text que parla sobre l’abella i, a més a més va acompanyat d’un di-
buix molt ben fet. Felicitats!! 
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Ara li toca el torn al prorc senglar, que els alumnes de 2n de 
Primària ens han descrit i dibuixat la mar de bé. Moltes felicita-
cions per a vosaltres també!. 
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CEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes    

Els alumnes de Primer Cicle de Primària de Cabanes ens parlen del 
Desert de les Palmes i més concretament de les festes que realitzen a 
l’Ermita de les Santes any rere any. 
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CEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes CEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes     

Seguim amb l’explicació de les festes de Cabanes que ens fan 
aquests  xiquets de Cabanes. Moltes felicitats a tots! 



 

  

---- 52  52  52  52 ----    



 

  

---- 53  53  53  53 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Ací podem veure com el xiquets i xiquetes de 1r del col·legi Lluís 
Revest,han fet una bonica auca on mitjaçant dibuixos i uns texts molt 
ben redactats ens conten com és la història del Desert de les Palmes. 



 

  

---- 54  54  54  54 ----    

Qué bonic us ha quedat!!!!!!! 



 

  

---- 55  55  55  55 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Fixeu-vos quins escriptors i escriptores que hi ha al col·legi Lluís 
Revest. Han escrit uns poemes del Parc Natural Desert de les Palmes 
per a contar la història i les meravelles que amagen aquestes 
muntanyes...  
 
Gaudiu de la lectura... 



 

  

---- 56  56  56  56 ----    

Heu llegit el primer poema???  
 
Bé doncs, anem a pel segon que també és molt divertit.. 



 

  

---- 57  57  57  57 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Anem a pel tercer, esteu preparats??? Aquest poema ens conta un 
poquet més de la història del Desert.. Que sabuts que són aquests 
xiquets!!!!! 



 

  

---- 58  58  58  58 ----    

A veure si esteu atents i podeu resoldre la segunt endivinalla que 
ens proposen els alumnes de 2n de Primària del CEIP Lluís Revest. 
Es tracta d’un animal que conegueu tots els que heu visitat el 
Desert de les Palmes. Sabreu dir qui és??? 



 

  

---- 59  59  59  59 ----    

C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa     

20è ANIVERSARI DEL DESERT DE LES PALMES20è ANIVERSARI DEL DESERT DE LES PALMES20è ANIVERSARI DEL DESERT DE LES PALMES20è ANIVERSARI DEL DESERT DE LES PALMES    
 
 
Amb motiu del 20è aniversari del PN Desert de les Palmes, a la classe de 2n de 
Primària de la Pobla Tornesa estem treballant un arbre típic en aquest paratge com 
és la figuera. 
Hem après moltes coses sobre on es troba, com és el seu tronc, les fulles, el seu 
fruit que són les figues i les seues propietats. 
Per tal de treballar més a fons les figues hem muntat a classe un taller gastronòmic 
amb les figues seques, ja que ara no és temps de figues ni de breves. 
Hem convidat a Júlia, l’avia d’uns alumnes perquè ens ensenye a fer figues 
albaradaes, també han vingut les mares que han volgut, per aprendre i col·laborar 
en l’elaboració d’aquest dolç tan típic de les nostres terres. 
D’aquesta manera fem partícips a les famílies per tal que es sentisquen prop de 
l’escola. 
El taller ha consistit en l’elaboració de figures albardaes i de coca amb figues. 



 

  

---- 60  60  60  60 ----    

Quin treball més participatiu i quantes coses hauran après 
aquests xiquets i xiquetes de La Pobla Tornesa. 

Ací teniu dues de les 
maneres de cuinar les 
figues 

Mireu quina fitxa sobre 
el fuit han treballat!!! 



 

  

---- 61  61  61  61 ----    

C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa     

Com podem veure, els xiquets i xiquetes de la Pobla han fet un 
gran treball d’investigació sobre les propietats de la figa. 
Gràcies a ells hem pogut descobrir infinitat d’usos que li podem 
donar a aquesta fruita.  
 
Moltes felicitats! 



 

  

---- 62  62  62  62 ----    

Seguim treballant la figa. En aquest cas elsxiquets de la Pobla 
Tornesa han recopilat dues receptes de cuïna: la coca en figues i les 
figues albarades.  
Umm... Què bó..... 



 

  

---- 63  63  63  63 ----    

C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa C.R.A Trescaire de La Pobla Tornesa     

Acabem amb el CRA Trescaire amb aquestes boniques imatges de 
com ha sigut l’elaboració de la coca amb figues i les figues albarades. 
Com podeu veure ha sigut un procés d’allò més participatiu. 
Aprofitem per a saludar des d’ací a les àvies i mares que han 
col·laborat.  



 

  

---- 64  64  64  64 ----    

Agraïments  als participants de 1r Agraïments  als participants de 1r Agraïments  als participants de 1r Agraïments  als participants de 1r 
Cicle de PrimàriaCicle de PrimàriaCicle de PrimàriaCicle de Primària    

Anem a fer un poquet de memòria i repasarem tots els treballs de 
Primer Cicle que ens heu entregat. Volem aprofitar també, des del PN 
Desert de les Palmes, per a donar-vos les gràcies perquè entre tots heu 
fet possible que l’existència de l’Agulló. 
 
El CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa de Castelló ha fet uns treballs de publicitat i notícies 
sobre el desert de les Palmes.  
 
El CEIP Juan G. RipollésCEIP Juan G. RipollésCEIP Juan G. RipollésCEIP Juan G. Ripollés, també de Castelló ens ha sorprés amb un 
còmic sobre la història del Desert i Pictogrames que parlen sobre els tres 
castells que hi podem trobar al Desert. Els xiquets i xiquetes de 2n de 
Primària han realitzat una descripció de dos animals molt coneguts al 
Desert com són la rabosa i la rabosa. 
 
El CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso de Cabanes ens ha explicat de manera 
molt gràfica com són les feste de Cabanes que es realitzen a l’Ermita de 
les Santes. 
 
El CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest de Castelló per una banda ha presenta un auca de la 
història del Desert, poemes, una endevinalla i la descripció de les abelles i 
el porc senglar. 
 
El CRA Trescaire CRA Trescaire CRA Trescaire CRA Trescaire de la Pobla Tornesa ens ha parlat de les figues 
explicant-nos les seues propietats curatives i mostrant-nops com 
s’elaboren els postres tradicionals. 
 
Moltes felicitats a tots el col·legis participants!!! 



 

  

---- 65  65  65  65 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    

Els alumnes de 
3r curs de 
Primària del 
Benadresa ens 
proposen uns 
passatemps per 
a aquests dies 
de vacances. 
Fixeu– vos bé 
per a poder 
resoldre’ls co-
rrectament. Hi 
a per a tots els 
gustos. Moltes 
felicitats als 
xiquets i als 
mestres! 



 

  

---- 66  66  66  66 ----    



 

  

---- 67  67  67  67 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    

En aquestes quatre pàgines els alumnes de 3r del CEIP 
Benadresa han fet un teatret per tal de contar com ha sigut 
la història del Desert de les Palmes. Ens ha agradat molt. 



 

  

---- 68  68  68  68 ----    



 

  

---- 69  69  69  69 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    



 

  

---- 70  70  70  70 ----    



 

  

---- 71  71  71  71 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    



 

  

---- 72  72  72  72 ----    



 

  

---- 73  73  73  73 ----    

CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    



 

  

---- 74  74  74  74 ----    



 

  

---- 75  75  75  75 ----    

CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    

En les pàgines anteriors hem pogut gaudir del conte que ens han 
enviat els alumnes de 3r de Primària.  
Ara seguim amb el CEIP Juan Ripollés on els alumnes de 4t ens 
presenten les següents cançons, dites i endevinalles. 
 
Us deixem que les llegiu atentament!. 



 

  

---- 76  76  76  76 ----    



 

  

---- 77  77  77  77 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Ací podeu veure aquest meravellós conte que ens han enviat els 
alumnes del CEIP Lluís Revest. Anem a veure que ens conten al 
llarg de les pròximes pàgines. 



 

  

---- 78  78  78  78 ----    



 

  

---- 79  79  79  79 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    



 

  

---- 80  80  80  80 ----    



 

  

---- 81  81  81  81 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    



 

  

---- 82  82  82  82 ----    



 

  

---- 83  83  83  83 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    



 

  

---- 84  84  84  84 ----    



 

  

---- 85  85  85  85 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    



 

  

---- 86  86  86  86 ----    



 

  

---- 87  87  87  87 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Els xiquets del CEIP Lluís Revest ens visitaren a les Santes i hem pogut 
comprovar que van estar molt atents a tot el que els explicàrem. Per 
això han fet aquest còmic tan bonic recomanant l’estalvi d’aigua. 



 

  

---- 88  88  88  88 ----    

 
             Mireu,mireu... 



 

  

---- 89  89  89  89 ----    

Els alumnes de 2n cicle de la Pobla Tornesa, han fet un treball molt 
complet de la Carrasca i ens han volgut mostrar com és fa una carbo-
nera. Anem a conèixer aquest treball tan ben treballet... 

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    
 



 

  

---- 90 90 90 90----    

En aquest dibuix podem veure com és el port de la ca-
rrasca, la forma de la seua fulla i el fruit 

Coneixeu el seu fruti??? És el gla i li agrada molt al porc senglar 



 

  

---- 91  91  91  91 ----    

CRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla TornesaCRA Trescaire de La Pobla Tornesa    

Ací voreu les fotos de com han fet el teball de la carrasca i les 
carboneres 



 

  

---- 92  92  92  92 ----    

Us ha quedat molt bonic!!!!!!!!!!Us ha quedat molt bonic!!!!!!!!!!Us ha quedat molt bonic!!!!!!!!!!Us ha quedat molt bonic!!!!!!!!!!    



 

  

---- 93  93  93  93 ----    

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    
    

PRIMER, FEM UNA BASE DE BASTONETS I RAMETES SOBRE PRIMER, FEM UNA BASE DE BASTONETS I RAMETES SOBRE PRIMER, FEM UNA BASE DE BASTONETS I RAMETES SOBRE PRIMER, FEM UNA BASE DE BASTONETS I RAMETES SOBRE     
LA QUAL ANIREM A APILAR LA LLENYA QUE VOLEM LA QUAL ANIREM A APILAR LA LLENYA QUE VOLEM LA QUAL ANIREM A APILAR LA LLENYA QUE VOLEM LA QUAL ANIREM A APILAR LA LLENYA QUE VOLEM     

TRANSFORMAR EN CARBÓTRANSFORMAR EN CARBÓTRANSFORMAR EN CARBÓTRANSFORMAR EN CARBÓ    

SEGUIDAMENT, APILEM LA LLENYA DE CARRASCA FENT SEGUIDAMENT, APILEM LA LLENYA DE CARRASCA FENT SEGUIDAMENT, APILEM LA LLENYA DE CARRASCA FENT SEGUIDAMENT, APILEM LA LLENYA DE CARRASCA FENT 
UNA FORMA SIMILAR A UN CONUNA FORMA SIMILAR A UN CONUNA FORMA SIMILAR A UN CONUNA FORMA SIMILAR A UN CON    

Anem a aprendre com es fabricaven les carboneres... 



 

  

---- 94  94  94  94 ----    

UNA VEGADA APILADA LA LLENYA, LA COBRIM AMB UNA VEGADA APILADA LA LLENYA, LA COBRIM AMB UNA VEGADA APILADA LA LLENYA, LA COBRIM AMB UNA VEGADA APILADA LA LLENYA, LA COBRIM AMB 
BROSSA HUMIDA AIXÍ EVITAREM QUE LES FLAMES       BROSSA HUMIDA AIXÍ EVITAREM QUE LES FLAMES       BROSSA HUMIDA AIXÍ EVITAREM QUE LES FLAMES       BROSSA HUMIDA AIXÍ EVITAREM QUE LES FLAMES       

CREMEN TOTA LA LLENYACREMEN TOTA LA LLENYACREMEN TOTA LA LLENYACREMEN TOTA LA LLENYA    

FINALMENT, COBRIM TOTA LA CARBONER AMB FANG I LI   FINALMENT, COBRIM TOTA LA CARBONER AMB FANG I LI   FINALMENT, COBRIM TOTA LA CARBONER AMB FANG I LI   FINALMENT, COBRIM TOTA LA CARBONER AMB FANG I LI   
PRENEM FOC. CAL VIGILARPRENEM FOC. CAL VIGILARPRENEM FOC. CAL VIGILARPRENEM FOC. CAL VIGILAR----LA CONSTANTMENT PERQUÈ NO LA CONSTANTMENT PERQUÈ NO LA CONSTANTMENT PERQUÈ NO LA CONSTANTMENT PERQUÈ NO 
ES CREME TOTA LA LLENYA I ES CONVERTISCA EN CENDRAES CREME TOTA LA LLENYA I ES CONVERTISCA EN CENDRAES CREME TOTA LA LLENYA I ES CONVERTISCA EN CENDRAES CREME TOTA LA LLENYA I ES CONVERTISCA EN CENDRA  



 

  

---- 95  95  95  95 ----    

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    
    

Ací podem veure més imatges dels xiquets de la Pobla Tornesa 
realitzant els treballs que ens han presentat. 
Qué bonic que us ha quedat!! 



 

  

---- 96  96  96  96 ----    

Agraïments  als participants de 2n Agraïments  als participants de 2n Agraïments  als participants de 2n Agraïments  als participants de 2n 
Cicle de PrimàriaCicle de PrimàriaCicle de PrimàriaCicle de Primària    

Fins a ací, tots els treballs de 2n Cicle. Ja es nota que va pujant el nivell. 
Moltes gràcies a tots! 
Anem a fer un xicotet resum d’aquest Segon Cicle. 
 
El CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa de Castelló ens ha obsequiat amb uns passatemps rela-
cionats amb el Desert de les Palmes i un teatret contant la història del 
Parc Natural. 
 
El CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés de Castelló ha participat amb un conte dels 
alumnes de 3r i uns poemes, dites, cançons dibuixos i conte per part dels 
alumnes de 4t. Tot això, com no,relacionat amb el PN Desert de les Pal-
mes. 
 
El CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest de Castelló ha realitzat el conte de la “Tortuga Lluna” 
i la el còmic “Història d’una gota” acompanyat d’un dibuix per a cons-
cienciar de la importància d’estalviar aigua. 
 
El CRA Trescaire CRA Trescaire CRA Trescaire CRA Trescaire de La Pobla Tornesa ens ha ensenyat coses tan interes-
sants com la construcción i funcionament de la carbonera. També ens 
han parlat de les carrasques. 
 
Moltes gràcies atots els participants!! 



 

  

---- 97  97  97  97 ----    

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    

Els xiquets i xiquetes de 1r i 5è i 6è han real·litzat un treball conjunt d’art 
i li han fet aquest regalet amb  obres de Vincent Van Gogh 



 

  

---- 98  98  98  98 ----    



 

  

---- 99  99  99  99 ----    

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    
Treballs conjunt de 1r, 5è i 6èTreballs conjunt de 1r, 5è i 6èTreballs conjunt de 1r, 5è i 6èTreballs conjunt de 1r, 5è i 6è    

Que divertits han quedat els autoretrats 



 

  

---- 100  100  100  100 ----    

I amb les aquarel·les han fet uns qua-
dres molt bonics 



 

  

---- 101  101  101  101 ----    

CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.CRA Trescaire de La Pobla Tornesa.    



 

  

---- 102  102  102  102 ----    

Quins GIRA-SOLS  
més artístics que heu 
fet. 
 
Moltes gràcies 



 

  

---- 103  103  103  103 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    

Els xiquets del CEIP Benadresa de Castelló ens han regalat  una història 
sobre el Desert de les Palmes i alguna que altra notícia relacionada 
amb el Parc Natural. 
Moltes gràcies a aquests grans periodistes que tenim en aquest col·legi. 



 

  

---- 104  104  104  104 ----    



 

  

---- 105  105  105  105 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    



 

  

---- 106  106  106  106 ----    



 

  

---- 107  107  107  107 ----    

CEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de CastellóCEIP Benadresa de Castelló    

Mireu quin còmic més xulo ens han presentat 
els alumnes de 6è. 



 

  

---- 108  108  108  108 ----    



 

  

---- 109  109  109  109 ----    

Els alumnes de 5è del CEIP Lluís Revest ens han enviat aquests di-
buixos del Castell de Montornés de quan vingueren d’excursió al 
Desert. 
La veritat és que estan fets uns artistes. 
Han acompanyat els dibuixos amb una crònica de l’eixida al Desert. 

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    



 

  

---- 110  110  110  110 ----    

Un altre dibuix del Castell de Montornés i de seguida trobem la crònica 
de la visita. Esperem que pugau gaudir d’aquesta història. 



 

  

---- 111  111  111  111 ----    

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

CRÒNICA D’UNA VISITA: 

UN CASTELL ENMIG DEL PARC NATURAL DEL DESERT 
DE LES PALMES 

Els alumnes del nostre col·legi quan arribem a cinquè de primària 
visitem el Parc del Desert de les Palmes i fem un dels itineraris que 
ens ofereix el Centre de la Bartola. 

Enguany hem fet un recorregut pel Parc i hem visitat un dels 3 
castells que estan dintre del seu territori: el castell de Montornés. Els 
altres dos són el castell de Miravet i el castell Vell. 

 

CRÓNIQUES PERIODÍSTIQUES 

UNA MICA D’HISTÒRIA 

 

El castell de Montornés està situat en el terme municipal de 
Benicàssim (Plana Alta – Castelló), en un dels cims del Parc Natural 
del "Desert de les Palmes" a uns 444 metres d'altitud. Els terrenys on 
se situa el castell foren poblats en l’edat de bronze i posteriorment en 
l’època romana i musulmana. 

El seu origen és àrab, possiblement va ser construït al segle X sobre 
restes d’origen romà. Va ser una important fortalesa, vital per a la 
defensa de la zona per la seua estratègica situació dominant un gran 
espai marítim. 

 

Va ser conquistat pel Cid l’any 1094. Segons conta una antiga 
llegenda, i que es repeteix en la conquista d’altres ciutats i castells, el 
Cid va reunir un ramat de cabres i va posar foc en les seues banyes 
simulant torxes.  



 

  

---- 112  112  112  112 ----    

Els habitants del castell el van perseguir pensant-se que eren els seus 
enemics i van deixar desprotegit el castell. El Cid i els seus hòmens 
van  poder conquistar-lo amb facilitat.  

 

Després, va ser recuperat pels almoràvits en 1103.  

Jaume I el va reconquistar definitivament l’any 1233.  

Posteriorment, va pertànyer a Pere Ximénez d'Arenós i al monestir 
de Poblet.  

És un castell de tipus muntanyenc. La planta és irregular ja que 
s'adapta a la forma rocosa del terreny. La part alta del castell és 
d'època cristiana i presentava diversos recintes fortificats. Va ser un 
castell de grans dimensions.  

Va ser definitivament abandonat en el segle XV. 

 

 

ABANS DE LA VISITA 

Dies abans de la visita vam parlar en classe de com podia ser el 
castell. Algunes de les opinions van ser: 

“Nosaltres pensem que el castell de Montornès està en ruïnes i per 
dins hi ha herba. Es troba dalt d’una muntanya, hi ha pols, està 
envoltat d’arbres, és xicotet i té torres de defensa.” 

“Nosaltres ens imaginem el castell, en ruïnes, ple d’enderrocs, amb 
forats a la paret, amb escales mostoses, tot brut, amb un fossar al 
voltant, torres de vigilància, amb molts pisos on celebraven festes 
que potser ara estan destruïts i segurament el castell estarà a dalt 
d’una muntanya.” 



 

  

---- 113  113  113  113 ----    

“És prou llarg, als dos costats té dues torres i al mig el pont llevadís. 
Té una muralla que envolta i protegeix la part interna del castell. Al 
fons del castell estan situades les habitacions.” 

“Nosaltres imaginem que tenia 4 torres i 3 han caigut i només queda 
una en peu, però també tenia una muralla i només queda un tros 
quasi ensorrat. Per dins ens imaginem que té unes escales a la torre 
que arriba fins al sostre, allí hi ha una finestreta per on es veu un tros 
del Desert de les Palmes. Per fora hi ha plantes, roques, animals, etc. 
 

EL CASTELL EN L’ACTUALITAT 

El dia de la visita, i després d’un recorregut una mica llarg, vam 
arribar al nostre destí.  
El castell de Montornès té una muralla al llarg de la muntanya que 
esta quasi tota ensorrada. També hi havia una torre que en 
l'antiguitat estava totalment tancada i ara amb el pas del temps s'ha 
trencat un poc i té un forat en el mig. Quan traspasses la muralla està 
tot ple de plantes unes bones, altres verinoses com la malva, que en 
l'antiguitat la posaven a les puntes de les fletxes perquè foren letals, i 
unes altres curioses com l’espantallops, que segons ens van explicar 
s’anomena així perquè el seu soroll espanta els llops.  

Les úniques construccions que queden una mica en peu són dos 
aljubs, on els antics habitants del castell recollien l’aigua de pluja.  

Es fa difícil entendre que en aquest lloc s’alçaren cases i altres 
edificis on vivia gent. 

Dos dels nostres companys van fer uns dibuixos. 

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Seguim amb la crònica... 



 

  

---- 114  114  114  114 ----    

A continuacióA continuacióA continuacióA continuació….….….….    
 
 
Podreu vore el treball tan complet que han fet els xiquest i xiquetes 
de 6è sobre el Parc Natural. 
 
• Han visitat el Parc natural: 
 Visita al centre d’informació i recorregut al cim del Bartolo 
 
• Han fet una fantàstica redacció  del día de la visita. 
 
• Amb tota la informació que van recollir, han fent uns passa-

temps molt interesants 
 
• I per acabar, podeu vore unes fotos del dia de l’excursió . 
 
 
 

Que disfruteu 

CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    
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CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

UNA PUJADA PLENA DE SENSACIONS 
 

El 27 de novembre de 2009, les dues aules de sisé vam anar al Desert de les Palmes. 
El nostre objectiu era fer la pujada al cim del Bartolo. 

Amb la fresqueta del matí, vam arribar al Centre d’Informació de la Bartola, allí vam 
esmorzar i les monitores ens van explicar, amb una maqueta, com era el paratge natural del 
Desert, la fauna i la flora. Va ser molt interessant. 

Ens vam preparar per iniciar la pujada, en la Bartola ja es notava l’oloreta a romer, 
espígol i altres herbes aromàtiques. Vam començar a caminar, amb nervis i molta alegria, per 
un caminet amb pedres i arbustos, alguns d’ells punxencs. Prompte, alguns ja estàvem 
cansats. Mentre caminàvem, réiem i parlàvem. Pel camí vam menjar arboços, quan et 
posaves un a la boca i el mossegaves, notaves la seua textura, duret per fora i bla per dins, a 
més d’un sabor molt agradable. L’arbocer, amb els seus fruits madurs, era un dels arbres més 
bonics, encara que com havia plogut uns dies abans, tot estava verd. L’aire es respirava molt 
bé, i la brisa fresqueta a la cara era molt agradable. Feia olor a moltes plantes i arbres a la 
vegada, no es podia endevinar de quina planta venia el perfum. 

Ja en la pista, vam vore que la font de la Mola no tenia aigua.  
A mesura que pujàvem ja teníem més calor, aleshores va començar el bonic 

espectacle de les vistes. Véiem els castells, el Monestir Vell, el Nou, la Porteria Vella, i 
quasi tot Castelló, Benicàssim i la mar. La mar es confonia amb el cel i donava la sensació 
de que els vaixells suraren per damunt dels núvols. El cel estava blau però ennuvolat i no es 
véia el sol, encara que un poc més lluny hi havia com un forat gegant i d’allí eixien rajos de 
sol, la llum es filtrava pels núvols i era preciós.  

Vam vore un senyal que indicava Cim del Bartolo i pensàvem que ja hi havíem 
arribat, però no, encara quedava una bona pujada. Ara sí que estàvem més cansats i 
començàvem a tindre calor i un poc de fam. Se sentia el cant dels pardalets, encara que no 
molt bé perquè la gent estava parlant. En mig de la pista asfaltada vam vore una granota 
esclafada. 

Ja en la rampa final estàvem molt cansats, però l’emoció d’arribar al cim ens va fer 
continuar i també córrer per arribar dels primers. 

Una vegada dalt no feia gens de calor i ens vam posar les jaquetes. Quasi tots vam 
començar a fer fotos i a mirar el paisatge, la vista era increïble. Vam fer la foto de grup. 

A la baixada vam parar a dinar, com teníem molta fam, en olorar els entrepans, la 
boca se’ns feia aigua. Vam tornar a la Bartola per un altre caminet que passava pel costat de 
la Porteria Vella. La tornada per aquest caminet, ple de pedres, va ser molt divertida amb 
relliscades i alguna culada.  

Ja de nou en la Bartola, vam anar a vore les tortugues, semblava que estaven 
petrificades. 

Ens ho vam passar molt bé, va ser divertit i també interessant. Ens agradarà tornar. 
 
 
 

Alumnes de sisé B del CEIP Lluís Revest 

Una redacció plena de sensacions 
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Comença l’acció…Comença l’acció…Comença l’acció…Comença l’acció…    
 
anem a vore què coneixem del Parc natural Desert de les Palmes. 
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CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Anem a per més preguntes... 
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Amb l’encreuat i la sopa de lletres ...ja hem acabat.  
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CEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de CastellóCEIP Lluís Revest de Castelló    

Ací teniu les sol·lucions... 



 

  

---- 120  120  120  120 ----    

I unes boniques fotos de la visita al Parc Natural… 

Ens ha agradat molt 
tot el treball que heu 
presentat… 
 

Felicitats!!! 
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CEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de CastellóCEIP Juan G. Ripollés de Castelló    
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CEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de CabanesCEIP Ntra Sra del Bon Succés de Cabanes    
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CEIP Palmerar de BenicàssimCEIP Palmerar de BenicàssimCEIP Palmerar de BenicàssimCEIP Palmerar de Benicàssim    
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Què bé redacten aquestos xiquets i xiquetes de Benicàssim!! 
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CEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de BenicàssimCEIP  Palmerar de Benicàssim    
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CEIP Sta Àgueda. 5è de PrimàriaCEIP Sta Àgueda. 5è de PrimàriaCEIP Sta Àgueda. 5è de PrimàriaCEIP Sta Àgueda. 5è de Primària    

Els xiquest i xiquetes del col·legi Sta. Àgueda de Benicàssim 
han fet un bon treball sobre els castells del Parc Natural. 



 

  

---- 129  129  129  129 ----    

CEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de BenicàssimCEIP Sta Àgueda de Benicàssim    
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Agraïments  als participants de Agraïments  als participants de Agraïments  als participants de Agraïments  als participants de 
3r Cicle de Primària3r Cicle de Primària3r Cicle de Primària3r Cicle de Primària    

I per acabar la revista els alumnes de tercer cicle ens han donat un poquet 
més d’informació amb més contingut i més formal, perquè ara si es nota 
que són els majors!! 
 
El CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa CEIP Benadresa de Castelló ha escrit diferents històries del Desert en 
format de notícia, narracions i còmics.  
 
El CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés CEIP Juan G. Ripollés de Castelló ens ha contat la història del Parc Na-
tural de forma molt ordenada i completant-la amb gràfiques molt que 
ens ajuden molt a comprendre el text.   
 
El CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest CEIP Lluís Revest de Castelló ha fet una crònica de la seua visita al de-
sert de les palmes afegint dos dibuixos molt artístics i a més han inclós 
passatemps per a que ens entretinguem. 
 
El CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso CEIP Ntra. Sra del Buen Suceso de Cabanes ens ha descrit l’Ermita de 
les Santes que es part del patrimoni del seu municipi i del Desert. 
 
El  CEIP  Palmerar  CEIP  Palmerar  CEIP  Palmerar  CEIP  Palmerar de Benicàssim amb molta imaginació en ha contat la 
història d’un esquirol del Parc i a més ens ha explicat cosetes sobre el 
Castell de Montornés. 
 
El CEIP Sta Àgueda  CEIP Sta Àgueda  CEIP Sta Àgueda  CEIP Sta Àgueda de Benicàssim ens ha contat la història dels Castells 
del Desert. 
 
 
Moltes gràcies a tots els participants!! 
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Volem dir-vos a tots els participants  d’aquesta revista que ens ha 
agradat moltíssim el regal que li heu fet al Parc Natural. A més a més 
el Desert ens ha dit que fins ara és el millor regal que li han fet mai per 
als seus aniversaris. 
 

Moltes Gràcies!! Moltes Gràcies!! Moltes Gràcies!! Moltes Gràcies!!     
 

Equip de Promoció, Investigació i Treballs Tècnics  
del Parc Natural del desert de les Palmes 

Premi especial: Cindy Montoro.CEIP Lluís Revest  2n Cicle  



 

  

                 

Pau Pinto Sanchez .1r cicle. CRA. Trescaire. La Pobla Tornesa 


