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CATALUNYA I LES SEVES TRADICIONS

Presentació
Aquest any sembla que l’estiu s’ha fet esperar,
ja que la calor ha arribat tard. La nostra revista,
però, arriba com sempre amb puntualitat a final
de curs per mostrar-vos totes les activitats que
s’han dut a terme a l’escola des del passat mes
de febrer.
La portada il·lustra alguna de les activitats dels
dos dies diferents dedicats a les tradicions catalanes. També trobareu una mostra dels treballs fets
als diferents cursos i imatges de les sortides que
s’han fet. No poden faltar, com cada primavera,
ressenyes de la diada de Sant Jordi i de l’exposició de flors de Banyoles.
Per altra banda trobareu les novetats a l’escola,
imatges de Carnaval, de la rua, i fins i tot de la
preparació de la carrossa, també recomanacions
per a l’estiu, redaccions dels petits periodistes de
l’ametlla, ressenyes de diferents xerrades, passatemps,...
En fi, esperem que gaudiu d’una bona estona de
lectura i distracció amb L’ametlla.
Bones vacances!
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Comiat dels
alumnes de 6è
ELS ALUMNES DE 6è A
VALOREN L’ESCOLA ….

M’ha agradat molt aquesta escola
perquè he fet molts amics, sempre
tindré en el meu cor aquesta escola. Víctor Suárez

M’ha agradat molt estar en aquesta escola. M’han agradat molt els
Mestres i he fet molts amics. Ferran Carbonell

M’ha agradat molt el Pla de l’Ametller, trobo que m’han educat molt
bé, me’n vaig amb un record molt
bo. Naiara Tomás

M’ha agradat molt estar al Pla de
l’Ametller I els mestres han sigut
molt bons. Anna Padrès

M’han agradat els companys i els
professors/es. Estic aquí desde p3
fins a 6è. En tindré un bon record.
Jenni Méndez
Tots aquests anys a la meva escola
han estat fantàstics. He après molt i
m’han agradat totes les excursions.
Ossama Aknaf
M’ha agradat molt aquesta escola
i m’emportaré molts records dels
amics i amigues. Iudith Kiss
M’ha agradat molt aquesta escola
i he fet molts amics. Bilaly Bande
M´ho he passat molt bé durant
aquests 9 anys en aquesta escolar.
He après coses gràcies a les professores que he tingut. Oumayma
Mechbal
M’ha agradat molt aquesta escola,
he après moltes coses i he fet molts
amics. Mateu Farrés
Me’n porto bons records d’aquesta
escola, dels professors i dels amics.
Sempre els recordaré. Conxi Morcillo
M’ha agradat molt aquesta escola,
he après moltes coses i espero
aprendre’n moltes més. Kali Samasa
M’ha agradat molt venir a aquesta
escola. M’han agradat molt les excursions. I he après moltes coses.
Pau Urtós
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M’ha agradat molt aquesta escola, he après molt, i he fet moltes
amistats. La millor excursió les
colònies. Anna Palomer
M’ha agradat venir a aquesta escola, tindré un bon record dels meus
amics. Umaru Sillah
M’ha agradat molt aquest curs.
M’ho he passat molt bé a les excursions. Adéu al Pla de l’ Ametller.
Hawa Trawally
M’ha agradat molt aquesta escola
he passat tres anys molt divertits.
Daniel Oana
M’ha agradat molt venir aquí. Tinc
molt bons amics i amigues. També
bons professors. M’he n’aniré amb
un gran record al cor. Adéu Pla de l’
Ametller. Ouiam El Harbouj
M’ha agradat molt aquesta escola,
els mestres que m’han ensenyat i
els companys. I és que m’han ajudat molt. Maixa Martínez
M’han agradat molt tots els cursos,
alguns més i d’altres menys. M’ho
he passat molt bé a les colònies.
Javi Franch
Estic molt contenta del Pla de
l’Ametller. M’emportaré un molt
bon record. Delfina Maillo
M’ha agradat molt aquesta escola,
m’ho he passat molt bé i he fet
molts amics. Oliu Gelador

6è
Sort!

Ens ha
agradat!

Us
trobarem
a faltar!

ELS ALUMNES DE 6è B
VALOREN L’ESCOLA ….
Hola, sóc l’Ibi, vaig venir a P3 i tinc molt bons records d’aquesta
escola.

Sóc en Marc, m’ha agradat molt aquesta escola, els companys i
els professors.

Hola, sóc en Ramon, en aquesta escola m’ho he passat molt bé.

Em dic Hicham, m’ha agradat estar en aquest cole perquè he conegut a nens i a nenes i m’he fet amic seu. He conegut molts profes i m’ha agradat més estar amb la Carme. Ha molat.

Hola, sóc la Mireia, el pas per aquesta escola es quedarà sempre
dins el meu cor. Les mestres com la Carme, la Dolors i l’Eva i moltes
més, sempre em recordaré de vosaltres.
Hola, sóc la Dèlia, a mi m’agrada molt aquesta escola. He fet molts
amics i els mestres també m’han agradat. Estimaré sempre aquest
cole.
Hola, em dic Yousra i aquest és el meu últim any. Els primers sis
anys aquí han estat molt bons i espero que a l’institut em vagi igual
de bé.
Hola, sóc la Paula. M’ho he passat molt i molt bé en aquesta escola i m’agradaria recordar: els companys i companyes, les mestres,
les excursions, les festes… L’excursió que m’es m’ha agradat ha
estat a Illa Fantasia. Guardaré aquests records dins del cor.
Hola, sóc la Vesi. M’ha agradat molt aquesta escola. Els mestres
que he tingut són una passada. Adéu Pla de l’Ametller.
Bones, em dic Maria, he estat 9 anys aquí però tinc ganes de viure
noves aventures i anar a l’institut. Per altra part també em quedaria
per no separar-me d’algunes amigues.
Sóc l’Eira, tinc molt bons records d’aquesta escola i us trobaré a
faltar.

Hola, em dic Laia, m’ha encantat aquest curs i les profesores i
amics que he anat tinguent aquests anys. Tot ho guardo al cor.
Ei, sóc l’Ousama Adahe, m’ha agradat aquest cole i he fet molts
amics, ha estat la millor escola del món i m’ha encantat.
Hola, som la Jaliha i l’Aminata, ens ho hem passat molt bé en
aquest cole, enyorarem les senyoretes: Pilar, Carme, Eva…esperem que ens recordeu i jo a vosaltres - Tenim ganes que comenci
l’institut també.
Hola, sóc la Valeria, des de P3 estic aquí i el pas per l’escola ha
estat magnífic. He fet molts amics, he après moltes coses. M’he
apuntat al Pere Alsius i vull que si hi entro tothom sàpiga d’on vinc
i lo bé que m’ho he passat.
Hola em dic Tao. Gràcies a tota l’escola per ajudar-me. Tinc molts
amics.
Hola, sóc la vostra tutora. Us trobaré molt a faltar perquè hem passat dos cursos junts i haveu estat fantàstics!. Us desitjo molta sort
a l’institut. Una abraçada molt forta a tots i a totes. Carme

AGRAÏMENT A LA NOSTRA AMPA

AGRAÏMENT PARES/MARES DELEGATS/DES

Agraïm la feina que fa la nostra AMPA, les gestions i activitats que
organitza a la nostra escola. L’ajut que sempre ens proporciona
quan els hi demanem. Animem a la resta de pares/mares que
no formen part de l’AMPA a que s’impliquin i facin que aquesta AMPA tan activa i creadora que tenim, es mantingui per molts
anys més!!!!

Aquest curs vam iniciar la figura del pare/mare delegat/da de
curs. Agraïm a tots/es aquests/es pares/mares la funció que
han realitzat. Ens han servit de vincle entre les famílies i l’escola i han fet la feina molt bé. Us animem el curs proper a repetir
l’experiència!!! Moltes gràcies!

Els vostres fills/es us ho agrairan.
Moltes gràcies pel bon funcionament que teniu!!!!

La Direcció de l’Escola Pla de l’Ametller
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Projecte a P3: L’hort
El tiet Xavi, tiet avi d’en Lluc ens va proposar fer una visita al seu hort.
És per això que vam acceptar la proposta i vam decidir que en faríem tot un projecte de treball.

P3

Vam començar a parlar del tema de l’hort aprofitant que a l’escola
vam tenir durant uns dies l’hort itinerant de l’escola bressol la
Balca, al qual aquests nens de P3 hi havien participat el curs passat
ja que alguns d’ells anaven a aquesta escola bressol.
També vam fer la visita a l’hort del tiet d’en Lluc on ens va ensenyar un munt de coses, vam veure què hi havia plantat i vam collir
enciam, porro, all i ceba i menta que vam tocar, olorar i fins i tot
tastar.
A la tarda vam anar a fer una visita al pati gran de l’escola a la zona
dels horts de 2n i 5è, on hem reservat una petita parcel·la que serà
l’hortet de P3.
El tiet Xavi ens ha ajudat a preparar la terra i hem plantat enciams,
tomates, carbassons, pebrots, bitxos, maduixeres, patates, api, síndria...
Nosaltres el cuidem i el reguem sovint amb l’ajuda de la Montse.

P3

P3

P3

P3

4

Projecte a P4: Jo llegeixo

i tu m’escoltes

Els nens i nenes de P4 i de 4t hem compartit un projecte, en el qual
els alumnes de 4t s’aprenien setmanalment un poema i confeccionaven una caixa, per després explicar-lo als nens/es de p4.

P4

P4

P4

P4

P4

5

Projecte a P5: Els avions
En Pol ha arribat a la nostra escola, perquè ha vist la pista i s´ha pensat que era l´aeroport. No sabia on havia d´anar a facturar la maleta i
ha marxat tan esverat que fins i tot se l´ha deixat!!!
Pobre Pol!!! Hem anat de visita a l´aeroport Girona-Costa Brava, però
no l´hem trobat!!!... Però ens ha trucat dient que a Mèxic ja havia
arribat!!!

P5

Després de la visita, a la classe, construim avions de diferents tipus:
paper, peces de lego, muntatge de pistes d´aterratge, torres de control…
I… ja per acabar, de vacances volem marxar i en avió volem pujar!!!
Adéu nens i nenes de P-5!!! Que tingueu un Bon Viatge!!!!

P5
P5

P5
P5

P5
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Projecte a 1r: Periodista
Els nens i nenes de primer aquest tercer trimestre, hem començat
una activitat relacionada amb el periodisme.
Nosaltres els hi oferim diferents diaris perquè ells puguin escollir
alguna notícia que els cridi l’atenció. Un cop triada la notícia en retallen la imatge i l’enganxen en un full. Després ells han d’intentar
extreure la idea de la notícia a partir de la imatge i l’escriuen amb les
seves paraules. I per últim han de posar-hi un títol diferent del que
ja té la notícia.

1r

1r

1r

MARIA PAGÈS
C/Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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Projecte a 2n: El nostre hort

Our vegetable garden

Durant el tercer trimestre els alumnes de segon curs hem portat a
terme el projecte de l’hort. El treball ha consistit en diferents activitats i algunes d’elles han sigut de l’àrea de medi en anglès.

2n

Com ho hem treballat?
Cada dilluns a la tarda hem fet ‘El taller de l’hort’. Dividíem les dues
classes de segon en tres grups: un grup feia jocs de vocabulari (eines, hortalisses, verdures...) amb la mestra d’anglès i els altres dos
grups es quedaven amb les tutores treballant l’hort. Tots els grups
passàvem per totes les activitats. Això ens ha permès treballar d’una
manera molt vivencial el creixement de les plantes i la cura de l’hort:
regar, treure males herbes, fer recull de dades...
Per fer un seguiment setmanal d’aquest projecte hem reflectit el treball que s’anava fent en un plafó de l’escola. Cada alumne ha fet un
llibret que hem anomenat ‘Quadern de camp’ on hem fet activitats
en català i en anglès.
En dues ocasions hem preparat un petit berenar amb els productes
de ‘hort. Un va ser un batut de maduixes i l’altre un gaspatxo ben
fresquet com a cloenda de l’activitat.
També vàrem demanar l’ajut de les famílies. Ens hem enriquit molt
del seu saber i experiència.

Hem fet un batut de maduixes.

2n

Les mestres que hi hem treballat hem experimentat una gran motivació (sobretot contagiades pels nens i nenes!) i ha sigut també
un aprenentatge molt enriquidor a nivell professional. No descartem
continuar treballant conjuntament els cursos següents! Us recomanem que entreu al bloc de l’escola on podreu veure el projecte amb
imatges.

2n
Volem agrair especialment la col·laboració de l’avi Joan Sala per venir a ajudar-nos.

2n

Al nostre hort hem plantat: maduixes, patates, raves, cebes, alls, pebrots verds, tomates, pastanagues, mongetes i enciams.

Volem agrair també la col·laboració de l’avi Miquel Serramontmany.
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Projecte a 3r: Plàstica

Joan Miró

Els nens i les nenes de 3r hem treballat en Joan Miró a l’assignatura
de plàstica. A partir d’un conte i a través de les seves obres hem
anat treballant i coneixent els elements més característics de la seva
obra: les constel.lacions, els ulls, els animals i les figures humanes.

3r

Hem observat i reproduit algunes de les seves obres tenint en compte el seu estil pictòric i els seus colors.
També hem fet un treball conjunt amb l’àrea de matemàtiques gràcies als elements geomètrics que reprodueix a les seves obres, com
les línies rectes i corbes, simetria…
Mireu, mireu quins artistes estem fets!

3r

3r

3r

3r

972 57 43 63

Passeig Mn. Constans 271
C/ Lleida 43-45
Plaça Major, 27
17820 BANYOLES (GIRONA)
Fax 972 57 46 60
gallinetacega@hotmail.com
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Projecte a 4t: Jo llegeixo

i tu m’escoltes

Aquest curs, amb l’ajuda de la Sandra Masdevall (assessora LIC),
hem engegat el projecte intercicle (P4- 4t) “JO ET LLEGEIXO I TU
M’ESCOLTES”.

4t

Aquest treball ha tingut una doble finalitat:
Per l’alumnat de quart ha servit per millorar la lectura, augmentar el
vocabulari i aprendre a formular preguntes.
Pels nens i nenes de P4 l’objectiu ha estat millorar la comprensió
oral.
Perquè el projecte fos més visual, motivador i engrescador, els/les
alumnes de quart vam elaborar unes caixes amb els poemes representats.
Mireu que boniques ens van quedar les caixes de poemes i que bé
que ens ho vam passar, tot aprenent uns dels altres!

4t

4t

4t
4t
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Projecte a 5è: L’època medieval
Durant aquest tercer trimestre, els alumnes de cinquè hem treballat el projecte de l’època medieval, més concretament, els castells
medievals.

5è

Durant les sessions de medi vam treballar la Península Ibèrica a
l’edat mitjana, com vivien els nobles, els monjos i els pagesos i sobretot, vam veure com era un castell, quines parts tenia i per a què
servien.
Paral·lelament, a l’assignatura de plàstica vam proposar als alumnes crear un castell a partir de materials reciclats que tinguéssim
a l’abast com per exemple ampolles de plàstic, capses de sabates,
tubs de cartró, envasos de menjar...
Vam fer unes construccions impressionants amb l’ajuda del nostre
grup cooperatiu i vam despertar la nostra creativitat ja que també
ens van demanar que fos un castell primaveral.
Finalment, vam escriure tot el procés que havíem seguit per aconseguir fer el castell i ho vam exposar a l’entrada de l’escola.

5è
5è

5è
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Projecte a 6è: Projecte Inter 12/90
Inter 12/90 és un projecte intergeneracional i intercultural d’intercanvi d’experiències. D’aquesta iniciativa del Pla de Ciutadania i
Immigració i el servei Fem companyia del Consorci se n’han desenvolupat ja 4 edicions, al 2010 i al 2013 a l’escola Pla de l’Ametller.
Els nens i les nenes del 6è curs, al llarg de 6 sessions van poder
intercanviar les seves experiències amb les d’un grup de persones
d’entre els 80 i 90 anys del Pla de l’Estany.

6è

Alguns dels beneficis d’aquest programa són l’augment del sentiment de vàlua i confiança, la millora de les habilitats socials, el reconeixement i acceptació de la diferència, l’increment d’autoestima
i motivació vital, l’increment del sentiment cívic i de comunitat i el
coneixement sobre la història i la cultura del Pla de l’Estany.
Aquí en teniu un recull de fotografies.

6è

6è

6è

6è

Fes de

periodista de L’ametlla!

Aquesta activitat ens la va proposar la nostra
AMPA i la proposta és engrescar als nostres
alumnes a fer escrits voluntàriament. La temàtica és una activitat que ells han vivenciat o un
escrit voluntari sobre qualsevol tema. Al llarg
de la revista en trobareu un recull:
Moltes gràcies, a tots/es aquells/es nens/es
que voluntàriament utilitzen l’escriptura per
crear!!!!
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Sortides
fi de Curs

P3

P3

Fi de curs P3: MARINELAND
Els nens i nenes de P3 vam anar d’excursió a Marineland. Vam veure
dofins, lleons marins, guacamais… Que bé ens ho vam passar!!!

P5

P4

P5
P4

Fi de curs P5: AEROPORT / GALETES TRIAS
Els nens i nenes de p-5 hem visitat l´Aeroport Girona-Costa
Brava i les Galetes Trias de Santa Coloma de Farnés.

Fi de curs P4: MOLLÓ PARK
Els nens i nenes de p4 hem anat d’excursió de final de curs al parc
animal de Molló Parc, allà hem vist: marmotes, ossos, llops, un linx,
cabretes, muflons, burros....

A l´arribar ens espera l´Helga i ens explica tot el que cal fer
abans de pujar a l´avió: facturar la maleta, passar per l´arc de
seguretat, buscar la porta d´embarcament i un cop a la pista,
la jardinera ens acompanya al centre de pilots, a la zona de
bombers, a la torre de control i a veure els gossos policies.
També vam poder gaudir del meravellós espectacle al cel
quan s´enlairaven i aterraven els avions!!!!!!! Una vivència
impactant!!!!!!!
Per acabar, res millor que quatre galetes poder tastar, que
els vellets de Santa Coloma tant bé saben el·laborar!!!!!!!!
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Sortides
fi de Curs
1r

1r

Fi de curs de 1r: MUSEU DE LA PESCA
Els nens i nenes de primer hem anat d’excursió de final de curs al
Museu de la Pesca de Palamós i després a trepitjar la platja.
L’aigua estava molt i molt freda!

2n

2n

Fi de curs de 2n: PARC DE LES AUS
Els nens i nenes de segon hem anat al Parc d’Aus a Torroella de
Montgrí a veure els ocells i hem donat menjar als altres animals que
hi havia: tortugues, cabra, ovelles, burros.... Hem fet una passejada
en carreta amb un cavall petit. Ens ha agradat molt!
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3r

Sortides
fi de Curs
3r

3r

3r

Fi de curs de 3r: AQUARIUM. Els nens i nenes de 3r vam anar a l’Aquàrium de Barcelona a veure peixos. Va ser súper divertit!!!!! Ens vam
explicar curiositats que no coneixíem del món marí.

4t

Fi de curs de 4t: CLUB HERNANDO FIERRO Com a sortida
de final de curs els nens i nenes de quart hem anat al Club
Hernando Fierro a fer activitats d’esport i aventura.
Ha estat una sortida lúdica i ens ho hem passat molt bé.

4t

5è
Fi de curs de 5è: ILLA FANTASIA
El passat dimecres 6 de juny, els alumnes de cinquè vàrem anar al parc aquàtic d’Illa Fantasia a Vilassar de Mar.
No vam parar en tot el dia de pujar i baixar pels tobogans.

.

Ens ho vam passar d’allò més bé
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Colònies de 6è

6è

Els nois i noies de sisè hem anat amb la Neus i la Carme, a Sant Joan
de les Abadesses a passar tres dies, a l’alberg LA RUTA DEL FERRO.
Hem fet activitats esportives: treking aquàtic, bicicleta de muntanya,
skyline, castells humans, jocs de nit i una súper disco-party. La convivència ha estat genial, els monitors i la casa també i el temps es va
arreglar perquè poguéssim gaudir d’aquests dies tan fantàstics. Aquí
en veureu les imatges.

6è
6è

6è

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
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Concurs literari Alzina Reclamadora
El dissabte 27 de maig es va celebrar
l’entrega de premis del Concurs literari
Alzina Reclamadora. La guanyadora de la
nostra escola va ser l’alumna de 3r C Èlia
Forn. Moltes felicitats Èlia i a tots aquells/
es que any rere any gaudiu presentant
els vostres escrits!!!

Sortida al mercat amb els nens i nenes
de l’aula d’acollida

Al llarg del curs escolar les mestres i els/les professors/es de les
aules d’acollida de Banyoles juntament amb la coordinadora LIC
Sandra Masdevall ens trobem de forma regular al Seminari d’Aules
d’Acollida de Banyoles per tal d’intercanviar experiències i vivències
del nostre dia dia a l’aula. Fruit d’aquestes trobades va sorgir fa uns
anys la idea de fer una sortida conjunta al mercat de Banyoles.
Així doncs, un cop a l’any fem la trobada al mercat amb les aules
d’acollida de Banyoles (Can Puig, Baldiri Reixach, La Draga i Pla de
l’Ametller). Cada escola porta 4 representants de cicle mitjà i superior de la seva aula. Un cop junts distribuïm els/les nens/es en 4 grups.
D’aquesta manera tenim un/a nen/a de cada escola a cada grup. La
tasca a realitzar és elaborar una llista de fruita necessària per a fer
una macedònia. Caldrà anar a veure totes les parades de fruita del
mercat, comparar qualitat i preu i finalment comprar-la, tinguent en
compte que tenen un pressupost fix de 5 euros.
Un cop feta la compra, ens tornem a trobar amb tots els alumnes i
mestres per a valorar com ha anat l’activitat, moment en què cada
nen/a explicarà a la resta com ha viscut l’experiència.
L’objectiu bàsic de l’activitat és potenciar la competència oral dels

alumnes. El fet de realitzar l’activitat amb nens/es a priori desconeguts, però tots nouvinguts, crea ràpidament entre ells/es un clima de
complicitat i motivació afegida. L’ocasió ens permet a tots, alumnes
i mestres, conèixer i valorar més de prop la gran diversitat lingüística
i cultural de Banyoles.
Els continguts que treballem queden contextualitzats en diferents
temes del nivell inicial de català (A1/usuari bàsic) marcats pel departament:
• MENJAR I BEURE: vocabulari de les fruites i estris de cuina.
• COMPRES : les botigues, estructura del mercat, preus, euros.
• ESTATS FÍSICS I ANÍMICS: la fruita i la seva importància pels beneficis que aporta a la nostra salut.
• HABITATGE I LLOCS DE RESIDÈNCIA: emplaçaments importants de
la nostra ciutat (mercat, Plaça Major, etc)
Per tancar l’activitat, aquesta vegada ja a l’escola, els 4 alumnes que
han fet la compra ens explicaran com ha anat la sortida i quines
fruites han comprat. Després, conjuntament amb tots els altres seus
companys/es de l’aula d’acollida preparem una fantàstica macedònia per a emportar-nos a casa.
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Sant Jordi amb les famílies
Durant la setmana de Sant Jordi, les famílies
de la nostra escola estan convidades a venir a
explicar-nos contes.
Cada familia escull el conte que vol. També hi
ha famílies que porten material adicional per
fer més entenedor el conte: titelles, làmines,
material relacionat amb el conte,….
Moltes gràcies a totes aquelles famílies que
podeu venir a explicar contes!!!
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36ª

Exposició de flors
de Banyoles
Els dies 31 de maig ,1 i 2 de juny es va celebrar a Banyoles
la tradicional exposició de flors. Moltes escoles i instituts hi
participen i nosaltres cada any ho fem amb moltes ganes.
Mireu quin goig que feien els nostres treballs!!!
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Els dos dies

diferents

El passat 28 de febrer i 1 de març vam celebrar a la nostra escola els DOS DIES DIFERENTS amb la temàtica següent: Catalunya i les seves tradicions.
Per cicles vam organitzar diferents tallers per conèixer millor Catalunya, els tallers van
ser els següents:
Educació infantil: Castellers, Pa amb tomàquet, l’Himne i Senyera, les Sardanes i
Personatges Catalans: Pilarin Bayes i Roser Capdevila.
Cicle Inicial: Petanca/baldufa, Llegendes, Cuina, Personatges i Castellers.
Cicle Mitjà: Bitlles gegants, Oca catalana, Dalí, Cuina, Gàrgoles de Foc i Pesonatges.
Cicle Superior: Dalí, Ball de bastons, el Rock català, Joc de la butifarra i Narcís Monturiol.
Vam gaudir molt aprenent les tradicions catalanes!!!!
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II Fira d’intercanvi de lectura
El dia de Sant Jordi, al matí, alguns alumnes van anar a visitar les parades de la plaça Major i a fer
lectura en veu alta. A la tarda, com ja és habitual a la nostra escola vam realizar la II Fira d’intercanvi
de lectura. Aquesta Fira es basa en que tot l’alumnat de l’escola surt al pati de primària i llegeixen per
cursos llibres adaptats a la seva edat. Els alumnes de cicle superior ajuden a organitzar la fira i també
llegeixen als més petits (P3, P4 i P5). Un cop finalitzades les lectures, els alumnes de cicle superior ens
van realizar “el ball de bastons” i acte seguit vam concloure la festa amb una berenada conjunta!!!
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L’AMPA informa
Què fa l’AMPA?
L’escola, la fem entre tots: mestres, alumnes, pares i també
el personal de cuina, secretaria, el menjador, la neteja, les
extraescolars, i com no, el conserge. Si parlem de l’AMPA en
particular, què hi fa a l’escola?

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).

• És responsable de la gestió del menjador
• S’ocupa de l’acollida matinal de ¾ de 8 a les 9h del matí,
i de mantenir oberta la biblioteca de 2/4 de 5 a les 6h de la
tarda
• Organitza les extraescolars (teatre, anglès, escacs, dibuix,...)
• Organitza cursos i conferències pels pares, subvenciona
actuacions i col·laboracions especials de personal extern
per l’alumnat en horari escolar
• Col·labora en la venta de llibres a la mateixa escola
• Aporta fons a l’escola per a la creació d’infraestructures
necessàries l’adquisició de material com ara mobiliari, ordinadors, llibres, jocs pel pati,...
• Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval,...

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: ingressos en satisfacció per haver col·laborat
en l’escola dels vostres fills i filles.

• Organitza els casals i les colònies
• Edita la revista de l’escola
• Organitza classes de català per a mares immigrants
• Participa en diferents projectes de l’escola
• I també, ajuda i dóna suport a l’equip directiu i als mestres
de l’escola en el dia a dia, cosa que sovint requereix prendre
decisions no sempre fàcils

Curs 2013-2014
Venda de llibres

Venda de samarretes

La venda de llibres pel curs 2013-2014 es farà els dies 3 i 4 de
setembre de 10 a 5 de la tarda.

Cada dimarts i dijous del curs, de 4:30 a 5h de la tarda, a la biblioteca de l’escola podeu comprar la samarreta identificativa
de l’escola, que s’utilitza tant per psicomotricitat i educació
física, com per les sortides i excursions fora de l’escola.

Aquests mateixos dies disposareu de tota la informació de les
activitats extraescolars que s’organitzaran pel proper curs, amb
els horaris i els preus.
Com a novetat, aquest curs, el pagament de la quota de l’AMPA es
farà el dia de la venda de llibres, aconseguint així preus més econòmics en els llibres, en les activitats extraescolars i de menjador.

Bloc de
l’AMPA

Si us cal comprar alguna samarreta de cares al proper curs, podreu fer-ho els mateixos dies i hores que la venda dels llibres
de text. Els preus són 4 € (màniga curta) i 5 € (màniga llarga).

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.
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Millores a l’escola

Festa final de curs

DE MICA EN MICA HO ANEM ACONSEGUINT...

La festa de final de curs és una de les festes que organitza
l’AMPA i ens permet celebrar la cloenda del curs i fer el
comiat de les famílies dels alumnes de sisè.

Després d’insistir en diverses ocasions a l’Ajuntament perquè arreglessin alguns desperfectes de la nostra Escola,
aquest any s’han posat a fer la feina.
Començant per l’entrada d’infantil, han arreglat la vorera
per entrar a l’escola, on sempre que plovia s’hi feia una gran
bassa d’aigua.

Cada any es fa l’últim dissabte del curs i això fa que des de la
comissió de revista no li hàgim pogut dedicar l’espai que es mereix una festa tan celebrada i tan participativa com és aquesta.
És per això que aquest cop no ho volem deixar passar i
dediquem aquestes línies a la festa del curs passat i a la
d’aquest curs.

FINAL DE CURS 2012:
A la tarda es van fer les exhibicions que varen preparar els
alumnes que realitzen alguna activitat extaescolar a l’escola
com: teatre, anglès i danses urbanes.

Altres problemes relacionats amb la pluja eren les goteres
que venia patint el gimnàs, ara per ara ens han assegurat
que està arreglat, així com els bassals que es formaven al
camp de futbol del pati de primària, que deixaven molts
dies els nens i nenes sense poder jugar a aquest esport. El
problema està més o menys solventat, malgrat tot, amb el
temps que tenim de pluges continua una mica embassat.
Tot seguit es va organitzar un circuit de jocs amb els monitors
de Tic-Tac, on tots els nens i nenes hi van poder participar.
A les 9 del vespre va començar el tra dicional sopar de fi de
curs, on els alumnes de sisè van ser els encarregats d’ajudar a servir les taules juntament amb alguns pares i mares.

FINAL DE CURS 2013:
Els nens/es d’infantil havien de superar una sèrie de proves,
mentre els nens/es de primària jugaven a pitxet.
Seguidament el sopar i el ball que tant s’esperen els alumnes.

Una altra de les millores ha
estat la pavimentació de
tota la vorera a la zona de la
parada d’autobusos.
I per últim ja vam comentar a la revista de l’any passat que
l’Ajuntament tenia previst cada any treure una filera d’arbres “Populus Alba”del pati de l’escola, ja que aquests arbres desprenen molt borró, causa important perquè aflorin
les al·lèrgies. El projecte segueix endavant, ja que s’ha fet la
substitució dels arbres que tocava aquest any.
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Felicitats a tothom per la vostra col·laboració i especialment
a tots aquells que fan que la festa de final de curs cada any
sigui especial gràcies al seu esforç!!
Fins el curs vinent i bon estiu!!!!

Els pares ens expliquen...
Per Victòria Canet, infermera.

Que a l’estiu no ens guanyi la calor
Consells per evitar problemes causats per la calor
A casa, controleu la temperatura:
1.

Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres
on toca.

2.

Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.

3.

Estigueu-vos a les estances més fresques.

4.

Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) per refrescar l’ambient. Si no teniu aire condicionat,
mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.).

5.

Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb
aigua, etc.

Al carrer, eviteu el sol directe:
1.

Porteu una gorra o un barret.

2.

Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no
sigui ajustada.

3.

Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en
espais tancats que estiguin climatitzats.

4.

Porteu aigua i beveu-ne sovint.

5.

Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

6.

Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i
no hi deixeu els infants amb les finestres tancades.

Aquestes recomanacions són vàlides tant si esteu a la platja com a
la muntanya.
Reduïu l’activitat física a les hores de més calor
1.

Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.

2.

Reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l’alimentació
1.

Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot sense
tenir set.

2.

No prengueu begudes alcohòliques.

3.

Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories. Feu menjars lleugers.

Ajudeu els altres
Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola:
1.

Mireu de visitar-los un cop al dia.

2.

Ajudeu-los a seguir aquests consells.

3.

Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot
influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

Informeu-vos bé
1.

Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció primària que
teniu més a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu
de vacances.

2.

902 111 444. Recordeu aquest número de Sanitat Respon,
que us pot atendre diàriament, durant les 24 hores. Allí us indicaran els centres sanitaris oberts i us poden donar consells
de salut.

Pels més petits
1.

La seva pell és extremadament fina i molt sensible a les radiacions solars; per tant, el risc de cremades solars és molt alt.

2.

Durant els primers mesos de vida, eviteu exposar-los a les radiacions directes del sol, encara que estigui ennuvolat eviteu que
els toqui el sol directament sobre el cap.

3.

Eviteu sortir a passejar les hores de més calor del dia, entre les
12 del migdia i les 4 de la tarda. Si esteu a l’aire lliure busqueu
espai d’ombra.

Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir informació sobre com es poden evitar els problemes causats per
la calor.

4.

Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin anticipar els dies més calorosos.

5.

Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i socials per
prevenir els possibles problemes per a la vostra salut.

3.

4.

Els infants, que estiguin al sol, sempre han d’estar protegits
amb roba i portar el cap tapat amb un barret o gorra que els
protegeixi les orelles i el clatell.

5.

Els infants tenen una menor capacitat d’expressar la set; per
tant, és important oferir-los aigua perquè estiguin hidratats.

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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Carnaval 2013
Aquest any el Carnaval va arribar ben aviat, el 2 de febrer, els carrers
de Banyoles es van omplir de nens i nenes disfressats. Sota el lema
“Banyoles ATACK”, totes les AMiPAS i associacions relacionades
amb el lleure infantil i juvenil, van preparar carrosses i disfresses per
participar a la rua infantil que es va fer el dissabte a la tarda.
Els nens i nenes, pares i mares del Pla de l’Ametller, tampoc vam

ALIENÍGENS

faltar a la cita i disfressats d’
, amb un vestit
de color verd i amb un barret molt vistós, vam participar fent gresca
i xerinola a la rua infantil. Un any més la participació va ser molt alta i
van ser moltes les famílies de la nostra escola que van sortir al carrer
a ballar i a saltar. Entre tots vam formar una autèntica marea verda.
Com no podia ser d’altra manera aquest any la cançó que més va
sonar va ser el “gangnam style”, i els alinígens del Pla de l’Ametller
amb una coreografia molt ben preparada, la vam ballar d’allò més
bé.
A més de participar a la rua infantil de la tarda del dissabte, també
vam participar a la rua de la nit a Banyoles i a la rua del diumenge al
matí a Porqueres, on ens vam endur el primer premi de comparsa.
Un cap de setmana ben esgotador per aquells que ho van fer seguir
tot!!
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Carnaval 2013
Però abans d’arribar al dia de la rua hi ha
molta feina a fer i tot un procés important
de preparació. Des de principi de curs que
la comissió de carnaval estava treballant en
el disseny de la carrossa i de la disfressa i ja
a partir de Nadal, va tocar passar a l’acció:
uns quants preparant la super carrossa, uns
quants ajudant les famílies a confeccionar la
disfressa i uns altres preparant i ensenyant la
coreografia. Moltes gràcies a tots per la vostra
implicació!!

Fes de

periodista de L’ametlla!

El Dijous Llarder
El dia 7 de febrer tot cicle mitjà del Pla de l’Ametller va anar al
Puig de Sant Martirià per celebrar el Dijous Llarder. Vam anarhi a peu des de l’escola. Al principi anàvem bé, però després,
ens vam començar a cansar. Quan vam arribar a l’Estany, feia un
vent molt fred. Vam esmorzar al parc de la Draga i després vam
jugar. Primer vam jugar a amagar i després vam fer una cabanya,
encara que quan vam marxar, el vent ens la va tirar a terra. Vam
voltar fins a Lió i després vam pujar una mica i ens vam parar a
descansar. Al cap d’una estona, vam pujar fins a dalt del Puig de
Sant Martirià. Quan vam arribar-hi, ens van deixar jugar una estona i després vam dinar. Com que ens van deixar portar aperitiu,
vam formar grupets i vam compartir les coses que havíem portat.
Quan vam acabar, els de 4t vam fer dues cabanyes, una la feien
nens i nenes i l’altre només nenes, i vam jugar una estona. Al
cap de poc vam tornar cap a l’escola i ens vam parar a jugar una
estona a la Draga fins que va ser l’hora de tornar cap a l’escola.
Va ser un dia molt emocionant!!!
Queralt Planas - 4t

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ · GAS
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Fes de

periodista de L’ametlla!

Colònies Pla de l’Ametller 2013

Colònies al Xalió

Quan vam anar al Xalió, ens ho vam passar molt bé fent circuits pels arbres, tir
amb arc, jocs de nit, discoteca i tirolina.
Vam ser 28 nens i nenes, teníem dos monitors i una monitora: En Ricard, en Raül
i la Elena, tots eren molt simpàtics.
Per fer el joc de nit vam anar a una altra casa de colònies que es deia la Lluna, a
prop de la casa hi havia un descampat. Després quan vam tornar a les habitacions, un monitor ens va explicar una història de por.
El dissabte va ser quan vam fer el circuit pels arbres: que consistia en què en cada arbre hi havia una plataforma i anàvem d’un arbre
a un altre lligats. A la tarda ens vam tirar per la tirolina, i vam fer tir amb arc. Després de sopar vam anar a la discoteca i al principi vam
fer jocs amb música, al cap de poc es van acabar els jocs i va començar la discoteca.
El diumenge al matí vam anar a un lloc que hi havia a prop. Hi havia dues cabanes a dins d’una vam jugar a un joc que es diu la màfia.
Esperem que si aneu de colònies us ho passeu tant bé com nosaltres!!!

Llorenç Costa i Unai Rodrigo - 5è

iar

Sortida famil

Gerard Casellas - 1r

ns - 4t

Clara Consta
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Durant el sopar de fi
de curs es va repartir
un val-regal a tots els
nens i nenes que han
escrit articles per la
revista. Us animem a
participar-hi!

Excursió a l’interior d’un
quadre sense nom d’en Dalí
“Aquesta part compresa entre el Camell i l’Àguila que tu coneixies i estimes tant com jo mateix és i ha de continuar per
sempre essent geologia pura, sense res que pugui mixtificar-ho; en faig qüestió de principi. És un paratge mitològic
que és fet per a déus més que per a homes i cal que continuï
tal com està”. Salvador Dalí
No cal ser de Banyoles i conèixer llocs màgics com l’estany
per adonar-se de seguida que
arribes al paratge Tudela que,
aquest, també és un lloc màgic.
No és sols la tramuntana que
et regira els cabells i els pensaments, que et burxa les orelles, se’n porta les paraules. Que t’electrifica i omple d’una energia difícil de controlar. Que obre l’espai fins
a l’infinit.
Tampoc el bramul incessant de
la mar, tothora guardiana del
tresor, incansable, lluminosa,
propera i llunyana alhora, emmarcada d’horitzó.
Ni les roques torturades, geologia de sismes primigenis. Esquits foscos foradats pel vent.
Blanca pegmatita, magma solidificat en formes gegants d’animals fantàstics. Metamorfosi.
Ni les plantes de bruixes i bruixots: olor de sempreviva que ens amara
les mans, pastanaga i fonoll marí, coixinet de monja enganyós, estepa
negra de flors blanques, estepa blanca de flors rosades, cap
d’ase fragant. Tan petites, tan
sofertes, encongides, arrapades
a la roca, esplèndides de color!
Ni l’ombra de les gavines volant.
És tot això i molt més. És una
sensació estranya que t’atrapa
només de posar-hi els peus, que et capgira els pensaments, t’enlaira
i et deixa en suspens, et roba la coordinació del moviments, sents
presències estranyes, fantasmes, esperits, crits i rialles. T’endinses
en un paisatge de somni, un paisatge surrealista, talment un quadre
d’en Dalí i et preguntes: era Dalí un pintor surrealista? O senzillament
pintava la realitat tal com la veia? Com la veia ell o com la vèiem
nosaltres al paratge Tudela, dins d’un dels seus quadres del qual ara
no recordo el nom.
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Projecte escola

Llegir per viure

Aquest és el segon curs que la nostra escola forma part del Pla d’Impuls a la lectura engegat pel Departament. L’objectiu d’aquest és
millorar els resultats educatius i fomentar la competència lectora
dels nostres alumnes.
Aquest any hem continuat les actuacions del curs passat i n’ hem
introduït de noves.
Aquí teniu una petita mostra de les activitats portades a terme:
Perquè llegir no admet imperatiu i cal que sigui compartit!
UN TRESOR DE PARAULES: LES CAIXES DE POEMES!
Us imagineu un poema en una caixa, un tresor ple de paraules, significats i emocions? Els nens i nenes de 4t hem construït caixes de poemes que hem regalat als nens i nenes de P-4. Cada dimarts al matí
hem treballat diferents poemes, hem fet lectura en veu alta i ens
hem convertit en lectors experts preparats per ensenyar vocabulari,
fer preguntes i crear vincles amb els nens i nenes d’infantil. Els pares
i mares també ens han ajudat en aquest projecte i hem gaudit de
temps, moments, poemes i molts aprenentatges compartits!!!
Elaboració de les
caixes de poemes
juntament amb
pares i mares.

Regalem les caixes de poemes als nens i nenes de P-4.
ELS NOSTRES PADRINS DE LECTURA
Un padrins molt especials carregats de llibres i amb un únic objectiu:
Acompanyar als nens i nenes de primer en els seu camí cap a l’adquisició de la lectura.
Llegir és molt més que descodificar sons, paraules... Si hi ha motivació, ganes, llibres i l’ajuda dels nens i nenes de Cicle Superior el
resultat sempre és un èxit.

Jugant amb
una caixa de
poema!
Compartint aprenentatges.

Fes de

periodista de L’ametlla!

Hola, sóc la Carla Costa Callís de 4tB.
Aquest curs m’ha passat volant, m’ha passat molt ràpid. Aquest
any hem treballat molt i hem fet moltes coses però l’activitat
que m’ha agradat més ha estat llegir poemes als de P4B.
Cada nen de quart era tutor d’un nen/a de p-4. A la classe ens
vam preparar uns 7 o 8 poemes, els vam llegir, en vam parlar i
alguns els vam aprendre de memòria de tan treballar-los. Entre
tota la classe vam preparar preguntes per fer als nens de p-4.
Quan ja ho teníem tot a punt les senyoretes ens van dir les parelles. El segon dia, les vam conèixer en persona i ens vam dir
coses. A mi em va tocar l’Andrei.
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Ells havien d’estar atents al poema que nosaltres els hi llegíem i contestar unes preguntes que els hi fèiem. Ha sigut una
experiència única! Ha sigut divertidíssim però jo, si us haig de
dir la veritat, he après que els mestres tenen moltttííssssssima
paciència!!!!!!!!!!!!!! Els hi has de repetir moltes vegades, si no
escolten gaire o estan distrets.
És molt divertit fer de mestre als petits! M’agradaria molt poder-ho tornar a fer una altre vegada a 5è.
COMPANYS I COMPANYES ENS VEIEM A 5è !! Bon estiu!!
Carla Costa Callís - 4t B

Llegir per viure
POSEM PREU A LES PARAULES? LLEGIR PER APRENDRE:
Una vegada al mes els nens i nenes de 3r han treballat estratègies
lectores per millorar la comprensió lectora a partir de diferents activitats: fer inferències, buscar paraules clau, fer-se preguntes...
La competència lectora té tres potes que cal treballar: Aprendre a
llegir, llegir per aprendre i gust per la lectura, tan sols així crearem
lectors i lectores competents!!!

L’ Arnau provant una estratègia lectora

ELS TEXTOS ENS PARLEN: TALLERS DE LECTURA
Els textos ens parlen d’emocions, de conflictes, diferències, d’actituds... Amb aquest propòsit els alumnes de cinquè cada dimecres a
la tarda han treballat diferents estratègies lectores. L’abans, el durant
i el després de la lectura ens han permès reflexionar, debatre i implicar-nos activament en el text.

Una mare llegint una recepta

Lectura d’un poema i escultura amb fang!

LA VIDA EN UN LLIBRE
Durant aquest curs a les classes de sisè ens han acompanyat més
de 20 persones en el projecte: La vida en un llibre! Ens ha quedat
més que clar, la utilitat de la lectura en qualsevol professió. Llegir per
viure, per formar part activa d’aquesta societat canviant i diversa.
Així doncs podem afirmar: Sense llibres, no hi ha vida!!!!
Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat: Alcalde, crític de
cuina, dissenyador gràfic, un pare, nou mares, una germana, piragüista,
advocat, metgessa, lector, locutor de ràdio, periodista, conserge, mosso
d’ esquadra,directora d’una escola de dansa i cantants de Cor de Teatre.

Dos cantants de Cor de Teatre
UN SOFÀ DE LECTURA PER A LA NOSTRA ESCOLA
Gràcies a la col·laboració de l’AMPA el pròxim curs iniciarem un nou
projecte: El sofà de lectura! Un espai per als nens i nenes de Cicle
Inicial on les famílies podran compartir lectures. En aquest sofà també hi haurà un espai per a les lectures en anglès juntament amb les
famílies que hi vulguin participar.
Aquest mes de juny en farem la inauguració juntament amb els bibliotecaris de la Biblioteca Municipal de Banyoles.
Sandra Masdevall Teixidor (Assessora LIC del Pla de l’Estany)

Manteniments industrials
Instal·lacions elèctriques
Muntatges
Soldadures
Tel. 675 617 697 - 17820 BANYOLES
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Club de lectura 5è aniversari
El passat 26 d’abril, varem celebrar el 5è ANIVERSARI DEL CLUB DE
LECTURA DE L’AMPA DEL PLA DE L’AMETLLER. Un senyal inequívoc
del que per a tots nosaltres representa. Han sigut un munt de llibres
(Madame Bovary, La Punyalada, Bones Intencions, El Jugador. Laia,
… ). I encara tants d’altres que ens han obert els ulls, recomanacions d’uns i suggeriments d’experts o companys de club lletraferits…
Amb cada un d’ells hem enriquit amb senzilleses la nostre particular
biblioteca. Dels comentaris a taula, taula farcida de menges i delicadeses regades amb sucs de la terra. Les particulars visions de
cada lector, raonaments sovint fortament debatuts que ens han fet
canviar de pensament o refermar-nos en el sentiment que ens ha
despertat aquella lectura.
Tots recordem els autors que ens han acompanyat, els convidats a
donar-nos la seva visió d’un clàssic. Llavors ja fora l’Escola sempre
un grup s’hi queda sigui gener gelat o maig estrellat. Penso que és la
mandra d’anar-nos-en al llit quan dins hi tenim el ball de les lletres,
aquell rebrot d’expressar encara la darrera frase. Vaja que qui més o
menys giraria l’esquena per tornar a dins i continuar…
I aquest aniversari, amb el duet DIT I FET. Què voleu que us n’expliqui. Música i poemes, atrapant la fibra del dia a dia. Engrunant sentiments que encongeixen el cor, lletres que no ens descobreixen res
de nou, però si ens acosten un xic més al clam popular de la revolta.
I llavors, la guitarra i la veu giren per amagar darrera d’un somriure
els mateixos mots ara carregats d’espurnes satíriques. I a més d’un
li ha agafat la bogeria enriolada fins que les llàgrimes han humitejat
el mocador de paper.
Un pastís d’aniversari, digna representació d’aquest club. Fidel a la
imatge del cartell. “Lluïsa, i el banc?” Ens l’hem cruspit mossegada
lenta i xuclant-nos els dits, mentre no hem deixat de xerrar, parlar
de llibres.
Ramon

EAU DE TOILETTE
Poema que va recitar el dia de l’aniversari
en Quim Ponsa, el poeta de DIT I FET

Corria nua i lleugera per la platja
talment com si fos una daina
En la seva carrera angelical
feia voleiar els cabells de banda a banda
rítmicament com una dansa austríaca.
Finalment va saltar endavant a càmera lenta,
i va caure en braços d’un noi ros també mig nu,
Ella es va abraçar a aquell cos atlètic
aquell cos on cada centímetre de braç eren bíceps,
on cada abdominal era més dur que el cap d’un tossut,
amb unes cames com columnes d’Hèrcules...
Aleshores després de rodolar els dos per sobre de la sorra
a càmera lenta i arran de les onades tènuement amansides
que arribaven a aquella platja d’Àustria plena de daines
ella li acostà la boca i li va dir a cau d’orella xiuxiuejant
unes paraules increïblement enigmàtiques:
Je t’aime pour toujours... Eau de toillete le daine austriac.
Pour homme ...
I aquella massa de muscles, aquell adonis, que era d’Albacete va
contestar....EHHHHHHH????????

Llibres, revistes, articles de regal i festa,
enquadernacions i còpies.
MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
CONSUMIBLES D’INFORMÀTICA
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Avda. Països Catalans, 227 - 17820 Banyoles
Tel. i Fax: 972 57 53 10
E-mail: arxifesta@hotmail.com

Fes de periodista
de L’ametlla!
Sant Jordi
El 24 d’Abril vam sortir de l’escola a les 09.30h. Vam anar caminant amb parelles fins que vam arribar a la plaça Major. Després
vam anar a comprar roses, llibres, punts de llibres i altres coses.
Al cap d’una estona, vam anar a llegir a dalt d’un escenari. Ens
vam trobar amics, familiars i nens d’altres escoles. A la plaça
Major vam poder observar la quantitat de
parades que hi havia,
totes venien roses i
llibres i algunes fins i
tot, coques. Vam poder
veure la parada dels
alumnes de sisè del Pla
de l’Ametller. Homes,
dones, nens i nenes,
tots amb un somriure a
la cara. Molts homes anaven amb una rosa a la mà per la seva
estimada. Finalment, a les 12.00h ens vam tornar a reunir en un
punt de trobada per tornar a anar tots junts cap a l’escola i així
vam passar el matí de Sant Jordi. Ens ho vam passar súper bé!
Paula, Cristina, Ariadna. 5è A

La pizza del Pla de l’Ametller
Les nostres cuineres Antònia i
Mari van fer un dinar especial pels
nostres alumnes de menjador: pizza!!!!
Van fer moltíssimes pizzes i així
els nens i nenes van poder repetir i assaborir aquestes pizzes
tan bones que van guarnir amb:
formatge, pernil de pavo, olives i
tomata!!!!
Ummmmm que bones! Quan les
tornareu a fer???

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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Lecxit: Lectura per a l’èxit educatiu
Lecxit és un projecte de la Fundació Jaume Bofill, la Caixa i la Generalitat de Catalunya, que pretén promoure la lectura als infants de
4t, 5è i 6è de primària. Actualment estem a una escola a Banyoles,
el Pla de l’Ametller, hem començat aquest curs amb els alumnes de
quart, i el proper ampliarem a cinquè i a quart.
La potència d’aquest projecte és que les lectures es fan amb una
mentoria 1x1, és a dir, un acompanyament individual: un voluntari ve un dia a la setmana durant una hora a llegir amb el nen/a i així
ajudar-lo en la lectura i la comprensió lectora. Una de les altres grans
potencialitats és que la lectura es presenta d’una manera dinàmica
i divertida, oblidant els grans llibres de text i allunyant-nos del mite
que la lectura és un pal.
El fet de treballar la comprensió lectora permet als infants desenvolupar-se en totes les matèries i esquivar el fracàs escolar a la vegada
que s’ho passen molt bé llegint.
Des de la Fundació Jaume Bofill estem molt contents d’estar a
aquesta escola on la implicació dels pares és molt bona. Els infants i
els voluntaris s’ho passen molt bé cada dia!
Trobareu més informació d’aquest projecte a: www.lectura.cat

El camí per arribar a tenir bons lectors
El passat dimecres 29 de maig va tenir lloc a l’escola una interessant
xerrada sobre la lectura, a càrrec de representants de la Fundació
Bofill, promotors del programa Lecxit. La xerrada va orientar els pares i mares assistents sobre com triar una bona lectura per engrescar els nostres fills en el plaer de llegir.
Podríem resumir una part de la xerrada, de manera molt breu, amb
la fórmula màgica: observar + compartir + equivocar-se: cal que
ens fixem en els interessos dels nostres fills per triar contes i llibres
que els siguin atractius; també és important que compartim estones
de lectura amb ells, començant potser per lectura en veu alta per
part nostra; i, sobretot, emprar la tècnica de l’assaig i error, no
importa si fallem en l’elecció del conte, la propera elecció serà millor.
Una altra part de la xerrada va centrar-se en les recomanacions, cal
buscar tots els camins possibles per conèixer l’extensa oferta de
contes i llibres que hi ha per a cada edat. Començant evidentment
per les recomanacions de l’entorn més proper (amics), passant per
les biblioteques familiars (avis, cosins,...), xarxes socials (blogs i llocs
web), fins a les recomanacions dels mestres, bibliotecaris, o fins i tot
a partir de publicacions més especialitzades en el tema.
Finalment van explicar quins criteris podem tenir en compte a l’hora
de triar llibres per a cada edat. Aquests criteris tenen en compte tant
l’edat lectora (diferent a l’edat física), com els interessos personals,
i l’ús que farem del llibre (no és el mateix llegir-lo al llit, que portar-lo
al parc o a la piscina).
Podeu consultar la presentació exposada a la xerrada al blog de l’AMPA:
Adreces on podem consultar bibliografia:
www.quellegeixes.cat
www.compromesosamblalectura.org
mascarodeproa.blogspot.com.es
www.imaginaria.com.ar
literatura.gretel.cat/recomanacions

• Reeducació d’hàbits alimentaris.
• Dieta personalitzada per baixar o pujar de pes.
• Manteniment del pes adaptat a:
- Diferents etapes de la vida (infantil, embaràs, menopausa, etc.)
- Casos de diverses patologies (colesterol, hipertensió, diabetis, anèmia, etc.)

Pg. Mn. Constans, 315, 3r 1a
17820 BANYOLES (Girona)
angelsramio@yahoo.com

Tel. 618 368 604
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L’ametlla recomana per l’estiu
Per orientar els
pares i les mares:

Alguns llibres per
a nens i nenes:

De Robinson Crusoe a Peter Pan.
Un cànon de literatura juvenil.
Vicens Pagès Jordà.
Ed. Proa

Automóviles.
Richard Sutton. Biblioteca visual Altea

Un i un i un... fan cent!
Teresa Duran / Marta Luna
Ed. La Galera
Abuelos cuenta cuentos
Silvia Adela Kohan
Ed. CEAC
El patrimoni de la imaginació:
llibres d’ahir per a lectors d’avui.
Llibre coordinat per Mònica Baró,
Teresa Colomer i Teresa Mañà
Ed. Institut d’Estudis Baleàrics
Et diran que llegeixis, Bernat.
Mig segle de literatura catalana
per a joves (1960-2010)
Josep M. Aloy
Col·lecció Idees, 20
10 Ideas clave. Animación a la
lectura.
Juan Mata
Ed. Graó

Josep Carreras

Tots a taula!
Cristina Rodríguez.
Helena Renedo Col·lecció
La penya dels tigres.
Ed. Cruïlla
10 líders que van canviar el món.
Clive Giffors. David Cousens.
Lletra a lletra
Àngels Navarro. Ed. Combel
El gran llibre de les famílies
Mary Hoffman. Ros Asquith
Intermón.Oxfam.
Poemes viatgers
Joaquina Barba. Noèlia Conca.
Ed. del Bullent
Com es fan les coses?
Christiane Dorion. Ed. Cruïlla
El meu primer cotxe era vermell
Peter Schössow. Ed. Juventud
El jardí curiós
Peter Brown
Ed. Takatuka

distribuïdor màquines
automàtiques
C/Dr. Trueta, 44
Tel. 972 84 20 77
Mòbil 649 23 86 28
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
(Girona)
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Eduquem en família
Eduquem els fills i filles perquè siguin responsables i s’esforcin?
Xerrada de M. Jesús Comelles el dia 14 de febrer de 2013 a l’Institut Pla de l’Estany
El dia 14 de febrer la psicòloga i educadora M. Jesús Comelles, a la
xerrada que va oferir als pares i mares assistents, va parlar sobre el
tema d’educar en la responsabilitat. Les seves explicacions van anar
acompanyades d’anècdotes i bromes que van fer que l’estona fos
molt interessant i divertida alhora.
Resum:
Educar és un procés que té per objectiu fer que la persona, en arribar a l’edat de 18 anys, sigui autònoma i madura. Quan els nens són
petits tenim més clar què vol dir que aprenguin a ser autònoms, però
en anar-se fent grans ens és més difícil de definir-ho. M. Jesús Comelles dóna alguns exemples, com ara que als 12 anys és el moment
més adequat perquè es cuidin de fer el sopar un dia a la setmana, i
als 14 anys han de saber fer el sopar, netejar, anar a comprar...si són
capaços de fer tot això, tindran un grau d’autonomia molt alt.
Exigim als nens i nenes que estudiïn, i això és bo, però al mateix
temps també podem exigir-los per exemple que es preparin la bossa
d’anar a fer esport. Nosaltres els hi anem resolent les necessitats bàsiques a canvi que ells estudiïn, com si l’estudi fos l’únic important;
hem de tenir present que les petites responsabilitats els ajuden a
créixer, per exemple anar sols a l’escola o a comprar, i també és bo

que aprenguin a estar sols a casa. Segons ella no cal, com ara es diu,
conciliar horaris dels nens amb els dels adults, els nens poden estar
una estona sols a casa, educant-los, això sí, perquè quan estiguin
sols no vulguin fer allò que no es pot fer quan estan amb nosaltres.
Per altra banda ens recorda que cal tenir uns criteris clars a l’hora
d’educar els nens i nenes, determinar què considerem que està bé
que facin i què no. Si tenim les idees clares pot ser que protestin
però acaben fent allò que els hi diem; està bé que hi hagi excepcions
en les normes, però sempre hi ha d’haver uns criteris clars. A cada
casa (a casa, a casa els avis, a l’escola) hi ha criteris diferents , però
saben perfectament què poden fer i què no a cadascun d’aquests
llocs.
La nostra responsabilitat com a pares i mares és ajudar-los a madurar, anar-los guiant; els hi hem de transmetre la nostra fortalesa, la
nostra imatge adulta. Ara està de moda la “negociació”, i “ho hem de
consensuar”, però hi ha coses que no es negocien; als nens i nenes
se’ls pot deixar triar de vegades, però ells no decideixen.
Cal retrobar termes com: Autonomia, Pautes, Criteris, Confiança,
Responsabilitat, Autoritat, Llibertat, Límits, Normes.

Extraescolar:
Taller d’escriptura creativa
Aquesta, és un petita mostra de la feina que han fet els nens i nenes del taller
d’escriptura creativa al llarg d’aquest curs. Cada un és un fragment d’un conte, i si voleu saber com acaben podeu passar per la biblioteca i llegir el final...

Habia un coco
drilo de
coco vacío,
y una serpient
e se le
mete en la men
te.
Arià Casella
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RATOL
(...) I després va fer una becaina... Llavors, van venir un munt d’insectes que
se li van posar al damunt. Hi havia una
aranya que menjava un mitjó a la seva
teranyina i també menjava altres insectes. Però no se’n va adonar que estava al
costat d’un poblat de follets (...)
Francesc Casanova Mariné
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LA HISTÒRIA
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Hi havia una ve
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PUNXAGUDETA
Hi havia una vegada, una eriçona que
es deia Punxagudeta i anava a fer un
passeig en barca per un riu. Després,
va tornar a casa, era molt rica, tenia
molts amics (...)
Abril Jun Masanas Grabulosa

Passatemps

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

www.mecacentre.com

mecacentre@mecacentre.com

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

Carta a la bústia

Què es el que no fem bé a
l’hora d’anar a acompanyar
i recollir els nostres fills a
l’escola???
Estem farts de sentir a multituds de llocs la paraula
CIVISME i és més, a l’anterior revista ja hi havia una
carta a la bústia que en parlava. Sincerament crec
que la gent no entén que som el reflex dels nostres
fills, ens importa tan poc l’exemple que poguem donar-los??? Fan el que fem i el que els ensenyem,
és a dir, si ens veuen fent alguna cosa que no està
bé, ells creuen que és normal, qui en té la culpa de
tot???
Cotxes sobre les voreres, cotxes al mig d’un pas de
vianants tapant la visibilitat per creuar i amb possibilitat d’algun atropellament, cotxes a una velocitat
excessiva passant de tot... Podríem continuar fins a
no acabar la pàgina d’errors imperdonables!!!
Pot semblar tràgic
però, per sort, no ha
passat mai res, i el dia
que passi?
Som adults i crec que
les persones que es
puguin sentir identificades cal que hi pensin i reaccionin, que
ja no som nens sinó
adults amb responsabilitats!!!

La columna
d’en Ramon
De temps, el temps en ve carregat. I amb ell les històries s’hi adormen dintre...
Aquesta és doncs una altra de les aventures del Pirata Guillat.
El seu esperit viatger, sempre l’ha dut a descobrir nous horitzons. De viatge per tots els
mars i sempre aprofita les tornades al seu país per conèixer els racons de casa seva. Un
matí mentre passejava per una petita ciutat, poc lluny del poble on vivia, la cridòria de nens
el va fer acostar per saber de on venien aquell munt de rialles i de jocs. Un immens pati
d’escola ple de nens i nenes que alegrement corrien d’un costat a l’altre. Va recordar que,
de petit, no havia tingut res del que ara els feia tan contents aquests infants.
Va decidir entrar en aquell pati. I aprofitant els arbres blancs que hi havia, uns immensos
ametllers florits i unes freixes altives arrenglerares prop d’una magnòlia, unes moreres de
fulles grandioses i unes soques serrades, li servirien d’amagatall. No li seria gens difícil
estar-hi amagat i poder veure tot el que s’hi feia. Molt aviat va adonar-se quines eren les
costums... Unes hores, sempre les mateixes, sortien uns o altres o fins i tot tots plegats.
Jugaven a cuita i amagar, a pilota, o molts d’ells asseguts a l’ombra xerraven, o passejaven. Altres immersos en la seva aparent soledat aprofitaven per llegir un llibre o un conte.
Mentre menjaven el seu abundós esmorzar. En Guillat s’ho mirava i no en perdia cap detall,
pensava com d’afortunats eren aquells infants. Decidí que d’amagatall a amagatall passaria uns dies, així seria com retornar al temps d’infància que ja havia oblidat.
Varen ésser uns dies de retorn a la seva infantesa. Tampoc en feia gaire d’anys que l’havia
hagut de deixar per fer-se gran, essent encara molt petit. Ell que no havia tingut amics,
havia d’ajudar la mare a l’hort i traginar galledes d’aigua. Altres nens feien el mateix però
sempre els quedava temps per jugar. De menjar no en tenia, algunes verdures que no podia dur a vendre o fruites arreplegades d’esquitllentes. Vestia draps trobats i que la mare
sorgia amb cordills. Mai va conformar-se i sempre sabia que no podia seguir per sempre
bandejat per la vida!!
Dies després, navegant dins de l’immensitat de la mar blava, escrivia al seu quadern, de
bitàcola. Voltar i viure pel món, poder ser avui aquí i demà allà sí que ofereix un ventall de
coneixences noves, d’aprenentatges i malauradament massa sovint receptor de fets que
no comparteix. Ara ha viscut una realitat nova, que fa pensar. Si els nens poden créixer
sans i amb alegries, segur que al seu darrera hi ha uns pares esforçats i lluitadors i dedicats a totes les hores pel seu futur. Una escola on se’ls dóna la possibilitat d’aprendre a
encaminar-se cap a un demà amb dignitat.
Ara just ara!! el món ha decidit donar un gir, emprendre un camí sense sortida, recular fins on?
Les famílies, les persones en general, s’han trobat de sobte com a culpables de la mala
gestió de polítics i governants, de retallar-los els drets bàsics, de fer-los còmplices a aixecar el país que ells s’han carregat i embrutat de corrupció. Just ara, quan nens i nenes
d’aquest nostre país havien trobat els senyals d’identitat i acompanyats del pares sabien
on els calia adreçar-se.
En Guillat, pujà a coberta del seu vaixell, mirà l’horitzó mentre el sol s’amagava caient damunt les aigües adormides. La foscor planava a coberta, al cel estels espurnejants seguien
silenciosos els seus pensaments.

Carme Vilanova

Girem 180º... digué cridant !! Tornem a terra, al nostre país. Hem de fer costat als nostres i
sortir al carrer amb tots ells.
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Tel. 972 57 26 53

Tel. 636 162 510

Tel. 619 713 635 · girofusta@terra.es
Tel. 972 57 04 98

Tel. 972 20 18 46

Si desitgeu anunciar-vos a la revista, poseu-vos en contacte
amb L’ametlla a través de la següent adreça electrònica:
revistalametlla@gmail.com
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c/ Perelada,
cantonada Muralla
17600 FIGUERES
Tel. 972 504 779

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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