Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer de 2012 - Núm. 19

Desena edició Pessebre Vivent!

Presentació

Inici curs P3

Teniu a les vostres mans l’Ametlla, la revista de la
nostra escola amb continguts diversos tan d’escola com de l’AMPA.
Hi trobareu la presentació dels nostres alumnes
més petits/es de l’escola: els alumnes de P3,
s’han adaptat d’allò més bé!!!

P3a

Hi trobareu també sortides, festes, xerrades i activitats realitzades aquest primer trimestre. Us expliquem què és l’Aula d’Acollida i què s’hi fa en
ella. També parlem de les novetats d’aquest curs:
el SEP i la Carta de Compromís. I destaquem en especial la desena edició del nostre Pessebre Vivent
que ocupen amb orgull bona part de la revista.
Gaudiu de la nostra revista i passeu una bona
estona.
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Hola a tothom! Ens presentem: Som els nens i les nenes de P3
i hem començat aquest curs. Estem molt il·lusionats perquè ja
anem a l’escola dels nens grans. Aquí aprenem moltes coses i
juguem amb els amics i amigues que hem fet.

Treballs de P3 i P4
P3

Hem fet el projecte de la nostra escola. Vam anar a conèixer
els ametllers, els arbres que tenim al pati i vam collir ametllons
per portar-los a la classe. Llavors els vam observar i manipular.

P3

Hem fet un tió molt gran per posar al passadís i cel·lebrar el
Nadal. Entre tots hem enganxat trossets de roba per fer-li una
manteta i que no passés fred.

P4

P4

P3

Ha arribat la tardor, i per decorar els vidres del passadís, hem
fet aquests arbres pintats de color negre, amb les fulles a terra. Els hem enganxat damunt un full estampat amb colors de
la tardor: groc, vermell, taronja i marró.

P4

Pintem amb pinzell i comencem a sentir i expressar diferents
emocions. Que divertit és ser pintor!
Les fulles de pi
són llargues i
punxegudes, tot
i així hem pogut
estampar-les i hem
fet un sotabosc tan
preciós que fins i tot
els esquirols hi han
anat a viure!

P4

El tren de la bruixa no em fa por perquè m’amago a
dins del vagó: bruixa, bruixa, amb la teva escombra ,
bruixa, bruixa, no m´atraparàs!

Hem pintat el capgros “sol-solet” i de tan
maco que ha quedat a la furgoneta l´han
enganxat!
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Treballs de P5

RACÓ DE PLÀSTICA: Hem observat molt bé el cartell de la festa
major. Està ple de peixos! El dibuixem nosaltres? Mireu!!! Ens
ha quedat fantàstic!!

Preparem la carta als reis. Jo vull la disfressa de Batman i jo la
Nancy. Escriu, escriu, doncs! Jo preparo el sobre i dibuixo els
tres reis.

RACÓ D’OBSERVACIÓ: A la classe tenim algunes plantes de
Nadal. Amb les lupes les observem. Mira! El vesc té boletes
blanques i si el regalem a un amic tindrà molta sort. El grèvol
té boles vermelles i fulles punxegudes. Ep!!! No el podem arrencar del bosc!!!

RACÓ DE LLENGUATGE: Tenim moltes lletres de colors i fem
paraules!

ESPECIALITATS A L’AST
PLATS PER EMPORTAR

CAN FONT
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Mn. Constans, 348
BANYOLES
Tel. 972 57 00 04

Treballs de 1r i 2n

1r

Hem sortit al pati a estudiar els arbres que tenim
a l’escola. El primer que treballem és l’ametller, en
aquesta imatge es pot veure com aconseguim el
relleu de l’escorça.

1r

A l’hora de plàstica els nens i nenes de primer hem fet una
creació artística amb fulles, resseguint el contorn amb molta
precisió.

1r

Els nens i nenes de primer descobrim els colors primaris i secundaris barrejant els 3 colors primaris amb pinzells i pintura
témpera.

1r

Els nens i nens de 1r hem anat a la pista de l’escola a dibuixar
el nostre cos amb mides reals, per poder observar cada nen
el seu propi cos.

2n

Heu vist quin calendari d’advent? És el que hem fet els nens i
nenes de segon. Són avets fets amb simetria i un sobre amb
una endevinalla per cada dia, acompanyada d’una xocolatina.
Que bona!

MARIA PAGÈS
C/Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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2n

La portada del nens i nenes de segon l’hem fet amb l’ajuda
d’una màquina màgica! Hem posat papers bonics en un costat i sortien estrelles per l’altre. Les estrelles les hem enganxat
a la portada que hem fet a informàtica. Han quedat molt bé!

2n

Aquest és el resultat d’un treball col.lectiu dels i les alumnes
de 2n. Cada un/a de nosaltres n’em pintat un tros amb colors
càlids i després els hem unit formant un bonic paisatge de
tardor.

2n
2n

Els i les alumnes de segon hem fet racons de matemàtiques,
per a treballar d’una forma més lúdica i manipulativa. Els que
més ens han agradat han sigut els de les sanefes, l’ordinador,
el tres en ratlla, el lògico, el tangram i la calculadora.

Els nens i nenes de 2n hem ratllat
guixos de colors, els hem barrejat
amb sal i hem fet muntanyes de
colors dins un pot de vidre.
Ens han quedat molt bé!

la Gallineta cega
972 57 43 63
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Passeig Mn. Constans 271
C. Lleida 43 - 45
17820 BANYOLES (GIRONA)
Fax 972 57 46 60
gallinetacega@hotmail.com

Treballs de 3r i 4t
3r

3r

Els nens i nenes de tercer a la nova piscina del Club Natació
de Banyoles. Mireu que bé s’ho passen aprenent a nedar!

Els nens i les nenes de tercer, per grups, han estudiat algunes
normes de convivència i les han recollit en forma de mural.
Aquest estudi, tal i com veiem a la fotografia, l’han exposat a
la resta de companys/es en una sessió de la classe de medi.

4t
4t

Aprofitant que a matemàtiques havíem treballat les línies i els
angles, vam fer uns bonics dibuixos amb motius geomètrics.
Com que durant el novembre va ploure tant, a quart vam elaborar un munt de paraigües a plàstica.

3r i 4t
Per celebrar la tardor, a
CM vàrem fer un gran
bosc al nostre passadís,
amb fulles que queien
dels arbres i animals
propis d’aquesta estació.
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Treballs
de 5è i 6è

5è

Els alumnes de cinquè han
confeccionat un eix cronològic,
que els ajuda a visualitzar les
diferents etapes de la pre-història
i la història.

5è

Treball sobre llegendes de
muntanyes, elaborat pels
alumnes de cinquè.

Polígon Industrial Domeny

C. Bescanó, 7B

17007 Domeny (Girona)

Tel 972 222 094 Fax 972 221 331
E-mail info@hiperescola.net

Servei integral a l’ensenyament

Josep Carreras
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distribuïdor
màquines
automàtiques

C/Dr. Trueta, 44
Tel. 972 84 20 77
Mòbil 649 23 86 28
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)

6è

6è

Com a treball de Nadal els nens i nenes de sisè hem fet
figuretes amb llana de diversos colors.

llibreS text, sl
www.llibrestext.cat

c/ Perelada,
cantonada Muralla
17600 FIGUERES
Tel. 972 504 779

Llibres, revistes, articles de regal i festa,
enquadernacions i còpies.
MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
CONSUMIBLES D’INFORMÀTICA

Avda. Països Catalans, 227 - 17820 Banyoles
Tel. i Fax: 972 57 53 10
E-mail: arxifesta@hotmail.com
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Sortides
P3, P4 i P5

P3

P3
Quina emoció! Han arribat els patges dels Reis d’Orient a Banyoles i
els hem anat a veure a l’Ambaixada Reial. Els Kandinsky i els Miró els
hem portat unes cartes molt grans, on hi havia dibuixat tot allò que
volíem demanar per a l’escola. Els hi ha agradat molt i ens han regalat
caramels I un fanalet per poder anar a esperar els Reis.

P4

Hem anat al Parc de la Draga per veure les característiques de la Tardor. Hem trepitjat, apilonat i llençat
enlaire fulles de diferents colors. Ha estat molt divertit i
ens ho hem passat molt bé!

P4

Al setembre cull els ametllons què és quan són més bons!!!

P5

Què miren tan aficionats aquests nens i nenes de P4?

P5

Visita a la fira de bestiar de Sant Martirià. Vam veure animals
de races autòctones de Catalunya: galls i gallines, rucs, ases,
cavalls, coloms, xais, cabres, vedells… I també espècies pròpies de l’estany com les nàiades o les tortugues de rierol.
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Aquesta tarda hem
trobat una carta sota la
porta de la classe. HA
ARRIBAT EL TIÓ!!!! Anem
a buscar-lo al pati. TIÓ,
TIÓ on ets? Ja el tenim!
És a la sorrera!!! Visca,
visca!!!

Sortides 1r i 2n
1r

El dia 25 de novembre els alumnes de primer hem anat al Parc dels Bombers. Ens ha
agradat molt perquè ens han ensenyat les
instal·lacions: on dormen, on mengen, la sala
on reben les trucades d’emergència: Ens han
explicat què hem de fer si veiem un foc i ens
hem vestit de bombers!

1r

1r

El dia 22 d’octubre els nens i les nenes de primer hem anat a
veure les atraccions de les fires de la festa major de Banyoles. Hem pujat al tren de la bruixa fins que hem quedat ben
marejats!

Els nens i nenes de primer hem anat a veure la fira de races
autòctones de Sant Martirià. Hem pogut veure animals com
l’ase català, el cavall pirinenc, les gallines empordaneses, els
gossos d’atura, els coloms missatgers i molts d’altres. Abans
de marxar de la fira hem fet un dibuix de l’animal que més ens
ha agradat.

2n

Els nens i les nenes de segon hem anat a veure els
gegants i els capgrossos a l’Ajuntament de Banyoles.
Ens han ensenyat els dibuixos que decoraran el remolc i
també hem pogut posar-nos alguns capgrossos. Ens ho
hem passat molt bé!
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Sortides 3r i 4t
3r

Els nens i nenes de tercer vam visitar l’Ajuntament de Banyoles. Vam poder conèixer alguna de les seves dependències i
també vam entrevistar un regidor. Va ser molt interessant.

3r

Els/les alumnes de tercer vam fer una passejada pel Barri Vell
de Banyoles i vam observar i conèixer alguns dels monuments
més importants de la nostra localitat. Va ser una sortida molt
interessant.

3r

Els nens i nenes de tercer vam anar a l’escola bressol “La
Balca” a fer-los un petit concert. Va ser molt divertit.

4t

Amb la jornada esportiva a La Draga, els de 4t, vam tenir l’ocasió de conèixer molts alumnes d’altres escoles de la comarca,
de la nostra edat.

4t
Per les fires i festes
de Sant Martirià, els
alumnes de 4t vam
anar a conèixer el
carrer Sant Martirià i
la Creu del Terme de
Banyoles.

Per tal de conèixer la formació i les característiques de la
pedra de Banyoles, els/les alumnes de 4t vam fer la ruta del
travertí. Vam anar a l’estany, a les Estunes i a la pedrera i l’església de Mata.

12

4t

Sortides 5è i 6è
5è

Els alumnes de cinquè hem anat al teatre a veure l’obra “Frankenstein” en idioma anglès. Ens va agradar molt ja que vàrem
participar pujant dalt de l’escenari i escenificant alguns gags.
En acabar hi va haver un intercanvi de preguntes amb els actors i va ser molt interessant.

5è

Els alumnes de cinquè hem anat a visitar les coves de Serinyà,
per aprofundir el darrer tema treballat: la prehistòria. Després
també vàrem anar a visitar el museu arqueològic on es troben
moltes de les troballes fetes a la zona.

6è

Els de sisè vam anar a visitar els Aiguamolls de l’Empordà. Des dels aguaits vam poder observar molt bé, amb els binocles, la
variada i rica fauna d’aquest indret.

5è

El dia 10 de novembre, vàrem anar a visitar els estanyols que
envolten l’Estany de Banyoles i que amb aquest, formen la
conca lacustre. Amb les monitores de l’escola de natura, vàrem fer diferents activitats relacionades amb la fauna, la flora
i els ecosistemes d’aquests paratges.

6è

Els de sisè vam anar a descobrir els abundants microorganismes que hi ha en una gota d’aigua del nostre estany, a
través dels microscopis de l’Escola de Natura de Banyoles.
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Aula d’Acollida (AA)
L’Aula d’Acollida és l’aula on hi va l’’alumnat
d’incorporació tardana o alumnat nouvingut. És l’alumnat que comença escola a
Catalunya més tard dels sis anys, usualment
provinent de la immigració i amb desconeixement dels idiomes vehiculars de les classes. Aquests infants comencen a anar a l’aula d’acollida fins que el nivell de llengua és
suficient com per assistir a la mateixa aula
que els seus companys d’edat i requereixen
una atenció educativa específica inicial. Segons l’edat d’inici de l’educació formal o la
cultura d’origen és més lenta l’adaptació a
l’ensenyament català.

Els nens i nenes de l’Aula d’Acollida fem una
sortida per conèixer l’entorn de la nostra escola
Un dels temes que vam treballar durant el primer trimestre a l’aula
d’acollida va ser el del poble i la ciutat. A la classe vam estudiar el
vocabulari: mobiliari urbà, senyals de trànsit, vehicles, habitatges i
diferents tipus d’edificis públics. Un cop ens vam familiaritzar amb el
lèxic del tema vam començar a investigar i conèixer diferents llocs
de la nostra ciutat a través de la web de l’Ajuntament de Banyoles.
Una de les activitats que vam fer consistia en fer una sortida pels
entorns de la nostra escola. L’objectiu era doble: d’una banda conèixer sobre el terreny tot allò que havíem estudiat a l’aula i d’altra
banda fer que els nens de l’aula d’acollida coneguessin bé l’escola i
els seus voltants. El primer que vam fer va ser buscar un mapa dels
carrers propers al centre. A partir d’aquest mapa vam traçar un recorregut pel barri del Pla de l’Ametller i el de Sant Pere. El mal temps
i la pluja ens va fer endarrerir la sortida però finalment el sol ens va
donar permís el dia 23 de novembre per a fer la nostra petita excur-
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sió. Tots els alumnes portaven una llibreta on hi podien anotar tot
allò que ja coneixien i ho identificaven al carrer. Al final de l’activitat
vam poder comprovar que entre tots en sabíem un munt de coses!
També portàvem la càmera per fer fotos de tot el que ens cridava
l’atenció. Vam aturar-nos al costat dels contenidors i vam aprofitar
per repassar el tema del reciclatge. A l’aula també havíem treballat
el tema de les monedes i vam anar tots plegats a comprar el diari,
parant atenció al preu i triant les monedes adequades per pagar.
Ja de tornada a l’aula d’acollida vam posar en comú les nostres impressions tot repassant les fotos que havíem fet. Va ser una activitat
molt divertida.
Imma Pujol
Mestra de l’AA

Què és el SEP?
Una de les novetats d’aquest curs, ha estat el SEP (Suport Escolar
Personalitzat).
Es tracta d’un suport en horari lectiu a tots els cursos i a l’aula (dos
mestres a la mateixa aula).
I també d’un suport en horari post-lectiu (dilluns i dimecres de 12.30 h
a 13.30 h) pels cursos de 1r, 2n i 6è.
Els objectius del SEP són:
• Reduir el fracàs escolar
• Millorar el rendiment dels alumnes
Els grups dels alumnes que fan SEP en horari postlectiu es situen
en grups de 4/5 alumnes com a màxim.
Els continguts del SEP són:
• Aprofundiment en la lectura
• Aprenentatge en el redactat de textos
• Comprensió lectora
• Habilitats matemàtiques
A nivell individual:
• Les mancances que creiem que cada alumne/a necessita
En alguns alumnes de 6è s’inclou també la conversa en anglès.

La carta de compromís
Aquest curs la nostra escola Pla de l’Ametller juntament amb les
famílies signem un document molt important i rellevant que reafirma
la importància de l’educació tant per part de l’escola com per part de
la família. Aquest document és LA CARTA DE COMPROMÍS.
L’objectiu del document és incentivar la implicació de les famílies
en l’educació dels seus fills i filles i aconseguir determinats compromisos per part dels centres a favor d’un entorn de convivència i
respecte que faciliti les activitats educatives.
Maite Cazcarra
Directora
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“L’ànima i la lluna”
L’amic d’en Joel, tot mirant a la lluna plena se’n recordava d’ell a
l’escola, de quan jugava a futbol, de quan feia de pirata, de quan
jugaven a amagar o del seu somriure. La mare se’n va adonar i per
això li va explicar aquella història:

les porti d’un lloc a un altre per poder cercar i per això viuen dins
d’un cos com el teu i el meu.
– I, mai s’escapen?

– M’han dit que estan buscant una persona per una feina molt especial a dalt del cel. Amb les estrelles.

– Es clar que sí. A vegades les ànimes quan veuen una estrella bonica que va al cel, fan un salt, canvien de transport, s’agafen fort a
l’estrella i deixen el nostre cos per anar amb la resta d’estrelles.

– De debò? De quina feina es tracta?

– I què passa si l’ànima decideix anar-se’n?

– És una feina molt important que només pot fer algú molt especial.
Una persona que fos realment extraordinària perquè hauria d’ajudar
a la lluna. Els dies de lluna plena la lluna necessita brillar amb força
dalt del cel perquè tothom la pugui contemplar. Però això no és una
feina gens fàcil i la lluna necessita una estrella que brilli al seu costat
per il·luminar encara més.

– Quan passa això, aquí diem que aquella persona s’ha mort i estem
tristos perquè les nostres ànimes són les que donen vida als cossos
i fan que puguem estimar. Però ja et dic jo que són com una flama
que no s’apaga mai. Moltes ànimes triguen molt temps a escapar-se.
Però algunes marxen abans. Llavors ens sembla que les persones ja
no hi són, però no és ben bé així. Si mirem al cel per la nit les podem
veure brillar amb força. Podem parlar-hi i demanar-los coses, perquè
les ànimes que s’estimen es poden comunicar entre elles sempre,
encara que els separi el cel.

– Així hauria de ser una persona molt valenta?
– Sí, i tant! Molt valenta. Però no només això, també hauria de fer
companyia a la lluna cada nit i per això seria necessari que fos algú
molt alegre i ple d’amor. Algú juganer i amb molta imaginació que
ens pogués somriure cada nit mentre brilla al costat de la lluna.
– Però el cel és molt lluny. Com podria anar i venir cada dia aquesta
persona?
– No podria. Per això és una feina que només podria fer algú molt
especial. Algú a qui li agradés molt la lluna. Algú que fos realment
increïble.
– I com hi podria anar aquesta persona fins al cel.
– És una mica complicat d’explicar. Tots tenim a dins un “bitxet”
inquiet, que és com una flama que no s’apaga mai. Alguns en diuen ànima, d’altres no li donen cap nom. Però tots ho tenim a dins.
Aquest “bitxet” no para de buscar. Sempre busca estar alegre i ser
més feliç. Ho notes? Aquelles ganes de somriure, de passar-ho bé i
d’estimar, són el senyal de que la teva ànima sempre està buscant.
Però clar, com que les ànimes no tenen potes, necessiten que algú

– Així l’estrella que ajudi a la lluna a brillar amb força haurà de ser
l’ànima d’algú molt especial que es mori?
– Sí, i no l’hem d’oblidar mai.
Aleshores, després de parlar amb la seva mare, assegut prop de l’estany, continuava observant embadalit la preciosa lluna. Quan en Joel
els va deixar, va plorar només una mica. Li sabia greu no tornar a
veure el seu amic i no poder tornar a jugar amb ell, però estava molt
content de que en Joel fos l’encarregat d’ajudar la lluna. En Joel era
un nen extraordinari i havia trobat una estrella al costat de la lluna
des d’on poder enviar amor a tota la gent que l’estimava.
Ara, en mirar la lluna plena sempre pensaria amb en Joel i buscaria
l’estrella més propera amb un somriure als llavis i el record d’en Joel
al cor.
Escrit a partir d’un conte de Pedro Pablo Sacristán
Desembre de 2011

Que la fortalesa de l’arbre a l’hivern recordi que cal tenir les forces i el positivisme necessaris per superar les situacions difícils que a vegades
ens porta la vida. Que la bellesa i l’olor de les seves grans flors puguin deixar empremta i constància que aquesta escola del Pla de l’Ametller
és una gran família.
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III Cantada de nadales
El dia 22 de desembre es va celebrar a la nostra escola la
tradicional Cantada de Nadales. La festa comença amb una
cantada de nadales per part de tots els cursos, començant
per P3 i finalitzant per 6è. L’última cantada és la nadala que els
mestres de l’escola dediquen als seus alumnes.
L’acte finalitza amb una xocolatada boníssima que ens preparen les nostres cuineres.

Gran quina
Per acabar el 1r trimestre d’allò més bé,
els /les alumnes de CM vam participar en
una gran QUINA.
Mireu que bé que s’ho passen!
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Desena edició Pessebre Vivent
6è

2n
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Uns quants pa
ssos més i hi
ha un petit grup
2n que cantav
de
en nadales pe
r portar l’esper
nadalenc als vi
it
sitants del Pe
ssebre.

2n

a,
ben parad
taula molt
a
n
u
m
ve
r
à
e
b
er “f
ció ens tro
nt forces p
A continua
pant i agafa
so
n
2
e
d
s
e
amb alumn
rir regals.
ó” i per ob
ti
l
e
.
r..
a
g
ca

1r
1r

esperava
ti de l’escola on ens
Ens endinsàvem al pa
entava
res
rep
re
ad
est any. El qu
el quadre nou d’aqu
l’escena del Cens.

18

El recorreg
ut marcat
pel pesseb
a la feina.
re ens port
Els alumne
ava del ce
s
de 1r repre
ns
treballaven
sentaven u
incansable
n quadre o
ment.
n

4t

P4

dura feina, a l’aula de
El recorregut ens portava de la
de P4 representaven el
nes
psicomotricitat, on els alum
vora l’estany, on estaven
tors
pas
dels
quadre de la berenada
le tarda.
passant un tranquil·la i agradab

Continuàve
m unes pa
sses més i
endinsar e
ens van
n el mateix
co
r de l’infern
dimonis est
, on els
aven reunit
s pensant
malifetes p
en noves
er fer al ca
p del dia.

3r

A continuació els alu
mnes de 3r ens ensen
yaven
molts i diversos oficis
.

5è

5è
5è

reis
íem els quadres dels
Davant per davant ten
, que
s per alumnes de 5è
i patges, representat
cients per
de tots els nens; impa
esperaven les cartes
carbó.
portar-los regals... o
19

P3

tant els quadres de les

Represen
els petits de la casa.
I a continuació teníem
tibles!
sis
irre
i...
on
Àngel o Dim
cares de la moneda:

dues

6è
P5

Quasi al final del recorregut els alumnes de P5 representaven
un mercat sota un fabulós fons d’unes arcades de pedra.

mnes
del recorregut els alu
En el penúltim quadre
ió als
iac
nc
nu
l’A
l’escena de
de 6è representaven
ra i
ue
fog
a
un
b
am
preciosa
Pastors, una escena
animals.

6è
Aquest Pessebre ha sigut
un èxit total tant d’afluència
de visitants, com de pares i mares
que han col·laborat i de recaptació
per a la Marató de TV3
Un dia molt especial per celebrar
el nostre 10è Aniversari,
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Èxit del pessebre
Amb aquest recull de fotos podeu veure amb quina il·lusió el passat
17 de desembre celebràvem el 10è aniversari. Deu anys que,
amb molt d’esforç, treball i dedicació, hem aconseguit tirar endavant aquest projecte que ja s’ha convertit en un referent a la nostra
escola. Any rere any, pares, mestres, nens i amics col·laboren per
a què aquest dia estigui tot a punt. Tot i que aquest any va fer molt
fred, els nens i nenes van aguantar valentament representant el seu
paper. El fred tampoc va impedir la gran afluència de visitants que
vàrem rebre.
Dos punts a destacar en aquesta edició són que es va canviar el recorregut, i a diferència dels anys anteriors, enguany la porta d’accés
era la d’infantil; a conseqüència d’aquest fet, el quadre representat

pels de primer van canviar-lo de lloc i en tenir molt més espai van
afegir l’escena del cens i la del mercat. Els visitants anaven fent el
recorregut tot admirant les diferents representacions de cada quadre i al final els esperava una mica de moscatell i galetes, per ajudar
a combatre el fred.
I cal recordar que, cada any, a l’edició del Pessebre es col·labora amb
la Marató de TV3, que aquest any estava dedicada al trasplantament
i regeneració d’òrgans. Amb la venda de números, que donaven opció a guanyar una panera en el sorteig final, l’AMPA de l’escola va
recaptar 1.015,46 €, que es van destinar íntegrament a la Marató.
Des de l’AMPA només ens queda dir: Moltes gràcies i sense vosaltres no ho hauríem aconseguit!

Cantada
de nadales
Per tercer any consecutiu, els patges reials arriben a Banyoles amb
el ressò d’una cantada de nadales molt especial.
Una colla de nens i nenes d’educació infantil de totes les escoles de
Banyoles, els que fan l’activitat extraescolar de Cant Coral, van pujar
contents dalt l’escenari per cantar unes quantes nadales davant les
famílies, encara més contentes i cofoies. A la nostra escola, en Pol
Soler, mestre del Taller de Música de Banyoles, és el responsable de
les veus de la nostra mini-coral, gràcies Pol!
Després d’unes quantes cançons davant l’ajuntament, la colla de
cantaires, embolicats en bufandes vermelles, va seguir la comitiva
dels patges pels carrers del barri vell de Banyoles fins arribar a l’ambaixada reial, situada al claustre del Monestir. Això sí, amb una sèrie
de parades a mig camí, per seguir mostrant les cançons assajades
als banyolins i banyolines que s’hi volien aturar. L’esforç dels cantaires es va veure recompensat amb la satisfacció de la feina ben feta,
i amb la sorpresa d’una bossa de cotilló, un tall de coca i caramels
oferts pels comerciants de la zona... Moltes gràcies a tots!!
La propera actuació de la nostra coral serà a la X Trobada de Corals
que organitza el Departament d’Ensenyament. La trobada tindrà lloc la
segona quinzena de maig de 2012, el lloc i la data exactes encara estan
per determinar.

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ · GAS
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

AMPA http://pladelametller.wordpress.com/
Hi trobareu totes les informacions actualitzades sobre les diverses activitats que organitza l’AMPA,
a més d’altres contactes i enllaços interessants.

ESCOLA http://www.ceipelpladelametller.blogspot.com/
Us animem a consultar i participar en el bloc de l’escola? Podeu consultar els diferents apartats de cada cicle.

El president de
l’AMPA

Comissions de l’AMPA
President: Albert Batchellí

En començar aquest curs 2011-2012 el president de l’AMPA,
en Josep Masdevall, ens va comunicar la seva voluntat de
deixar-ho. Va ser una mitja sorpresa, almenys per a mi, i calia
doncs buscar un relleu. Parlant amb els altres membres de la
Junta, la Montse Sala i la Montse Masanas, ens va semblar de
proposar la possibilitat de reorganitzar els càrrecs dels que
quedàvem a la Junta i oferir a l’AMPA una opció que d’alguna manera continués amb la feina que havíem començat
plegats.
Així doncs, i vist que no hi va haver altres alternatives, vaig
passar a ser president i vaig deixar la part de tresoreria a la
Montse Masanas.

Tresorera: Montse Masanas
Consell Escolar: Dolors Busquets (4t), Marta Camós (6è i 4t),
Joan Constans (3r), Carles Muñoz (4t i 1r), Marta Padrès (5è),
Anna Saelices (4t), Anna Vinyoles (5è).
Consell Escolar Municipal: Sara Verde (P3)
Comissió del Bloc i Facebook: Joan Constans (3r), Mansi
Ferrer (5è i 1r), Marta Padrès (5è).
Comissió de Carnaval: Joan Carbonell (5è i 1r), Dani Carbonés
(P3),Cristina Marçal (P5 i P3), Quim Masó (1r i P3), Pere
Massanas (P3), Marta Padrès (5è), Xavier Rodoreda (1r i P4),
Cristina Serra (P4), Roser Teixidor (5è i 1r), Paco Vázquez (6è).

Fins que vaig començar a estar més activament a l’AMPA
no era pas conscient de la quantitat de temes que envolten
el funcionament de l’escola i, sobretot, del paper que hi fa
l’AMPA. Però justament des que he vist el que hi ha, trobo
interessant poder ser-hi i aportar la meva part.

Comissió Espai públic: Josep Masdevall (3r i P5), Joan
Vilanova (3r).

Fer de president no és més que un petit trosset del que es
necessita per fer coses, igual que tants pares i mares aporten la seva feina en diferents comissions i activitats que es
fan, algunes lúdiques (pessebre, carnestoltes...) i d’altres de
temes de funcionament més directe amb l’escola (menjador,
extraescolars...)

Comissió de Festes i sortides: Joan Carbonell (5è i 1r),
Samba Diarra (P5), Goyo Medina (4t i 6è), Joan Puell (6è), Xavier
Rodoreda (1r i P4), Paco Vázquez (6è).

Com va dir en Masde quan va entrar de president, “feu coses
perquè vulgueu fer-les”. I amb aquest ànim m’he fet càrrec
d’això de ser president de l’AMPA. Per part meva, penso que
tinc coses a aportar per l’escola dels nostres fills i, sobretot,
tinc ganes d’aportar-les. Hi ha un munt de temes i de sensibilitats en tot el que fa l’AMPA que a vegades fan difícil lligar
caps, però ningú ha dit que això havia de ser fàcil.

Comissió Mares-mestres: Marta Camós (6è i 4t), Marta
Padrès (5è), Anna Saelices (4t).

Per part meva, posaré tot el que pugui perquè les coses surtin com esperem i siguin el més útil possible. I com que demanar no costa res, també m’agradaria que aquells que no
hi teniu massa contacte, us apropeu a l’AMPA per dir-hi la
vostra. Ens veiem per l’escola.
Albert Batchellí

Assegurança
Totes les famílies associades a l’AMPA han de saber que els
seus fills tenen una assegurança que els cobreix en cas d’accident quan estiguin fent alguna activitat que organitza (acollida matinal, extraescolars, biblioteca o casal).
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Secretària: Montse Sala

Comissió d’Extraescolars, casals i colònies: Marta Camós
(6è i 4t), Joan Constans (3r), Irene Martínez (2n), Fàtima Padrès
(1r i P3).

Comissió del Menjador: Mireia Bosch (2n i P5), Laia Bosch
(P3), Dolors Busquets (4t), Joan Constans (3r), Josep Font (P5),
Ma Àngels Ramió (P3).

Comissió del Pessebre: Laia Bosch (P3), Joan Carbonell (5è i
1r), Dani Carbonés (P3), Cristina Marçal (P5 i P3), Quim Masó (1r i
P3), Pere Massanas (P3), Marta Padrès (5è), Xavier Rodoreda (1r i
P4), Cristina Serra (P4), Roser Teixidor (5è i 1r).
Comissió de la Revista: Mireia Bosch (2n i P5), Nuri Carandell
(1r i P4), Ester Pastor (P3), Nuri Pavón (3r i P5), Carme Vilanova
(1r), Sara Verde (P3).

Voleu una escola de qualitat, activa, dinàmica,
divertida, i sobretot participativa?
Sí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L’AMPA de l’Escola Pla de l’Ametller busca mares i pares com
vosaltres, amb ganes de fer coses, participatius, actius, i crítics, que valoren l’escola i no es queden amb els braços plegats. Qualsevol tipus de col·laboració serà benvinguda.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA!
Remuneració: als ingressos en satisfacció per haver col·
laborat en l’escola dels vostres fills i filles.

Concurs pinta i guanya
La Cambra de Comerç de Girona va repartir el passat 29 de
desembre els premis del concurs de dibuix “Pinta i guanya”, a
25 escolars de les comarques gironines. Un total de 500 nens i
nenes entre 3 i 12 anys, pertanyents a escoles públiques i concertades, hi van participar.
En el concurs de dibuix titulat “Pinta i guanya”, els escolars havien de posar color a una historieta inèdita del còmic “Temps
era temps”, que també tenia en blanc les bafarades del text.
El còmic és del dibuixant Joan Codina i ha estat editat per la
Cambra de Comerç dins un projecte centrat en la difusió de
l’emprenedoria i la nostra història recent.
Entre els guardonats hi va haver un alumne de la nostra escola
en Jaume Camprubí i Juanola de 4t de primària.
Els guanyadors han rebut dos còmics de la Cambra, un com a
premi personal i un altre per a la biblioteca de la seva escola.
MOLTES FELICITATS JAUME!

La bústia de
L’ametlla
Per participar en aquesta secció, ens podeu deixar una carta a la
Bústia de l’AMPA que trobareu a les dues portes d’accés a l’escola,
o bé escriure’ns a l’adreça electrònica: revistalametlla@gmail.com.
Totes les cartes han d’anar adreçades a la Bústia de L’ametlla i han
de portar el nom i el cognom de qui les escriu. L’ametlla es reserva
el dret d’escurçar-les, de publicar-les, i no es fa responsable de les
opinions en aquest apartat. Aquesta secció està oberta a tota la comunitat educativa (mares, pares, mestres, alumnes, àvies, avis, ...).

Casal Nadal
Les instal·lacions de la nostra escola van tornar a acollir,
aquest Nadal, el casal organitzat pel Consell Esportiu del
Consell Comarcal. Més de 30 nens i nenes, de diferents escoles de Banyoles, van participar-hi.
El tema central dels casals organitzats pel Consell Esportiu
és, evidentment, l’esport. Però tenint en compte les dates
en què aquest tenia lloc, es van realitzar activitats esportives a partir de continguts relacionats amb el Nadal.
Com a novetat, es va dur a terme una actuació solidària,
tan per part dels participants com dels monitors: tothom
va poder lliurar una joguina esportiva utilitzada però en bon
estat, per distribuir-les a una comunitat amb pocs recursos.
L’objectiu consistia en proporcionar joguines esportives a
nens i nenes que no hi tenen accés.

c
c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Noves activitats extraescolars
del curs 2011-2012
Com cada any, l’AMPA de l’escola organitza una sèrie d’activitats extraescolars. Totes aquestes activitats es duen a terme de
12.30 h a 13.30 h i de 16.30 h a 17.30 h.
A més de les activitats que es feien el curs passat: a educació infantil, psicomotricitat, multiesports, cant coral i teatre; i a primària, multiesports, danses urbanes i mecanografia; aquest curs s’han introduït les següents: a educació infantil, aula d’animació; i a primària, teatre, música
i percussió, anglès i escacs.
Activitat

Horari

A qui va adreçat

Preu

Can Coral

Dilluns 12.30 h a 1.30 h

P4 , P5

15 € / Mes

Aula d’Animació

Dijous 4.30 h a 5.30 h

P3 , P4 , P5

17 € / Mes

Multiesport

Dimarts 12.30 h a 1.30 h

P3 , P4 , P5

(Consell esportiu )

interessats encara hi

Teatre

Divendres 12.30 h a 1.30 h

P3 , P4 , P5

10 € / Mes

sou a temps d’apuntar el

PRIMÀRIA

vostre fill/a a les següents

Teatre

Dilluns 12.30 h a 1.30 h

Tots els cursos

10 € / Mes

activitats:

Anglés

Dimarts 12.30 h a 1.30 h

4t , 5è , 6è

15 € / Mes

Danses urbanes

Dilluns 12.30 h a 1.30 h

3r , 4t, 5è , 6è

15 € / Mes

Fem música i percusió

Divendres 4.30 h a 5.30 h

Tots els cursos

18 € / Mes

Multiesports

Dimarts 4.30 h a 5.30 h

Tots els cursos

(Consell esportiu)

Escacs

Dilluns 4.30 h a 5.30 h

Tots els cursos

10 € / Mes

Tot i que el curs ja està
totalment engegat, hi
ha algunes activitats
extraescolars a on encara
queden places. Si hi esteu

EDUCACIÓ INFANTIL

Educació Infantil
Multiesport

Cant Coral

Teatre

Aula d’Animació
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Primària

i
Anglès 1r

Teatre

Anglès 1r

Anglès 4t

2n

Anglès 3r

, 5è i 6è

Danses urbanes

Multiesport

Música i percussió
25

Escacs
Plàstica

Mecanografia

Acollida
Aquest curs l’horari d’acollida matinal es manté,
de 7.45 h a 9.00 h. L’horari del casalet de tarda,
en canvi, s’ha adaptat al nou marc horari escolar, de manera que es duu a terme de 16.30 h
a 17.30 h. Els preus es mantenen, en els dos
casos.
Els alumnes que es queden a dinar a l’escola
tornen a disposar, aquest curs, del servei gratuït
de biblioteca al migdia.

Alguns dels alumnes que utilitzen
el servei d’acollida, amb les dues
monitores. Entre altres activitats,
aquest Nadal van fer un petit pessebre amb material reciclat.
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Com prevenir el fracàs
escolar des de casa
“Eduquem en família” és un programa d’activitats organitzat per les AMPA de Banyoles i per l’Àrea de Joventut i Servei d’Educació
de l’Ajuntament de Banyoles. Es va creure oportú fer-ho de forma conjunta, ja que fins el curs 2009-2010, cada AMPA ho feia de forma
independent, cosa que implicava que en més d’una ocasió, s’organitzessin xerrades amb temàtiques molt semblants, i fins i tot, coincidents en dates. Fent-ho conjuntament s’aconsegueix que aquestes siguin més útils, més atractives i dirigides a més pares/mares.

El passat 17 de novembre, es va dur a terme la
xerrada “Com prevenir el fracàs escolar des de
casa”, per l’expert Ramon Casals.
L’expert, en primer lloc ens va fer notar que li
hauria agradat més que el títol de la xerrada, i del
seu llibre, fos en positiu. Aquest títol no li agrada,
massa dramàtic. Què s’entén per fracàs escolar?
L’escola ha d’ajudar a crear bones persones. Si alguna vegada no s’aconsegueix, és perquè l’escola i
la família no van en la mateixa línia educativa. Si hi ha bona entesa,
poques vegades es falla, i els resultats són bons. La fita no ha de
ser un títol superior, si no l’esforç, la dedicació i la implicació
dels infants/joves.
Fer de pares és molt difícil, però molt bonic. Quan hem de
ser pares, se’ns creen expectatives. Pensem... l’educaré
d’aquesta manera, no faré allò que em feia tanta ràbia,...
Però l’educació no és programable ni predictible. És una
tasca que dóna els seus fruits a llarg termini, sembla que
perds el temps, que hem de dir les coses mil vegades, però
els resultats acaben arribant.

Analitzant les respostes obtingudes, arriba a la conclusió que encara
es tracta diferent als nens de les nenes, sobretot en la col·laboració
a casa. Canviar aquesta dinàmica només serà possible si entenem que els infants han de participar a les tasques de casa, no
“ajudar”. Les escombraries són de tots. Entre tots hem de sumar,
hem de compartir. No els fem cap favor si no els ensenyem a participar a les feines de casa, si creuen que no és cosa seva, difícilment
trobaran una persona que vulgui compartir la vida amb ells. Els hem
d’ensenyar a viure a la societat actual.
Val la pena estudiar? En la resposta a aquesta pregunta, va resultar
que els nens que tenen uns pares que els controlen més, creuen
més que sí.

L’educació no és
programable ni
predictible. És
una tasca que
dóna els seus
fruits a llarg
termini, sembla
que perds el
temps, que hem
de dir les coses
mil vegades,
però els resultats
acaben arribant

Per educar no existeix cap model infalible. Ens hem d’imaginar un tamboret de quatre potes. El seient és la genètica,
com és cada infant. Els pares en representem una pota,
influïm en una quarta part en l’educació dels nostres fills:
fent de models, transmeten valors, marcant límits... Una
altra pota és l’escola; aquesta li transmet la part lectiva
pròpiament dita, també influeix en la seva socialització, a
conviure, a compartir, el sentit de la justícia... Una altre és
la societat més propera: l’entorn d’amics, família, veïns...
aquests moltes vegades transmeten a l’infant que ell és
el més important de casa seva. No us heu trobat mai que
aneu a una botiga i la botiguera ofereix un caramel a la
criatura, tu demanes que doni les gràcies, no ho fa, i la botiguera
s’encaparra per premiar-la igualment? Per què donar les gràcies si
em premien sense aquest esforç? O, no heu vist mai com una àvia
porta la motxilla al nen quan surt de l’escola? Aquest està molt cansat per carregar-la, però té prou forces per jugar a pilota. I per últim
tenim la societat en general: les crisis, les guerres, les modes, els
ídols musicals, els ídols esportius... Tots són models que veuen i que
els influeixen.

Conclusió: nosaltres com a pares tenim poc poder de maniobra,
per tant ho hem de fer tant bé com puguem perquè assumeixin els
valors que els han de fer persones amb autoestima, persones que
creguin que l’esforç és important.
El nostre ponent, per escriure el llibre que porta el nom de la xerrada, va estudiar les relacions familiars i la seva influència a l’entorn
escolar. Va agafar una mostra de 1.000 nens de diferents escoles, i
els va fer 200 preguntes dirigides a 2 grups, a nens de 11 i 12 anys i
a adolescents de 15 i 16 anys.

També es va creuar l’autoestima amb el fet
de sentir-se controlats pels pares, i es va
veure que existeix una correlació positiva.
Conclusió: Quan existeix un vincle més fort
entre pares i fills, el nen es sent un membre de la seva família (qualsevol model de
família és vàlid), es sent membre d’una comunitat, té un coixí emocional més ferm,
valora més els estudis, respecta més als
altres, és més responsable, té una millor
opinió d’ ell mateix, es sent capaç de fer
més coses, té menys por al fracàs, per tant
creix la seva autoestima.

Com aconseguir que aquest vincle sigui
sòlid? El secret: Donar <–> Rebre. Ells han
de conèixer els nostres problemes, no
hem de tenir por a obrir-nos, s’aprèn amb
l’exemple. Hem de compartir moments,
ser coherents, parlar i parlar, sense teles,
sense interferències, s’han de marcar límits, els límits els fan sentir
importants.
Una de les preguntes més interessants que es va fer al final de la
xerrada va ser: Quan de temps poden els nostres fills utilitzar les
noves tecnologies? La resposta va ser molt interessant. El temps
que pot necessitar un adolescent per fer els deures amb l’ordinador,
com a molt pot ser una hora. El dia en té 24: han de descansar 8 o
9, han d’anar a l’escola, han de fer esport, estar amb els amics, fer
les tasques de casa i de l’escola, fer activitats amb els pares per
crear vincles i a més es vol mirar la televisió i navegar per Internet...
Com que no hi ha temps per tot, normalment es treu de fer esport o
de compartir temps amb els pares, per tant incrementa el sedentarisme, l’obesitat i la diabetis infantil. Aquest problemes s’aguditzen
quan els nens tenen la televisió o l’ordinador a l’habitació, ajuda a
que s’aïllin. Hem de governar a casa nostra, no deixar que siguin
desconeguts per a nosaltres.
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Els pares ens expliquen... per Marta Padrès

Mama... per què he d’estudiar?
Us heu parat a pensar d’on provenen els aliments que mengeu? Qui
els fabrica? O com arriben al supermercat? Darrera de tot això hi ha
una cadena de persones. La meva feina és part d’aquesta cadena,
diguem que el principi de la cadena.
Ens encarreguem de vendre carn congelada per la transformació
industrial, per fer l’embotit, salsitxes,… En el meu cas m’ocupo de
l’exportació és a dir que tenim clients a Bulgària, Romania, Georgia,
Rússia, Costa de Marfil, Guinea Equatorial, Benin, i d’altres. Estem en
contacte amb diferents països via correu electrònic, telèfon o fax.
Per la meva feina és important saber idiomes: anglès, francès, …
També saber mecanografia, ja que fem servir el teclat de l’ordinador per utilitzar programes com el Word o l’Excel, que haig de saber
utilitzar perfectament. També haig de saber matemàtiques: sumar,
restar, multiplicar, dividir. Tot el que esteu aprenent a l’escola és importantíssim pel vostre futur. Ja sé que és avorrit aprendre les taules
de multiplicar però no us desespereu ja que quan sigueu més grans
us serà molt útil.

via terrestre, depenent del destí. Quan és per via marítima, es posa
la mercaderia congelada en un contenidor frigorífic. Els contenidors
viatgen en vaixells especialitzats al seu país de destí, molt diferents
dels vaixells de passatgers.
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Quan un client ens fa una comanda d’un producte, truco al proveïdor
per confirmar-la. Així, quan ja està llesta, m’ocupo de fer arribar la
mercaderia al client. Com? Truco a una empresa de transport i organitzo l’enviament. Segons el país on enviem la mercaderia, hi ha 15,
20 o 30 dies de trànsit fins que la comanda arriba al client. L’enviament gairebé sempre és per via marítima, però a vegades també per

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88

Manteniments industrials
Instal·lacions elèctriques
Muntatges
Soldadures
Tel. 675 617 697 - 17820 BANYOLES
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Sortida a Sant Aniol
amb el Club de lectura
Comentari del llibre “La punyalada” de Marià Vayreda i excursió
a Sant Aniol d’Aguja (on passen alguns dels episodis de la novel·
la), amb la participació del professor de literatura de l’institut Pere
Alsius, Jaume Vila i la col·laboració del Centre Excursionista de
Banyoles.
No obiràvem el grandiós panorama que s’estenia a nos peus. Ni estàvem asseguts en un canapé de blaníssima herba i sòlid respatller de pedra. Sinó que caminàvem atrets per l’encanteri del so de
l’aigua. El cant rialler de la riera i els ocells ens “emputjava” (Coral,
filla meva, creus que és prou bonic aquest castellanisme com per a
usar-lo?) cap al cor de l’Alta Garrotxa. És aquest cant semblant al de
les sirenes de l’Odissea? O al del flautista de Hamelin? Serà que sí,
perquè eren els més petits els que acceleraven el pas i ens estiraven
amunt, seguint el camí entre crenys i gorgues, entre cingles i avençs.
I que divertides les passeres de la riera, ai, ai, ai que juganera!
Sant Aniol no és sols una petita ermita, ni un refugi mig derruït, ni
una font d’aigua clara, ni un clot amagat entre cingles de pedra i
alzines; ni tan sols un escenari de La Punyalada. Sant Aniol és un
mite, un lloc sagrat per als excursionistes i amants de la Garrotxa
més salvatge.
La diada va ser una festa. Tot hi va acompanyar:
Una cinquantena de persones amb prou delit per deixar la comoditat
del menjador de l’escola i empolainar-se amb tots els complements
del coronel Tapioca o Quechua (ara no recordo ben bé com es deia)
disposats a caminar un parell d’hores llargues.
I una matinada que es presentava hermosa com cap altra, el blau
de cel s’estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres, i
el sol, amb sos raigs daurats, acabalava els tons briosos d’una vegetació frondosa, frescament regada per les pluges primaverals, que
havien abundosament abeurat fins a les arrels més fondes dels arbres centenaris.
El guiatge del Centre Excursionista de Banyoles personificat en Quim
Oliver, en Xari, una de les persones més enamorades i que més coneix aquesta zona. Suposo que tothom va sentir amb quina emoció
ens transmetia el seu amor llegint fragments del llibre (jo sé que no
li calia llegir-los, se’ls coneix de memòria).
I què dir del moment més màgic, la celebració de la litúrgia del club
de lectura dins la penombra de l’ermita, travessada per un solitari
raig de sol que s’escolava justament per il·luminar el llibre (sagrat?)
que sostenia en Jaume Vila i del qual en sortien reflexos de llum i de
so. Embadalits, respectuosament callats, no ens podíem creure que
en Jaume Vila no en fos l’autor de La Punyalada.- No pot ser! Si es
coneix cada fragment, cada diàleg, descripció, metàfora, totes les
intencions amagades del text, cada mot, com si els hagués escrit ell,
com si fossin fills seus. I, mare meva! Quin daltabaix quan investigant
entre tots vam descobrir que, en el fons, en el fons, l’Albert, el protagonista, no s’estimava la Coralí. Quin desencís!
En Joan Coll i la Dolors Hugas, del C.E.B., tindran el seu caràcter, les
seves coses. Vaja, com tothom. Però no es pot negar que són uns
excel·lents cuiners. No és gens fàcil fer un arròs a la cassola per a
cinquanta persones afamades amb un fogonet de càmping i en unes
condicions tan precàries. L’arròs estava al seu punt i era exquisit.
El moment de la tornada de Sant Aniol per a mi sempre té un punt
de tristesa. Inconscientment busco mil i una excuses per ajornar-lo.

Aquesta vegada, amb l’excusa de recollir-ho tot i d’omplir la cantimplora d’aigua de la font (com ho vas dir Clara? –No té gust, però és
molt bona!) vaig aconseguir ser dels últims. Carregada la motxilla a
l’esquena, vaig girar el cap. Vaig girar el cap…i sentí una punxada al
cor.
Sort que de tornada també ens acompanyava el cant de la riera,
potser sí una miqueta melancòlic ara. Com una tarda de diumenge.
I a casa, cansats, i amb la mainada prematurament i feliçment adormida, no podem deixar de somriure i agrair aquest dia tan especial.
Joan Constans
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Fes de periodista de
L’ametlla!
Vine i participa a les activitats que organitza l’AMPA i fes-ne una petita crònica. O bé, si fas una sortida interessant amb els pares, explica’ns-la. Deixa
el teu escrit a la bústia de l’AMPA (en trobaràs una al vestíbul de l’escola i
una a l’entrada d’educació infantil), entre totes les col·laboracions, la Comissió de la revista publicarà les més adients.

Aquests són els periodistes del curs passat en el
moment de rebre el premi a la seva col·laboració.

Col·labora, entre tots farem la revista de l’escola!!!

Papereria i Regals
ESPAI DE JOCS
Sant Andreu, 43
17834 Porqueres
972 58 47 58
il.lusions@movistar.es
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“Hi havia una vegada un Ós
Mandrós que explicava contes...”
El dia 7 de desembre ens va visitar a l’escola l’Albert Marqués, més
conegut com l’Ós Mandrós. Després de dedicar tot el dia a realitzar activitats amb tots els nens i nenes de l’escola, a la tarda es va
quedar una estona més per comentar amb els pares i mares alguns
aspectes molt importants del món dels contes.
A petició dels pares i mares assistents, l’Ós Mandrós va explicar-nos
què és el més important a l’hora d’explicar contes als nostres fills,
quins contes són més adients per cada franja d’edat o com tractar
alguns temes delicats.
Va començar la xerrada explicant-nos quina tipologia de contes era
recomanable explicar segons l’edat del nen o nena. A l’etapa infantil,
de 3 a 5 anys, el més important no és el conte que els expliquem,
sinó l’estona que passem amb ells, l’atenció que els prestem, el que
els podem transmetre. Els contes més adients per aquesta franja
d’edat són els més breus, senzills i amb un ritme lent. Són perfectes aquells contes que incorporen molta gestualització amb el propi
cos per tal que ells mateixos puguin imitar-nos, amb moltes onomatopeies, repeticions i derivacions. En aquest punt, és interessant
remarcar que fins als 5 o 6 anys no tenen una perspectiva de
les coses com els adults, sobretot en l’aspecte de saber diferenciar la realitat de la ficció. En canvi, a partir d’aquesta edat ho
van aprenent i d’aquí ve la importància que a cada edat és adient
una tipologia diferent de lectura. A partir d’aquest moment, a
cicle inicial, als contes que s’explicaven fins ara, s’hi poden introduir
altres elements de màgia i fantasia que els divertirà, ja que a partir
d’aquest moment diferencien realitat i ficció.

L’Ós Mandrós també ens va
donar algunes idees sobre
com tractar certs temes delicats pels infants com pot ser
l’arribada d’un nou germanet,
començar l’escola o el tema
més tabú de la mort. Aquests
temes a vegades són difícils
d’explicar als nens perquè no
entenen el seu significat i no
tenen prou vocabulari per expressar les seves inseguretats o inquietuds. Els contes ens poden
ajudar a iniciar la conversa ja que amb un conte que tracti el tema
que es vol parlar ajudarem al nen a comunicar-se i a expressar els
seus dubtes o preocupacions i serà un bon punt de partida per parlar-ne i explicar-ho potser més fàcilment.
Per últim, deixo algunes frases que ens va regalar l’Ós Mandrós i que
no cal oblidar mai:
“La imaginació és un múscul, si s’exercita cada cop és més fort”
“Quan un nen ens demana que li expliquem un conte, moltes vegades li diem: demana-li al papa (o a la mama) que te l’expliqui que
ell en sap més. Però, en canvi, quan ve a demanar-nos un petó no li
diem: demana-li al papa. Li fem el petó convençuts que ho farem bé.
Doncs un conte també és un petó”

A cicle mitjà, és el moment ideal per introduir components de caire
moral i social, per mitjà dels contes poden aprendre valors i elements bàsics com la família, l’amistat, l’ajuda o la traïció.

“Quan els nens ens demanen que els hi repetim una i una altra vegada el mateix conte, tot i que a nosaltres ens pugui semblar innecessari i repetitiu a ells els hi crea seguretat i aprenentatge”.

Per últim, els nens i nenes de cicle superior ja tenen la visió
del món construïda, ja saben diferenciar perfectament realitat i
ficció, i coneixen els valors més importants. Els contes més adients
en aquest moment són els divulgatius i informadors. En aquesta
edat es pot elaborar més el sentit de l’humor, incloure elements irònics, millorar la tècnica narrativa i aprofitar els contes per
explicar història o biografies. Una proposta que ens va fer el conta contes pels nens d’aquesta edat és que, mitjançant el format de
conte, els expliquem als nostres fills la història de la família, és a dir,
l’origen, la vida dels avis, pares, tiets i els moments especials que
segur que desconeixen.

“Els nens imiten als pares en conductes i actituds i se sentiran interessats i motivats a llegir si veuen que els seus pares gaudeixen
amb la lectura”.

Però, és clar, no sempre és fàcil explicar o inventar-se històries alhora educatives i originals! Cal fer un esforç, ells ho valoren enormement i penseu que, si el vostre fill us demana que li torneu a explicar
un conte, significa que segurament no ho feu tan malament com us
sembla.

Recomanacions de contes:

A partir de cicle infantil:

A partir de cicle inicial:

• La princesa del Vendrell
• La meva germaneta
• Baby Food

• El cassó d’en Gerard
• Imagina
• Miradas

A partir de cicle mitjà:

A partir de cicle
superior, fins i tot per
adolescents i adults:

• L’enemic
• El llibre trist
• Gran recull de mentides
il·lustrades

• Un Dia
• Emigrantes
• El hilo de la vida
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Assemblea FAPAC:
La relació família escola
El passat dia 12 de
novembre a la nostra escola es va celebrar l’assemblea territorial de la FAPAC
( federació d’associacions de mares
i pares d’alumnes
de Catalunya) que
s’organitza per debatre els temes que
interessen i preocupen a les AMPA.
En aquest cas es va
parlar de la relació
família-escola i es van recollir propostes de les AMPA de Girona per
traslladar-les a l’Assemblea General de la FAPAC.

regen els sentiments. A l’escola aprenem a saber, a fer i a saber estar
amb els altres. La família hauria d’ajudar a l’escola perquè els nens
i les nenes hi vagin en condicions d’educabilitat. Les normes són
imprescindibles perquè hi pugui haver educació. I aquestes normes
han de ser-hi tant a l’escola com a casa.

Actualment la FAPAC aplega la majoria de les associacions de pares
i mares d’escoles públiques de Catalunya i és l’òrgan de relació i
de coordinació entre les associacions que la integren i els ofereix
assessorament, orientació i informació.

3. Tipologies de famílies.

L’assemblea es va iniciar amb una xerrada del senyor Albert Bayot,
director dels SSTT d’Educació de Girona sobre quina ha de ser la
relació de la família amb l’escola
En primer lloc, el Sr. Albert Bayot va voler puntualitzar que les AMPA
no representen totes les famílies de l’escola, ja que n’hi ha moltes
que no en formen part.
I a continuació va iniciar la xerrada que va estructurar en 4 punts:
1. Un marc de relació per un objectiu comú.
Cal entendre l’educació com tot allò que provoca un canvi en la
persona. Actualment estem vivint en una societat complexa i plena
de contradiccions i educar una persona s’ha convertit en una tasca
realment difícil. Rebem molts impactes, de moltes bandes, que ens
eduquen. A nivell d’escola, aquests impactes que rebem, són els
processos d’ensenyament i aprenentatge.
La principal preocupació del departament d’educació és pujar els
nivells d’èxit escolar (en positiu, ja que en negatiu seria: “intentar
reduir el fracàs escolar”). L’escola no és responsable de tot el que
afecta als alumnes; en tot cas, n’és corresponsable.
Els processos d’ensenyament i aprenentatge depenen fonamentalment de l’escola, però n’hi ha molts que també depenen de la família
(menjar de forma adequada, mantenir uns bons hàbits higiènics, ser
puntuals, etc.). També formen part d’aquests processos d’ensenyament i aprenentatge els mitjans d’educació, els amics, les TICs, etc.
La família, en tot cas, és qui ha de portar el timó i guiar els fills ens,
aquests processos.
2. El paper de les famílies i les escoles en l’educació.
La gran dificultat de l’ensenyament actual és l’autonomia. S’ha oblidat una mica aquest aspecte en l’ensenyament. Les persones han
d’aprendre a ser autònomes i l’escola hauria d’ajudar als alumnes a
aconseguir aquesta autonomia. Hem de fer una formulació de valors
i intentar ser coherents, cosa realment difícil, ja que sovint s’hi bar-
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Els processos educatius es poden produir a causa del temps d’educació i de la intensitat d’aquesta educació. L’objectiu ha de ser que
tot el que aprenen els alumnes a l’escola (i fora d’ella) ho posin al
servei d’aconseguir la seva autonomia com a persones.
Abans l’educació era com una brúixola (tothom havia d’anar cap al
mateix lloc) i ara és com un radar (es reben imputs de tot arreu).
Seria desitjable que totes les famílies poguessin triar l’escola a la
qual volen portar els seus fills, però cal tenir en compte que, fins i
tot escollint la millor, o la que ens semblés que és la millor, hi hauria
coses que no ens agradarien.

Hi ha tres tipus de famílies: les autoritàries, les permissives i les reflexives/democràtiques.
Les autoritàries cada vegada són més minoritàries. El problema és
que actualment hi ha massa famílies permissives, podríem dir que
són la majoria. Són aquelles que, per exemple, excusen el fet que el
seu fill o filla no porti bata a l’escola, quan és obligatori, perquè al
nen o a la nena no li agrada portar bata.
El desitjable seria que les famílies fossin reflexives/democràtiques.
Per sort cada vegada n’hi ha més. Són aquelles famílies que tenen
uns marcs normatius clars, en les quals hi ha diàleg, confiança, afectuositat, però també respecte. En aquestes famílies es fomenta la
cultura dels pactes. Així, per exemple, pacten amb els fills que tots
els acords que no es compleixin tindran conseqüències. I cal complir-los, tant per part dels pares com per part dels fills.
4. Propostes de treball col·laboratiu família – escola.
• És molt important la comunicació. Cal saber parlar, però també escoltar. Parlar respectant. Cal, per exemple, demanar entrevistes amb
els mestres dels nostres fills o filles, si ho considerem convenient.
• La relació família-escola ha de ser una relació constructiva, ja que
ens hem d’acabar entenent. Això no vol dir que les famílies no puguin ser crítiques amb l’escola, però cal saber en quin moment i de
quina manera fer les crítiques per tal que aquestes siguin constructives i n’acabem traient rendiment tots plegats.
• Hem de donar suport a l’autoestima dels fills.
• Hem de donar valor a la norma, a la convivència, al respecte, a
l’ordre, a la disciplina i al compromís.
• Hem d’educar en el gust per la cultura.
• Hem d’ensenyar el gaudi de la lectura.
• No cal confondre informació amb aprenentatge.
• Hem d’ensenyar la coherència i la crítica.
• Entre l’escola i la família sempre hi haurà conflictes. No és una
qüestió negativa en si mateixa; el que pot arribar a ser negatiu és la
manera d’afrontar-los.

Matemàtiques per no fracassar-hi.
Què hi pot fer l’escola i la família?
A càrrec del Sr. Toni Martin
El grup “a+a+” és un grup de treball pertanyent a l’Associació de Mestres de Rosa Senat,
d’Innovació Matemàtica a Educació Especial, Infantil i Primària. El seu objectiu és potenciar la innovació i la renovació pedagògica a l’escola a partir de la renovació didàctica
de les matemàtiques, i així transformar l’escola, per poder transformar el país. Es vol
aconseguir la llibertat de pensament de les persones, aconseguir ciutadans crítics.
El pedagog, Toni Martin, forma part del grup “Capicúa” de Canàries. Aquest grup ha
aconseguit canviar l’estructura social de la seva comunitat, situada en un entorn rural i
que, fins al moment, havia tingut un nivell educatiu molt baix. El grup “Capicúa” busca
l’autonomia en l’educació, és a dir, que el nen vagi construint el seu propi aprenentatge.
A l’inici de la xerrada, el pedagog ens va fer reflexionar sobre un fet
curiós. Us imagineu algú que vulgui ser operat amb les tècniques de
principis del segle XX? amb qualsevol ganivet, poc desinfectat, i que
no accepti com a vàlides les innovacions tecnològiques de l’anestèsia i del làser, amb el seu tall precís i segur? Oi que no? Doncs per
què en l’educació no és així?
L’educació, és l’únic àmbit on no es creu en l’evolució de la metodologia. Els pares tenim prejudicis, i volem que eduquin els nostres fills
tal com ens van educar a nosaltres. Som contraris als canvis, a allò
desconegut. Creiem que els nostres fills han d’omplir llibres i papers
per demostrar què han après, com fèiem nosaltres. Cal que demanem una actualització en les metodologies. Hem de voler que els
nostres fills siguin ensenyats amb les tècniques més innovadores.
La forma de treball en aquesta petita escola de Canàries, és molt
simple. Es planteja un problema a tota la classe.
PROBLEMA: A la classe de 1r i 2n hi ha 20 alumnes, cada alumne té
una caixa de llapis de colors que té 12 colors diferents. Quants llapis
de colors tenim entre tots?
A classe de matemàtiques és important la lectura, i sobretot la comprensió lectora, n’han de treure quatre idees del que s’ha llegit,
saber què els demana. Sense aquesta capacitat, difícilment un alumne pot evolucionar.
Per resoldre el problema, formen grups de treball, on hi ha alumnes
de diferents nivells i edats. Primer es treballa per parelles. Després
en grup, on tothom hi diu la seva. Existeix un portaveu, però tothom ha d’interactuar, col·laborar. Entre tots, aconsegueixen resoldre el problema. Tothom escolta les opinions dels altres. No tenen
perquè ser iguals, hi ha diferents maneres de resoldre el problema.
Així s’aconsegueix autonomia intel·lectual i moral. El mestre es
troba en un segon lloc, tant sols els provoca dubtes o opcions, fomentant la seva autonomia.
Amb aquest grup, el treball és mental, més endavant, quan cada
grup ha exposat la seva solució, ja la plasmaran en un foli, però no-

més quan tinguin clar la seva forma de resoldre el problema.
Amb aquest mètode de treball, els problemes es resolen primer amb
fase manipulativa, amb objectes concrets (si al problema hi intervenen paquets de llapis de colors, s’utilitzen paquets de llapis de colors). Després d’aquest treball, i només quan els nens i nenes tinguin
clara la forma de resoldre el problema, la plasmaran en el paper, és
la fase gràfica, en aquest exemple representant cada caixa de colors per un quadre. Finalment utilitzen la fase simbòlica, escrivint el
número de llapis de cada paquet. Llavors els nens ha de representar
el seu algoritme, la seqüència de passos que fan per resoldre el
problema, la seva estratègia.
No existeix una forma única de resoldre els problemes, totes són
vàlides si s’arriba al resultat correcte de 240 llapis i, sobretot, si ajuda
als alumnes a entendre aquest problema.
Apostem per un mètode que faci que els nostres fills siguin autònoms i crítics.
I a casa? Hem d’ensenyar als nostres fills que les matemàtiques
són a tot arreu, els hem d’ensenyar a observar el seu entorn, on pot
veure-hi formes, quantitats, volums, capacitats... per tant geometria,
aritmètica, càlcul mental... és a dir, fixar-nos en el potencial del material que ens envolta. Un altre punt a destacar és quines paraules utilitzem en parlar amb els nostres fills, no cal parlar-los amb en
llenguatge excessivament senzill i simplificat, si parlem utilitzant el
millor vocabulari que tinguem, no els limitem, sinó que els ajudem
a que en un futur puguin expressar-se i raonar millor.
Un consell que ens ha cridat l’atenció: deixem jugar els nostres fills
amb la calculadora. En aquestes edats, la calculadora no s’ha d’utilitzar per resoldre operacions simples, ja que aquestes les han de
saber fer mentalment. Cal utilitzar la calculadora com una potent
eina per desenvolupar el càlcul mental. Un exemple senzill de plasmar en el paper: amb la opció de suma constant poden aprendre
sèries de nombres, comptar endavant o enrere, o fins i tot les taules
de multiplicar!

Amb la col·laboració de :
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comercial@sorgest.com
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claus en ma
Pilots, Murs pantalla,
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Activitats previstes
Colònies
Com que aquest any s’ha anul·lat la setmana blanca, s’han tornat a programar
les colònies de l’AMPA en cap de setmana. Enguany tindran lloc el cap de setmana del 13 al 15 d’abril, i tornem a anar a
una casa coneguda per molts alumnes de
la nostra escola, Mas Batllori de Pujals dels
Cavallers.
Us podeu anar anotant les següents dates:
Dia reunió informativa: 26 de març a les 9.00 h del vespre (falta confirmar).
Dia inscripció: 28 de març de 9.00 h a 9.30 del matí i de
9.00 h a 10.00 h del vespre. Us animem a participar-hi!!!

La columna
d’en Ramon
M’agradaria ara explicar-vos un fet que em
va passar ja fa uns dies... Tots sabeu com
m’agrada la muntanya i anar a caminar.
Doncs un matí força d’hora mentre remuntava el riu
cap a Sant Aniol d’Aguja, passant per un racó on les roques fan que
l’aigua hagi de fer unes regirades, i un salt l’escumeja fent encara
més bell el seu esguard, m’hi vaig quedar embadalit. Sí, encantat!!
Damunt d’una branca allargassada que s’estenia just damunt la cascada, s’hi balancejava un Blauet. Un Blauet? Em vaig fregar els ulls
i sí, just davant meu, un Blauet arraulit, amb el cap cot, semblava
esperar alguna cosa.
Com sabeu l’hàbitat d’aquest ocell és l’Estany i el seu entorn... però
la vista no m’enganyava, no. S’hi podia veure amb nitidesa el borrissol blau del seu cap. Què hi podia fer a l’Alta Garrotxa? M’hi vaig asseure per no deixar-lo de mirar. L’aigua baixava amb força i aixecava
esquitxos lluminosos, filtrats pels raigs d’un sol que emmirallava la
seva frescor en aquell paratge encara adormit.
L’estona es precipitava lentament i ell, quiet, no gosava ni esquivar
el núvol empolsegat d’humitat que li queia al damunt. Les plomes li
brillaven encerades per les transparències de la verdor que s’estenia
arran de riu.

Rua de Carnaval
El proper 11 de febrer arriba el Carnestoltes a Banyoles i els
nens, nenes, pares i mares del Pla de l’Ametller sortirem a
saltar i ballar amb moltes ganes de gresca.

De sobte, va alçar el seu coll i obrint el bec va resseguir el vol lleuger
d’una gota d’aigua que s’havia alliberat de les altres. Se la va empassar majestuosament, al temps que espolsava les ales i, grimpant
lleugerament enmig dels arbres fins al cel blau, va volar tan ràpid
que el vaig perdre de vista en un no-res.

Enguany el tema que ha escollit l’Ajuntament és “ELS JOCS
OLÍMPICS” i per això, totes les AMPA i associacions que
participem a la rua de Carnaval, ens hem de disfressar d’alguna cosa relacionada amb aquest tema.

Mireu, fins avui no ho havia gosat explicar a ningú... no fos cas que
la gent em mirés amb el somriure tan graciós amb què s’escolten
els fets fantàstics. Ara, però, res m’aturarà de dir-ho amb la veu prou
alta.

La nostra AMPA conjuntament amb l’escola ens disfressarem d’anelles olímpiques.

El Blauet que vaig tenir la sort de contemplar mentre bevia assedegat una brillant gota d’aigua del riu, allà a la Garrotxa. Avui! Avui
l’he vist aturat a una de les branques de la magnòlia que els nens i
nenes de 2n de primària han plantat al pati de la nostra escola. Estic
convençut que hi era aturat per deixar-hi aquella gota d’aigua, traginada dins el seu bec per ésser la llum i els colors que la magnòlia
ens anirà regalant.

Les activitats del Carnaval començaran el divendres dia
10 de febrer quan tots els alumnes de l’escola amb els/les
mestres faran una rua pel barri.
El dissabte dia 11 a la tarda les famílies participarem a la
rua de Banyoles i el diumenge dia 12 a la rua de Porqueres.
Bon Carnaval a tothom!!!

La gota d’aigua que mai omplirà l’Estany, que va estalviar el llarg viatge per volar directe on uns nens plantaven l’arbre just al racó dels
seus jocs. El Blauet era conscient que volia ajudar-los en agraïment
a les estones que aquells ulls havien espiat les bardisses a l’Estany
tot buscant-lo.

CURSOS:

Acadèmia, exposició i botiga:
c/ Barris i Buixó cantonada c/ Picasso
(Centre Comercial Les Palmeres)
17200- Palafrugell
Tel. 972-30 04 82

• Mecanografia
• Informàtica
• Anglès
• Tècnic Informàtic NOU!
• Aula Virtual

BOTIGA:

• Venda d’equips i
productes informàtics
• Venda de consumibles

SERVEI TÈCNIC
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www.mecacentre.com

mecacentre@mecacentre.com

Oficina central:
c/ Begur, 119, 1r. - 17200 Palafrugell
Tel. 972-61 02 87 - Fax 972-61 19 97

Figueras
Forn de Pa · Pastisseria
Degustació

Arquitectura Tècnica Integral s.l.
Serveis integrals d’arquitectura
695 454 820 - j.vilanova@aparellador.org
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c/ Llibertat, 137 - 17820 Banyoles
Tel. 972 574 902 - Fax 972 580 462
email: banyoles@base.net

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com
Tel. 972 594 363 - Fax 972 594 781
Mòbil 609 729 551
Sant Andreu del Terri - GIRONA
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