Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer del 2014 - Núm. 23

QUE BÉ ENS HO PASSEM
A LA NOSTRA ESCOLA!!!

Presentació
Hola lectors de la nostra revista!!!
En aquesta primera revista trobareu uns articles
molt interessants fets per alguns dels nostres
especialistes.
Qui són els especialistes? Doncs són uns/es
mestres que estan especialitzats en una matèria
en concret, que en saben molt més d’aquesta
matèria que un altre mestre no especialista.
En aquesta revista trobareu activitats fetes pels
nostres especialistes d’educació física, música,
anglès, religió, educació especial i aula d’acollida.
I també trobareu un escrit molt interessant sobre
quines persones treballen a l’escola però no cada
dia, sinó uns dies o unes hores determinades.
A més a més tot un seguit d’articles fets pels
nostres alumnes i per la nostra AMPA. Tota una
edició feta amb molt d’entusiasme i alegria!!!!
Gaudiu de la nostra revista L’AMETLLA al costat
dels vostres fills i filles, és una bona ocasió per
compartir amb ells, els moments viscuts a
l’escola.

Presentació
alumnes P3
Hola, som les nenes i els nens de P3!
Aquest és el nostre primer curs a l’escola del Pla de l’Ametller i estem molt
contents!
Els de P3 A som la classe de les Estrelles de Mar i els de P3 B som la classe dels
Cavallets de Mar. Hem fet nous amics i ens hem retrobat amb els que ja havíem
fet a la llar d’infants. Ens ho passem molt bé jugant, manipulant, experimentant,
observant, aprenent i descobrint un munt de coses.
Cada dia ens fem més grans i que bé que ens ho passem!

P3A

Aquest curs la comissió de revista d’escola
està formada per:
Sandra Compte, Consol Buixeda, Roser Baus,
Anna Coll, Dolors del Monte, Isabel Güell, Neus
Parella i Maite Cazcarra com a coordinadora de
la revista.
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Estrelles de mar

P3B

Cavallets de mar

El divendres 7 de març realitzem a la nostra escola
JORNADA DE PORTES OBERTES, en horari de 15 a 17h,
per tal que aquelles famílies que vulguin conèixer
l'escola ho puguin fer.
Recordeu que les preinscripcions de P3 seran del dia 10
al 21 de març, en horari escolar.
Us hi esperem!!!
Maite Cazcarra Pérez
Directora
Maite Cazcarra

L’Aula d’acollida
Imma Pujol

L’aula d’acollida és un recurs educatiu del que disposa la nostra
escola per atendre l’alumnat nouvingut que fa menys de dos
anys que viu a Catalunya. El seu objectiu principal és fer un
aprenentatge intensiu de la llengua catalana per tal de facilitar el
procés d’aprenentatge general dels/de les alumnes nouvinguts/
des. Actualment i, malgrat que a nivell del territori català ha anat
disminuint el nombre d’aules d’acollida, a la ciutat de Banyoles totes
les escoles i instituts disposen encara d’aquest recurs.

l’alumne/a surti de la seva classe per assistir a l’aula d’acollida. Al final
de cada trimestre s’avaluen els resultats obtinguts i tornem a plantejar
la freqüència d’assistència a l’aula d’acollida. L’objectiu és anar reduint
les hores d’aula d’acollida per anar-se incorporant gradualment a
l’aula de referència de forma completa. Per a que això passi cal que
l’alumne/a adquireixi un nivell de competència comunicativa en
llengua catalana suficient per a seguir de forma autònoma totes les
activitats educatives de l’aula ordinària o del centre.

Per a l’escola tenir aula d’acollida suposa tenir un/a mestre/a
encarregat/da de tutoritzar l’aula, a més de dotació informàtica i
educativa per a dur a terme el treball amb els/les alumnes que hi
assisteixen.

Així doncs disposem d’una aula d’acollida entesa com una eina
educativa per a fer un primer acolliment als nens i les nenes que
acaben d’arribar a l’escola. Cal tenir present que no és només un
acolliment lingüístic sinó que també vol ser un lloc on el/la nena
se senti emocionalment segur/a i amb confiança. L’arribada i
l’assentament en un lloc diferent al país d’origen suposa per a
qualsevol persona un munt de canvis i reptes que cal afrontar
i superar. També aquests nens i nenes han de fer un exercici
summament complex a l’escola per tal d’adaptar-se al centre, a
l’aula als nous companys/es, en definitiva, a la seva nova realitat.

L’aula d’acollida esdevé un lloc concret on adquirir un mínim
d’habilitats comunicatives en llengua catalana que permetin a
l’alumnat seguir totes les altres àrees que es treballen a la seva
aula ordinària. A vegades cal també treballar hàbits de treball i
comportament per a facilitar l’adaptació al nou sistema educatiu.
Cada nen/a és diferent i així ho són totes i cadascuna de les seves
realitats. És per aquest motiu que l’atenció a l’aula es fa de manera
personal i individualitzada. Quan un/a nen/a arriba a l’aula d’acollida
se li fa una avaluació inicial per tal de valorar de forma general el
seu nivell d’aprenentatges i de forma específica el seu nivell de
competència lingüística. Un cop realitzada l’avaluació, el/la mestre/a
de l’aula d’acollida, juntament amb el/la tutor/a de l’aula ordinària, en
fan una valoració per determinar el nombre d’hores que caldrà que

Les aules d’acollida treballen doncs de forma específica en aquest
àmbit però cal pensar que tota la comunitat educativa en general
som agents acollidors i hem de posar a l’abast d’aquest alumnat
totes les eines necessàries per a permetre i facilitar la seva integració
a l’escola.
Imma Pujol Nadal
Mestra d’Aula d’Acollida
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Anglès
Valle Navas

Marta Prat

Anna Puigdemont

Halloween is on 31st of October.
This celebration is popular in
Britain, Ireland and Scotland.
For Halloween people dress up
with funny and scary dresses.
Emma Muñoz 6èA.

For HALLOWEEN people do
‘treat or trick’. Children go to the
houses asking for candies and
sweets.
Maria Rustullet 6èB.
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Educació física
Roser Cabra

2n

Eduard Coba

Els nens i les nenes de 2n el passat mes
d’octubre vam començar el curs de
natació. Hi anem cada dimarts al matí i
realment estem aprenent molt. Ens ho
passem molt bé!!!

2n

4t

6è

Els alumnes de 4t estan fent l’activitat de pitxet dins de la
programació d’educació física.

Els alumnes de 6è estan fent l’activitat de hoquei dins la
programació d’iniciació als esports.

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

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

Educació física

Aquest segon trimestre convertirem les
sessions d’Educació Física de primer en un
circ. Farem d’equilibristes, pallassos, mags,
funambulistes, acròbates… Mireu que bé
que ens ho passem fent de domadors i
d’animals!!!
Per finalitzar les sessions d’educació física
sempre fem alguna activitat relaxant abans
de tornar a la classe.

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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Música
Comencem a tocar la flauta

Marta Soler i Ferrer

A tercer de primària els nens i nenes comencen l’estudi de la flauta.
Tots estan molt motivats i amb moltes ganes d’aprendre, però
han de tenir en compte que tocar un instrument no és fàcil i cal
PACIÈNCIA. Tocar la flauta implica: bufar, saber la digitació de les
notes i la coordinació de les dues coses, no us penseu pas que sigui
fàcil, però tots i totes de mica en mica ho van aconseguint. Per tal
de fer-ho progressivament utilitzem un mètode anomenat “Siringa”,
que va introduint les notes de forma paulatina proposant cançons
motivadores pels alumnes. A més a més, a part de la flauta, utilitzem
altres instruments de placa com carillons, metal·lòfons i xilòfons i, de
mica en mica anem formant una agrupació que sona d’allò més bé.
El resultat de les interpretacions els podreu escoltar a les músiques
d’entrada i sortida de l’escola o bé al bloc de l’escola.
Marta Soler i Ferrer
Mestra especialista d’Educació Musical

Aquí teniu un parell de partitures que hem estat estudiant
Carrussel

Ombres xineses

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

8

www.mecacentre.com

mecacentre@mecacentre.com

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

Xerrada al Pla de l’Ametller: LECXIT
El passat dimecres 4 de desembre a la nostra escola es va realitzar
la Xerrada sobre LECXIT. Es va fer un previ del projecte que es porta
a terme a la nostra escola des de fa 2 anys i es va passar la paraula a
la Montserrat Rebollo (bibliotecària i especialista en literatura infantil
i juvenil).

nos les curiositats de les “guardes” d’un llibre, també ens va explicar
contes, ens va recomanar lectures i ens va explicar les novetats per
aquest Nadal!!!
Els mestres, famílies i les nostres bibliotecàries vam gaudir d’uns
aprenentatges literaris que de ben segur tornarem a repetir!!!!

La Montserrat ens va fer passar una estona molt agradable explicant-
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Religió
Cultura religiosa
La Cultura Religiosa és una matèria que forma part del Currículum
donat pel Departament d’Ensenyament i que, segons la normativa
vigent, totes les escoles d’ensenyament públic han d’ofertar per tal
que els pares/mares puguin escollir-la per els seus/ves fills/es.
En la nostra escola, tenint en compte la diversitat cultural i religiosa
de l’alumnat, s’imparteix aquesta matèria seguint els criteris donats
per l’Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós (AUDIR), organisme
d’abast europeu i mundial. Treballem valors universals com són: el
respecte per la natura i l’univers, el respecte i estima envers els altres,

el perdó... A l’aula es valoren i treballen les conductes dialogants
i pacifistes, solidàries, generoses, empàtiques, el saber escoltar, la
tolerància, l’autoestima... Totes aquestes qualitats tenen un referent
històric en la persona de Jesús. En aquesta matèria, l’alumnat troba
un espai on manifestar les seves inquietuts espirituals i morals, on
es pot fer debat sobre els desitjos més profuns, el sentit de la vida, el
perquè de la mort... (especialment amb alumnes de Cicle Superior),
contribuint així, en la formació integral de la persona.
D’altra banda, l’alumnat aprèn aspectes històrics i culturals del Món
Occidental, així com els orígens de les nostres festes i tradicions.
Seguim un projecte que abarca els sis anys de l’Educació Primària,
on en cada nivell es presenta, de la mà d’uns personatges, una
història motivadora que és el fil conductor dels continguts i objectius
que es treballaran durant el curs.
A Primer, a través d’una flor, els seus amics i un jardiner, els alumnes
aprenen el respecte i la valoració de tots els éssers vius. Es treballen
activitats diverses relacionades amb el tema.

Marta Soler Plans

A Segon, els alumnes aprenen els valors de la tolerància, perdó i
solidaritat entre d’altres, a través d’un viatge a Israel, acompanyats
de cinc nens de cultures de tot el món i el seu monitor.
A Tercer, els alumnes són astronautes que viuran tot el curs en una
estació espacial, on la Cap Crístic els encomanarà diferents missions
espacials que serviran de base per parlar de valors evangèlics i es
comencen a introduir aspectes culturals religiosos.
A Quart, els alumnes són esportistes que viuen en el País dels Atletes acompanyats de
dos personatges, un
cronòmetre modern i la
seva cosina, un rellotge
de sorra antic, que explicarà històries bíbliques
antigues i la seva relació
amb aspectes actuals de
la nostra cultura.
A Cinquè, ens embarquem cap al mar acompanyats d’un avi mariner
i la seva néta que ens
ensenyen els aspectes
històrics del Nou Testament com a base del cristianisme posterior.
A sisè, l’alumnat coneix de forma bàsica i general les diferents
creences religioses que hi ha en el món, aprenen els aspectes en
comú i les diferències que hi ha entre elles, es parla del moment
històric en que apareix la figura de Jesús, els costums, valors i
creences, s’aprofundeix en el seu missatge a través de les paràboles
i es busquen paral·lelismes amb la nostra societat moderna.
En cada curs es treballa la matèria des d’un àmbit multicompetencial,
ja que es llegeix i s’escriu (competència lingüística), es canten
cançons modernes relacionades amb els continguts i es fan
manualitats (competència musical i artística), es fan jocs relacionats
amb el tema i es passen audiovisuals que fan referència als
continguts. La classe té un caire participatiu, on l’alumne pot
participar i opinar (competència social) i també es té especialment
en compte, el desenvolupament de la intel·ligència emocional i
espiritual de l’alumnat.
Marta Soler Plans
Especialista de Cultura Religiosa

llibreS text, sl
www.llibrestext.cat
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c/ Perelada,
cantonada Muralla
17600 FIGUERES
Tel. 972 504 779

Educació especial
Àngel Garcia

Els/les alumnes que assisteixen a l’aula d’Educació Especial reforcen
i treballen, sobretot, la llengua i les matemàtiques.

Elisabet Parella

Ylènia Molina

Cicle Infantil

Durant el primer trimestre hem fet diferents activitats, a continuació
us en deixem un petit recull:

Cicle Inicial

Els nens i les nenes de P4 i P5
treballem les formes geomètriques
amb els blocs lògics i els reglets!
Amb molta imaginació han
elaborat carreteres, cases,
personatges imaginaris...

Cicle Superior
Els nens i nenes de Cicle
Inicial han treballat les
matemàtiques i la llengua amb
material manipulatiu: hem
fet seriacions i hem treballat
les desenes i les unitats
amb l’àbac. Per potenciar la
lectoescriptura hem confegit
paraules amb les lletres
magnètiques.

Cicle Mitjà
Els alumnes de Cicle
Mitjà treballem amb “La
caixa de jocs de llengua”
(caixa amb material
manipulatiu per treballar
la lectura i l’escriptura,
escriure i estructurar
frases, dictats... treballar
per parelles, amb petit
grup, individualment...

Els alumnes de Cicle Superior hem treballat l’artista Carles
Fontserè i algunes de les seves obres. A més a més hem fet una
sortida per tal de visitar la biblioteca de Porqueres que porta el nom
d’aquest senyor “Carles Fontserè”!!!
Que interessant!!!
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Psicomotricitat
Dolors Cullell

Roser Cabra

P3

P3

Dins l´aula de psicomotricitat, els nens/es de P3, ja descalçats, s’expressen de manera espontània i sensorial amb l´ajut de material el màxim
de manipulatius i motivador: globus, construccions, robes, caseta, cucs, material tou (matalassos, escales, rampes, pilotes, boti-botis…). Amb
aquesta manera tan viviencial l´infant aprèn a descobrir i interioritzar el seu propi cos.

P4

P4

Abans d’entrar a la classe de
psicomotricitat ens traiem les
sabates i ens posem uns mitjons
antilliscants. Tot seguit entre
tots diem les normes i ja podem
començar.
Fem servir material molt divers
per experimentar i per descobrir
tot el que pot fer el nostre cos. A
vegades ho fem amb l’ajut de la
mestra i a vegades experimentem
tots sols.

P5

P5
Els nens i nenes de P5
combinem jocs més moguts
amb l’experimentació de diferent
material. Un cop hem acabat ho
recollim tot.
Després de l’activitat es recull el
material i els infants tenen una
estona per dibuixar una de les
activitats realitzades. D’aquesta
manera, a través de la reflexió,
plasmen l’experiència viscuda al
paper.
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EAP Serveis Socials
- Coordinació amb els recursos
de la zona i amb el servei de mediació dels diferents col·lectius
que hi ha a l’escola (xinesos,
marroquins, gambians...).
Nom: Marta Compte
Professió: Treballadora Social de
l’EAP (Equip d’Assessorament
Psicopedagògic del Pla de l’Estany)
Nom: Eva Traveset
Professió: Psicopedagoga de
l’EAP (Equip d’Assessorament
Psicopedagògic del Pla de l’Estany
Què fem a l’escola:
- Atendre les demandes a nivell social i psicopedagògiques
per part del professorat, direcció
i famílies de l’escola.
- Seguiment d’aquests alumnes que s’ha fet demanda, i derivació als recursos de la zona
(Serveis Socials, CSMIJ, CDIAP,
Serveis Educatius....).

- Entrevista de l’alumnat nouvingut a Banyoles .
- Avaluació i elaboració dels
dictàmens i dels informes de necessitats educatives derivades
d’una situació social i cultural
desfavorida.
- Participació a la Comissió
d’atenció a la diversitat i de la
Comissió social de l’escola on
es fa el seguiment de l’alumnat i
es treballen les mesures d’atenció a la diversitat en el centre .

Facilitar els ajuts necessaris
perquè l’alumne pugui seguir el
curs normal de la classe.

Nom: Anna Batchellí i Alícia
Juanola
Professió: Vetlladores (Auxiliar
d’educació especial).
Què fem a l’escola?:
Acompanyament i suport a
nens/es amb dificultats motrius,
cognitives i conductuals.

Assessoro a mestres i pares; i
em coordino amb l’EAP (Equip
Atenció Psicologica).

- Puntualment, treballs d’apropament família-escola.
Nom: MªTeresa Soler
Professió: Logopeda itinerant
del CREDAG (Centre de Recursos Educatius per a Deficients
Auditius de Girona) a la zona del
Pla de l’Estany.
Què faig a l’escola?:
1. Facilitar la comunicació entre
professionals d’atenció a la població immigrada i usuaris d’origen cultural divers.

Mediadores:
Fatima Barrouhou de Marroc,
Dialla Diarra de Mali
Sandra Bustins, ha estudiat
xinès i va viure un temps a la
Xina.
La Fatima, la Dialla i la Sandra
formen part del Servei de mediació intercultural de l’Àrea
de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
Treballen amb els serveis públics i amb les persones dels
col·lectius marroquí, sudsaharià
i xinès, respectivament.
Què fa una mediadora intercultural?

2. Assessorar a les persones
usuàries en la seva relació amb
professionals i serveis d’atenció
al públic.
3. Assessorar a professionals
en la seva relació amb usuaris
culturalment diferents i en temes d’interculturalitat i immigració rellevants per una atenció
adequada a les necessitats i interessos d’aquests.

Nombre d’alumnes que atenem
al Pla de l’Ametller: En aquests
moments estem atenent a 9
alumnes entre infantil i primària i només disposem de 30h
d’atenció repartides entre les
dues vetlladores.

Faig atenció individualitzada
als/a les alumnes que tenen trastorns de llenguatge i parla greus.

- Assessorament al professorat i suport a les entrevistes amb
els pares a nivell social i psicopedagògic.

Nombre d’alumnes que atenem al Pla de l’Ametller: Tots els
alumnes en funció de les necessitats educatives.

Proporcionar suport en els tutors/es amb actuacions puntuals dirigides a l’alumne/a pel
qual s’ha concedit el servei de
vetllador/a.

Nom: Olga Canillas
Professió: Fisioterapeuta del Departament d’Educació
Què faig a l’escola?: Faig atenció i seguiment per les escoles

4. Promoure l’accès als serveis
per la població nouvinguda en
la igualtat de condicions que la
resta de població.

Treballo amb una altra tipologia
d’alumnat: alumnes amb deficiències auditives.
Nombre d’alumnes que atenc
al Pla de l’Ametller: En aquest
moment a 3 alumnes amb trastorn de llenguatge i 1 al qual li
faig seguiment sobre la sordesa
unilateral mitjana que presenta.

de nens/es amb problemes motrius per tal que puguin accedir
al currículum (per part motriu).
L’atenció és directa amb assessorament als docents que
estan amb ells/es. Faig també
valoració de l’entorn, del mobiliari, i subministro els recursos,
si calen, per fer aquestes adaptacions.
Nombre d’alumnes que atenc al
Pla de l’Ametller: Faig atenció a
un alumne.
tològics implicats en el Fracàs
Escolar).

5. Recolzament personal a les
persones usuàries i als professionals.
6. Dinamització comunitària.

Nom: Txell Beltran Fernández

Les mediadores treballen als
àmbits d’educació, de serveis
socials, de salut i altres, sempre
amb un/a professional de referència.

Professió: Psicòleg clínic
Què faig a l’escola?: Porto a terme les avaluacions que formen
part del projecte de la Xarxa de
Salut Mental (Factors Psicopa-

Nombre d’alumnes que atenc
al Pla de l’Ametller: Durant dos
cursos passaran tots/es aquells/
es alumnes els quals les seves
famílies hagin acceptat realitzar
aquest estudi. El curs passat es
va fer l’estudi als alumnes de 1r3r i 5è i van acceptar fer-lo un
71% de les famílies. Aquest curs
l’estudi començarà a fer-se el
mes de gener.
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Festes. Sant Martirià 2013

Els nens i nenes de P4 i P5 vam anar a veure l’espectacle al recinte de
Barraques.

Els nens i nenes de Cicle Inicial vam poder viure la Festa Major, fent
una sortida durant el matí, al recinte firal. Vam fer una volta per les
fires, vam pujar al tren de la bruixa i després vam assistir a un espectacle infantil de contes i cançons, organitzat per l’Ajuntament
de Banyoles, on van acudir les diferents escoles. Ens ho vam passar
molt bé!!
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Per primera vegada els nens/es de P3 visitem la sala d´actes de
l´Ajuntament on hi ha els gegants i capgrossos de Banyoles. Ens
posem el capgròs que volem i ens podem posar sota les faldilles
dels gegants.

Festes. Sant Martirià 2013

Els nens i nenes de tercer, en motiu de les festes de Sant Martirià,
vam realitzar la sortida Banyoles Medieval. Les monitores ens van
proposar unes activitats teatralitzades i ens vam convertir en personatges de l’època. Va ser molt interessant i divertit.

Els nens i nenes de P5 vam anar a visitar la fira de Races Autòctones
de Sant Martirià. Vam veure cavalls, burros, vaques, vedells, xais, cabres, gossos, ànecs, galls i gallines…. Ens va agradar molt poder-los
tocar i donar-los menjar.

Pels volts de les festes de Sant Martirià, l’alumnat de cinquè vam
fer la Ruta dels Estanyols. Ens va agradar molt ser científics per un
dia i, sobre el terreny, investigar, descobrir i veure la natura amb uns
altres ulls.

El 17 d’octubre i, en motiu de la Festa Major de Banyoles, els nens
i les nenes de quart vam rebre la visita de les Gàrgoles de Foc. Ens
van explicar què són els correfocs, els membres que hi participen i
quina és la funció de cadascú. També vam poder tocar els seus timbals i emprovar-nos la seva vestimenta. Per acabar, ens van fer una
demostració al pati que ens va deixar bocabadats!!

Els nois i noies de sisè van voler amenitzar la tarda, abans
de les Fires de Sant Martirià, als nens i nenes d’Educació
Infantil.
Tant a 6è A com a 6è B van fer grups per representar diferents actuacions que van entretenir i divertir d’allò més
als petits: un conte de bruixes i personatges fantàstics, un
altre d’un dragonet i, fins i tot, un tren de la bruixa que els
va passejar per l’aula de psicomotricitat.
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Festes a l’escola
Festa de Tardor
El passat dijous 31 d’octubre, a la tarda, vam celebrar la tradicional
festa de la Castanyada. Al matí, la Maria Castanyera va venir a visitar
els nens i nenes d’Educació Infantil. Els nostres avis voluntaris de
cada any van venir a fer foc i a coure les castanyes. Els/les alumnes de
6è es van vestir de castanyers i castanyeres i van amenitzar la festa
juntament amb la mestra de música. També vam aprofitar aquesta
tarda per repartir els premis als guanyadors/res del II Concurs de
Halloween (aquest curs dedicat a la carbassa més original).
Gaudiu de la festa conjunta que vam celebrar tots plegats al pati de
primària.
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P3

CANTADA
DE
NADALES
P5

P4
1r
2n

4t
3r

5è

El divendres 20 de desem
bre
al matí vam celebrar la trad
icional Cantada de Nadales
.
Aquest curs ja hem celebra
t la
V Cantada de Nadales. Este
m
molt contents de poder obr
ir
aquesta activitat a les fam
ílies,
que són molt benvingudes.

6è

La nostra especialista de
música, ens prepara de bon
grat
aquesta festa!!!
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XII Pessebre Vivent
Pla de l’Ametller
Ja fa 12 anys que a la nostra escola
representen el pessebre vivent. Va
ser el 14 de desembre i com cada
any va ser tot un èxit!

L’Anunciació a Maria, representada per alumnes de sisè, és
el primer quadre que ens trobem només d’entrar al recinte .

Seguint el recorregut i entrant al pati d’infantil, els nens i nenes de
segon ens mostren com passaven el temps l’alta societat romana,
amb festes i tiberis.

Al seu costat ens trobem uns soldats romans que estaven fent descans i esperant a omplir-se la panxa.

Els alumnes de primer ens fan una petita mostra d’un mercat de l’època, hi podem trobar de tot, roba, verdures, terrissa, ...

Davant per davant, uns quants nens i nenes ens ensenyen com es
treballa a l’hort, enmig de tomateres i carbasses.
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I els pescadors que preparen les seves canyes per veure si capturen
uns quants peixos.

Els petits de P4, vestits de pastors i
pastores, engrunen el blat de moro i es
preparen per fer una bona berenada.

Els dimonis de 4t, en un ambient infernal, estan esperant alguna ànima pecadora... Algun voluntari?

I per contrarestar el mal de l’infern, davant mateix, ens esperen els reis i els patges de cinquè preparats per començar a repartir els regals.

Cosidores, terrissaires, flequers, fusters, carnissers i herbolaris, són la mostra dels oficis que ens van fer els alumnes
de tercer, sense oblidar-se de cap detall.
19

I arribem a uns dels quadres més difícils de veure, però a la
vegada més tendre, els dimoniets de P3.

A dalt, al cel, trobem els angelets esperant ansiosos que
pugem tots a veure’ls.

Els mercaders de P5 representen a la perfecció el seu paper:
flequers, joiers, taverners...

I quan arribem al final del recorregut ens trobem amb els
alumnes de sisè representant l’anunciació als pastors.

I per acabar, el quadre de l’escena del naixement, també representat
pels alumnes de sisè.
20

XII Pessebre vivent

del Pla de l’Ametller
Un any més, i ja en són dotze, totes les persones que formem part
de la comunitat educativa del Pla de l’Ametller hem unit esforços,
ganes i il·lusió per poder dur a terme el ja tradicional pessebre vivent
de la nostra escola. I, un any més, podem dir que el pessebre ha estat un èxit. Un èxit d’organització, un èxit de participació i un èxit de
públic. Moltes gràcies!! Gràcies a tots i a totes els que, d’una manera
o altra, heu contribuït per tal que això fos possible. Els nens i nenes
de la nostra escola s’ho van passar d’allò més bé i el públic assistent
va gaudir de la posada en escena.

Fes de periodista
de L’ametlla!

Aprofitant l’ocasió, i com també és tradicional, vam vendre números
pel sorteig d’unes paneres i, de passada, recaptar diners per poder
col·laborar amb la Marató de TV3, aquesta vegada dedicada a les
malalties neurodegeneratives. En aquesta última edició vam poder
ingressar al compte de la Marató 553,15 €.
Des de la comissió del pessebre de l’AMPA volem agrair la col·
laboració de totes les famílies i comerços que ens van portar regals,
per poder preparar les tres magnífiques paneres que es van sortejar.

T’agrada escriure? Aquesta és la teva oportunitat. Escriu una notícia
o alguna activitat que hagis fet relacionada amb l’escola i l’envies al
correu revistalametlla@gmail.com, i entre tots els escrits rebuts la
comissió de la revista triarà el més adient per publicar-lo. A la festa
de final de curs tots els col·laboradors rebran un val per poder anar a
comprar material escolar o llibres.
Col·labora, entre tots farem la revista de l’escola!!!
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L’AMPA informa
Bloc de
l’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.

El president de l’AMPA
El curs passat l’AMPA del Pla de l’Ametller va aprovar l’adhesió a l’Assamblea Nacional de Catalunya. Aquesta adhesió
es va fer per donar suport a la tasca que aquesta entitat està
duent a terme i, de fet, totes les AMPA de la comarca hi estan
adherides. Penso que aquesta adhesió és important pel que
significa de defensa dels drets del nostre país.
Un d’aquests drets és el de mantenir i protegir el model
lingüístic escolar que tenim, d’immersió lingüística, que hem
anat construint des dels anys 80 basat en una escola catalana
per a tothom, sense segregació per motiu de llengua familiar
o d’origen i on el català és llengua vehicular i d’aprenentatge.
Un model que, des del respecte i la tolerància a totes les
llengües i cultures, garanteix el coneixement i ús del català,
la llengua pròpia.
La nostra és una escola en la qual sempre s’ha entès la diversitat com un valor positiu de coneixement i de foment del
respecte entre alumnes i, al cap i a la fi, entre persones. D’aquí
han sortit projectes i activitats que han tingut aquesta idea de
fons i han donat bons resultats.
Penso que és important que defensem el nostre model i que
tinguem clar que ens hi juguem molt, tant pel nostre present
com pel present del país que volem deixar als nostres fills, tal
com es fa des de fa temps a través de la campanya “Defensem l’escola en català”.
Albert Batchellí

Comissions de l’AMPA
President: Albert Batchellí
Secretària: Mireia Bosch
Tresorera: Montse Masanas
Consell Escolar: Anna Saelices (6è), Carles Muñoz (P4, 3r i 6è),
Dolors Busquets (6è), Joan Constans (5è), Josep Font (2n), Marta
Camós (6è) i Olga Martínez (2n)
Consell Escolar Municipal: Judith Torres (2n)
Comissió Bloc i Facebook: Joan Constans (5è), Jeremy Frank (P4)
i Sílvia Sánchez (P4)
Comissió Carnestoltes: Carles Comalada (P3), Cristina Prat (1r),
Cristina Serra (1r), Dani Carbonés (P5), Fàtima Padrés (P5 i 3r), Jeri
Puig (1r), Joan Carbonell (3r), Joan Coll (P5), Jordi Arpa (P3), Jordi
Juanola (P5), Jordi Pararols (P3), Pere Massanas (P5), Pere Ramió (P3),
Roser Teixidor (3r) i Xavi Rodoreda (1r i 3r)
Comissió Espai Públic: Josep Masdevall (2n i 5è)
Comissió Extraescolars: Joan Constans (5è), Josep Masdevall (2n
i 5è), Josep Sánchez (2n), Marta Camós (6è), Mireia Bosch (2n i 4t),
Sergi Aguilar (P3 i P5)
Comissió Casals i Colònies: Raquel Arbussà (P3) i Montse
Masanas (P4, 2n i 4t)
Comissió Festes: Carles Muñoz (P4, 3r i 6è), Goyo Medina (6è),
Samba Diarra (P4 i 2n) i Xavi Rodoreda (1r i 3r)
Comissió Menjador: Dolors Busquets (6è), Gloria Farró (P3), Josep
Font (2n), Mireia Bosch (2n i 4t), Montse Masanas (P4, 2n i 4t) i Tere
Herencia (P3)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (P3), Cristina Prat (1r),
Cristina Serra (1r), Dani Carbonés (P5), Fàtima Padrés (P5 i 3r), Joan
Carbonell (3r), Joan Coll (P5), Jordi Arpa (P3), Jordi Juanola (P5), Jordi
Pararols (P3), Laia Bosch (P3 i P5), Pere Massanas (P5), Pere Ramió
(P3), Roser Teixidor (3r) i Xavi Rodoreda (1r i 3r)
Comissió Revista: Carme Vilanova (3r), Ester Pastor (P5), Laura
Güell (P5), Mireia Bosch (2n i 4t), Montse Masanas (P4, 2n i 4t),
Montse Sala (P4, 3r i 6è), Nuri Carandell (1r i 3r), Sílvia Sánchez (P5) i
Teresa Mariné (4t)

Crida a la participació
Voleu una escola de qualitat, activa, dinàmica,
divertida, i sobretot participativa? Sí!!!!!!!!!!!!!!!!

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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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.

Mares Delegades

Novetats en les Extraescolars

Aquest figura va néixer el curs passat. La valoració final, tant
de la direcció de l’escola, com dels tutors i tutores, com dels
pares/mares delegades va ser molt positiva, és per això que el
projecte ha tingut continuïtat.

Com cada any, l’AMPA organitza una sèrie d’activitats extraescolars,
que es fan al migdia o a la tarda.

La figura de delegat/da de classe, fa més fàcil la comunicació a tres
bandes: la direcció de l’escola, els tutors/es i els pares i mares.
La funció principal de la figura de mare/pare delegat, és ser la
persona referent de la classe. Aquest ha d’estar informat de
les activitats que es duen a terme per l’escola i per l’AMPA, i
així poder transmetre qualsevol informació que necessitin la
resta de pares.
En aquest curs, les mares delegades són:
A educació inicial:
P3A Gloria Farró
P3B Núria Vidal
P4A Mònica Fernandez
P4B Susanna Padrosa
P5A Agnès Busquets
P5B Sílvia Congost

gloriafarro@gmail.com
nuriquel@gmail.com
pinkpanter104@msn.com
susannapt@gmail.com
agnesbuca@gmail.com
silviacongost@hotmail.com

A cicle inicial:
1rA Nuri Carandell
1rB Pilar Morella
2nA Mireia Bosch
2nB Elisenda Bricullé

nuri@nuricarandell.cat
mmorella@xtec.cat
mireia76@hotmail.com
elibriculle@hotmail.com

A cicle mitjà:
3rA Roser Teixidor
3rB Carme Tirado
4tA Gloria Frigolé
4tB Mònica Soler
4tC Teresa Mariné

roserteixidor1@gmail.com
carmetir@hotmail.com
gloriadsn@gmail.com
miquelboix@yahoo.es
pladelametller@gmail.com

A cicle superior:
5èA Roser Grabulosa
5èB Imma Callís
6èA Anna Saelices
6èB Marta Camós

roserijordi@gmail.com
icallis@xtec.cat
annasae.j@gmail.com
jepimarta@gmail.com

Tenen continuïtat les extraescolars de l’any passat. Per a educació infantil: psicomotricitat, tennis i teatre; i per als alumnes
de primària es continua oferint: tennis, teatre, anglès, dibuix,
plàstica, escacs, multiesports i mecanografia.
Aquest any, com a novetat, s’ha implementat l’anglès a Infantil.
Fins ara només s’oferia a primària,
i l’empresa Kids&Us, de Banyoles,
especialitzada a fer classes a nens
a partir d’un any, ofereix l’oportunitat als nens i nenes d’educació
infantil del nostre centre a aprendre anglès amb una metodologia
aprenentatge basada en el procés
natural d’adquisició de la llengua
materna. Les classes es fan el dilluns al migdia i hi ha dos grups.

Teatre a sisè!!!
Des de fa uns anys, els alumnes de sisè de la nostra escola participen a la Mostra de Teatre Escolar del Pla de l’Estany. Aquest
any ja tindrà lloc la dinovena edició!!

mateixos, al Teatre Municipal. Un dia al matí la interpreten davant
d’alumnes d’altres escoles, i un dia al vespre, fan una sessió per als
pares, avis i tothom que tingui ganes i curiositat per veure’ls.

Una hora a la setmana, fora de l’horari lectiu, una part d’aquests
alumnes fan classe amb en David Estany, que els ensenya diferents
tècniques de mim, clown, expressió corporal... L’activitat acaba amb
la representació d’una petita obra de teatre, que s’han inventat ells

L’últim dia d’escola també la representen al gimnàs de l’escola davant dels altres alumnes del centre.
La valoració de l’experiència és molt positiva.
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Els pares ens expliquen... per Mª Àngels Ramió, nutricionista

Un bon esmorzar
Tot i que sempre s’ha parlat de la importància d’un bon esmorzar,
sovint s’acaba convertint en un objectiu difícil. Generalment, l’estil de vida que portem, condicionat per les presses, comporta poca
dedicació a l’esmorzar. Si moltes vegades ja se’ns compliquen una
sèrie de tasques, tals com, vestir els nens, preparar tot el necessari
per anar a l’escola,... fer un bon esmorzar, tenir el temps per asseure’ls i asseure’ns a la taula per menjar-ho, ens aporta aparentment
més inconvenients que avantatges. Què ens pot fer canviar d’opinió? És evident, que el que ens motivarà a donar-li a l’esmorzar, la
importància que li pertoca, és conéixer el seu paper fonamental. A
partir d’aquí, si en tenim més consciència, ens organitzarem per trobar el temps, buscarem estratègies, provarem noves alternatives,....
per tal d’aconseguir-ho!
Així doncs, el meu objectiu
escrivint aquest article, és
explicar-vos perquè aquest
àpat és considerat el més
important del dia i donar-vos moltes idees per
preparar-lo.
Després de sopar anem a dormir, de manera que el cos està entre
8 i 10 hores sense cap aportació d’aliments. Per tant, l’esmorzar és
la primera aportació d’energia que fem al nostre cos des de l’últim
àpat, trencant així el dejuni i recarregant-lo. Un esmorzar saludable
i equilibrat és el que proporciona prop de la quarta part de les calories consumides diàriament. Per afrontar un nou dia amb les millors
garanties l’esmorzar ha de contenir majoritàriament carbohidrats,
els quals aporten energia a l’organisme en forma de glucosa. Els millors carbohidrats per l’esmorzar són els cereals i els seus derivats:
pa, musli, flocs de cereals sense sucre i preferiblement que tot sigui
integral. D’aquesta manera donem al cos un alt contingut en carbohidrats d’absorció lenta, proteïnes, fibra, sals minerals i vitamines
del grup B. Aquesta aportació de carbohidrats a l’hora d’esmorzar
garanteix més rendiment intel·lectual i millora de l’estat d’ànim en
les hores següents.

sense passar gana i, a més a més, la glucosa es va cremant a poc
a poc, de manera que no se n’acumulen excessos, evitant que es
converteixin en greixos pel cos. Tot això els diferencia dels cereals
refinats, els quals normalment porten sucre afegit. Tots aquests productes a base de cereals refinats i sucre, ens generen més gana a
causa de la ràpida assimilació de la glucosa, fent que les nostres cèl·
lules acumulin un sucre que fàcilment es converteix en greix i, a més
a més, aporten concentracions molt baixes d’altres nutrients. Dins
d’aquesta àmplia gama de productes de cereals refinats i sucre hi
trobem: els cereals amb sucres afegits, cereals amb xocolata, cacau
en pols, galetes, pans de motlle, làctics amb sucres afegits,…. i en
general tots els productes processats.
Al llarg dels segles, les civilitzacions han desenvolupat les seves
cultures al voltant d’alguns cereals o algunes de les seves combinacions. Som afortunats al disposar de tantes varietats de cereals:
l’arròs, la civada, el mill, el sègol, l’ordi, el blat de moro i el blat. Tots
aquests cereals han de constituir el pilar de l’esmorzar. Normalment
només comptem amb el blat comú, que sol consumir-se com a pa
blanc. Tal i com s’ha comentat, al consumir-lo refinat, ens aporta una
energia d’assimilació ràpida i un baix contingut en nutrients essencials. En canvi, podem esmorzar aliments derivats dels altres cereals:
torradetes d’arròs inflat, de blat de moro, multicereals (mescles de
diferents cereals), arròs inflat, mill inflat, flocs de civada, cereals de
blat de moro torrat,… És necessari dir, que gran part d’aquestes alternatives es troben únicament en botigues dietètiques, tot i que
cada vegada s’estan instaurant més en els grans centres comercials.
Seguint aquestes recomanacions, començarem el dia assegurant
una freqüència i una dosi adequada de tots els macronutrients (carbohidrats, proteïnes i greixos) i micronutrients (vitaminas i minerals),
aconseguint un correcte funcionament del cos i gaudint d’una salut
òptima.

Una vegada exposat aquest punt, desenvoluparé molt més la idea
que tenim sobre els cereals i sobretot sobre el seu contingut en carbohidrats tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, ja que sovint està
una mica distorsionada. Els cereals són grans que contenen majoritàriament carbohidrats, però a vegades no recordem que també
aporten proteïnes, grasses insaturades, fibra, vitamines i minerals.
Aquesta complexitat fa que la digestió i assimilació de la glucosa,
la qual tendim a anomenar sucre, sigui lenta. Al anar proporcionant
energia continua, aquesta entra progressivament a la sang, i conseqüentment a les nostres cèl·lules, aconseguint sentir-nos energètics,

• 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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Campanya

Per un esmorzar saludable
i un pati ben net
Aquesta campanya pretén potenciar els esmorzars saludables, reduir
els residus en els esmorzars (brics, aluminis,...) i promoure l’ús adequat de les papereres del pati.

COM HEM D’UTILITZAR LES
PAPERERES CORRECTAMENT?

DES DE L’ESCOLA ES RECOMANA:
• Portar l’esmorzar en carmanyola, sense embolcall.
• Portar petits entrepans, fruita, coques casolanes.
• El dimecres portar fruita.
• No portar sucs, ni brioixeria industrial, ni iogurts bevibles.

DEIXALLES
FORA DE LLOC
Els alumnes del Pla de l’Ametller no reciclen prou bé les deixalles
Avui, dia 29 de novembre, els alumnes de 5è hem baixat al pati per informar-vos del que hem descobert a les
papereres. Com mostren les imatges
d’aquest reportatge, una bona part de
les deixalles dels esmorzars no s’han
ficat al contenidor corresponent. Hem
trobat bosses i tetrabrics a la paperera
orgànica, peles de mandarina al contenidor dels papers, papers al contenidor
del plàstic,… Al mateix temps, ens hem
trobat palles de sucs, actimels i plàstics
a terra o a la gespa i papers a l’hort. Ens
ha impressionat trobar un entrepà sencer a la paperera.
Per tot això, volem fer una crida a tots
els alumnes de l’escola per tal que facin el petit esforç de reciclar millor. Tots
gaudirem d’un pati més net, bonic i sostenible. També volem demanar
a les mares i als pares que ens ajudin, posant-nos esmorzars més
ecològics i sans.
Si canviem els nostres hàbits farem millor la nostra estimada escola.
Alumnes de cinquè

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Cicle de xerrades

Eduquem en família
Competències digitals en un món connectat. Sr. Boris Mir
Dijous, 28 de novembre de 2013
El senyor Boris Mir va iniciar la seva conferència/xerrada a l’Escola de
Can Puig amb la definició del que considera que és la competència
digital: “La competència digital és la combinació de coneixement,
habilitat i capacitat, en conjunció amb valors i actituds, per assolir
objectius amb eficàcia i eficiència, en contextos i amb eines digitals”.
L’expressió correcte que hem d’emprar és que “som competents
digitals”, no que “sabem utilitzar les TIC”.
Els àmbits de les competències digitals són:
a) L’àmbit de l’aprenentatge, aprendre i generar coneixement,
productes o processos, que abasta la transformació de la informació,
en coneixement i la seva adquisició.
b) L’àmbit de la informació, obtenir, organitzar i avaluar informació
en entorns digitals; en el món analògic és més important saber
guardar, en el món digital és més important saber buscar; informació
abasta l’obtenció, l’avaluació i el tractament de la informació en
entorn digital.
c) L’àmbit de la comunicació, comunicar-se, relacionar-se i col·laborar
en entorn digital; que abasta la comunicació interpersonal i la social
en entorn digital.
d) L’àmbit de la cultura digital, actuar de forma responsable, ètica
i segura; competència digital que abasta les pràctiques socials i
culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital.

e) L’àmbit de la tecnologia, utilitzar i gestionar dispositius i entorns
de treball digitals. Tecnologia que abasta l’alfabetització tecnològica.
Frases de la conferència:
“Tot el que no paguem, és perquè donem informació de les nostres
dades, i els nostres gustos...informació per a les empreses i la seva
publicitat.”
“És important ser competent digital, n’hem d’aprendre!. La millor
manera de pensar i decidir és aprendre. I no només ens cal aprendre
la tecnologia, també cal aprendre sobre la cultura de la tecnologia. La
tecnologia no és només una eina, és un ecosistema.”
“El futur del món digital no és conegut, no se sap què passarà, és
molt difícil de preveure.”
“S’han de repensar conceptes com identitat, privacitat, propietat,
comunicació.”
“Ens parlen del món real i del món virtual, i no és així, hi ha una capa
digital per sobre de la real, vinculades les dues.”
Consell final:
Davant d’un dubte, d’una decisió, va bé fer l’analogia amb el món no
digital, per exemple: llegiries el diari personal del teu fill adolescent?
doncs la mateixa resposta a aquesta pregunta la pots aplicar al món
digital.

Adquisició d’ordinadors
per a l’aula d’informàtica
Cada any l’AMPA destina una partida del seu pressupost per fer
diferents aportacions a l’escola per tal d’adquirir material que sovint
no estaria a l’abast dels nostres fills i filles. Aquest any s’han destinat
2.743,07 € a aquesta partida. Amb aquests diners s’han pogut
adquirir sis nous ordinadors per a l’aula d’informàtica i un per la
biblioteca.
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Boris Mir

Club de lectura
El curs passat els membres del Club de Lectura del Pla de l’Ametller
varem marxar de vacances d’estiu carregats de suggeriments
per llegir durant les estones de més calor; a través de les nostres
lectures hem pogut conèixer països exòtics, olorar la sentor del mar
i del bosc, enamorar-nos de nou, entristir-nos pels comiats, viatjar
en el temps... i a més llegir també la novel·la triada per comentar a
principis d’aquest curs 2013-2014, Un intrús a l’estany, que com bons
banyolins ens hem vist temptats de llegir.
La lectura del llibre no ens ha decebut, i encara menys l‘estona que
ens va dedicar el seu autor, en Joan Marcé, el divendres 27 de setembre, dia que varem tenir la sort de compartir la xerrada i el sopar
amb aquest escriptor.
Va ser molt generós
en explicar-nos el seu
mètode de treball i
avançar-nos la novel·la
en què està treballant
actualment; també ens
va parlar d’un món que
sovint els lectors desconeixem, el món de
les editorials, de com
s’aconsegueix que et
publiquin, del agents literaris, de la difusió de
les novel·les. Un intrús
a l’estany és un thriller interessant que t’atrapa des de la primera
pàgina, amb persecucions, intriga, assassinats, i que transcorre en
diversos escenaris, un d’ells Banyoles.
La següent trobada del club va ser el divendres 29 de novembre,
com sempre al menjador de l’escola, a les 21 hores, davant un
variat i deliciós sopar. Aquest divendres, però, ens va acompanyar
en Xavier de Palau, membre de la junta directiva d’Astrobanyoles

i apassionat de la ciència, per ajudar-nos amb la seva crítica a El
optimista racional de Matt Ridley; va ser una xerrada molt interessant
i intel·ligent, d’aquelles que t’obren els ulls a noves visions sobre el
món econòmic i social.
El mateix divendres 29 de novembre també varem comentar la
novel·la La llista dels meus desitjos de l’escriptor Grégoire Delacourt,
que narra la història d’una dona propietària d’una merceria en un
poble petit de França, que té la sort, o la desgràcia, que li toquin divuit
milions d’euros a la loteria. Aquesta novel·la va servir perquè tornés
a sortir un dels dilemes més habituals del nostre club, “existeixen
novel·les que es poden descriure com a femenines (que agraden

més a les dones) i d’altres com a novel·les masculines?”...encara no
n’hem tret del tot l’entrellat.
Arribat el mes de desembre, i com és ja habitual, el club celebra
el seu particular Nadal amb la tria de llibres per a cada “lector/a
invisible”. És divertit, encara que també difícil, triar un llibre per a
algú altre.

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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Sakhanu, el projecte que no s’atura
Des de fa uns quants anys l’AMPA del Pla de
l’Ametller, amb el suport de l’escola, està portant a terme el projecte del Sakhanu. Aquest
projecte va sorgir de la necessitat que tenien
les mateixes mares gambianes d’aprendre a
parlar i a escriure en català. Llavors es va anar
donant forma a aquesta proposta i va néixer
el Sakhanu: unes formadores ajudades per
mares de l’AMPA impartirien classes de català a les mares gambianes i a la vegada s’aprofitaria aquest interès per introduir altres coneixements bàsics i necessaris per millorar la
relació d’aquestes famílies amb l’escola i així
afavorir l’aprenentatge dels nens i nenes. El
projecte va ser tot un èxit, i inclús es va acabar convertint en model per a altres escoles
de Banyoles.
El projecte, en tots aquests anys, no ha parat d’evolucionar i s’ha anat adaptant a les
necessitats de les mares immigrants i a les
necessitats de l’escola: s’ha obert a totes
les mares que vulguin aprendre català, sigui
quina sigui la seva nacionalitat, s’han fet grups segons el nivell de
coneixement de la llengua i, d’aquesta manera, s’ha pogut fer un
seguiment més personalitzat. Les classes s’han combinat amb altres
tipus d’activitats, com ara sortides per visitar diferents equipaments
de la ciutat de Banyoles, tallers de cuina, teatre, xerrades d’especialistes en nutrició, salut, …
Aquest mes de gener, doncs, ha tornat a començar el Sakhanu, que
es farà els divendres de 3 a 2/4 de 5, amb la formadora Rosa Amorós,
que ja fa molt temps que col·labora activament i de forma voluntària
en el projecte. A cada sessió, a més, hi van dues mares voluntàries
per ajudar a les mares immigrants en el seu procés d’aprenentatge.
Aquest curs s’organitzaran les classes de manera que hi hagi una
part de llengua escrita, però es vol potenciar molt l’ús de la llengua
oral a partir de jocs, lectures de contes, teatre,...
També hi ha programades unes quantes visites: a la biblioteca de
Porqueres, a Ràdio Banyoles, al CAP, i, a més, es volen fer passejades
per l’entorn natural de Banyoles, creant espais de conversa de mares immigrants amb mares catalanes.
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Perquè tot plegat tingui sentit, necessitem de la participació de mares
i pares que parlin català per practicar conversa i crear complicitats.
El grup de persones voluntàries acompanya les mares immigrants
l’estona de classe, compartint opinions, experiències i coneixements.
Us podeu apuntar segons la vostra disponibilitat. Si podeu venir un
cop cada dos mesos ja està bé, si no us podeu comprometre però un
dia us va bé i voleu venir esteu convidades i convidats. Ens trobem
els divendres de 3 a 2/4 de 5 a l’escola, però també pensem fer algunes sortides, possiblement altres dies.
Si us interessa podeu enviar un e-mail a: sakhanupla@gmail.com o
bé passar per l’escola qualsevol divendres a la tarda, estarem a l’aula
polivalent del Pla de l’Ametller.

Engresqueu-vos, val la pena!

Carnestoltes
al Pla de l’Ametller
La Comissió de Carnaval és de les comissions que fa més feina a l’AMPA. Està formada per
pares i mares amb moltes ganes, amb molta imaginació i infinitat de recursos.
Us ho podeu creure! Ja a finals del curs passat, van trobar una caravana que havia d’anar
a la deixalleria. Van aconseguir que un camió grua la tragués del càmping de Banyoles

i la portés fins al local. Aquesta caravana serà la base de totes les carrosses del Pla de
l’Ametller.
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Banyoles proposa un tema comú per totes les comparses del carnestoltes infantil, i enguany és el CÒMIC.
Aquest any, la comissió de carnaval va demanar a l’escola la col·laboració dels alumnes de
cicle superior, volíem que ens fessin arribar dibuixos sobre el món del CÒMIC.
La Carme Soler, mestre de plàstica, abans de deixar dibuixar als seus alumnes, va fer un
molt bon treball d’informació i documentació sobre el món del còmic. I els alumnes de
5è i 6è ens van fer arribar 68 fantàstics dibuixos de carrosses, amb moltes idees pel seu
disseny.
Hi havia molt bones propostes: Astèrix, Stilton, Mafalda...
Després de discutir durant molta estona, la comissió va
decidir que Doraemon era una molt bona opció. El coneix
tothom, des de P3 fins a 6è, és una sola disfressa, tant per a
nens com per a nenes, i porta un element al cap que fa que
la comparsa sigui molt vistosa. Un Pla de l’Ametller tenyit
de BLAU!!!

I aquí teniu... la maqueta de la
carrossa.
Gràcies a tots els nois i noies que
ens heu fet arribar els dibuixos i
gràcies a la Carme Soler i a l’escola per la vostra ajuda!
Moltes felicitats per les vostres
propostes! Uns dibuixos genials!
Si voleu, podeu venir a visitar els
dibuixos. Estaran exposats al hall
de l’escola, del 17 al 27 de febrer!

Us hi esperem a tots!!
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L’ametlla recomana: Música Infantil
Per Imma Callís

Hi ha molts grups d’animació infantil que fan música per a la
mainada:

Dàmaris Gelabert

Ai carai, Amadeu Rosell, Àngel Davan, Articulat, Can Cantem,
Dàmaris Gelabert, Fefe i Cia, Jaume Barris, Jaume Ibars, Jordi Jubany,
Jordi Patxeco, Jordi Tonietti, El tramvia blanc, La bicicleta, Lluis
Atcher, Lluís Pinyot, Miqui Giménez, País de Cotó, País de Xauxa, Pep
Puigdemont, Quina Xerinola , Rah-mon Roma, Roger Canals, Sona
que Trona, The Penguins, Toni Vives, Toti Roger i un llarg etcètera.

Tots els CD’s de la Dàmaris estan molt bé. Té una llarga discografia.
Són cançons amb contingut pedagògic útil en la formació d’hàbits i
rutines i en l’ensenyament de valors educatius.

He fet un breu resum de discografia ja que l’espai de la revista és
limitat però tots ells tenen cançons boniques i educatives per poder
escoltar a casa.

The penguins. Reggae per a xics
The Penguins és un grup creat l’any 2006.
Està format 12 músics d’entre 18 i 36
anys. Fan versions de música catalana
(en Joan Petit, Puff, el drac màgic, ... ) a
ritme de reggae.

País de Xauxa
Companyia d’espectacles de música i animació infantil.
Han editat dos CD (cançons i nyigo-nyigo) i un llibre amb CD (Sant
Jordi el Cavaller).

30

Els CD editats són Tot Sona (cançons per aprendre conceptes musicals), Emocions i sentiments (un disc-llibre que inclou 6 contes
de l’Eulàlia Canal amb les seves respectives cançons), Cançons de
bressol (cançons de bressol, algunes populars i d’altres d’originals),
Cançons populars + noves (11 cançons populars + 11cançons originals per celebrar alguns dels esdeveniments més importants de
l’any), M’agrada el Nadal (recopilació de nadales originals), cançons
per aprendre 0-3, cançons per aprendre 3-6, cançons per aprendre
7-9 (cançons que ajuden en l’aprenentatge d’hàbits i conceptes que
s’adquireixen a les diferents edats).

El tramvia blanc
El Tramvia Blanc va néixer l’any 1986. Està integrat per cinc músics.
Té la següent discografia: “Tramviatge” (1996), “Fira’t” (2000), “Blanc”
(2002) i “Batibull” (2008). I la seva gravació en directe del concert de
25 è aniversari: Quin viatge! (2012)

Musiquetes per a la Bressola +
cançonetes per la Bressola:
Recull de cançons populars catalanes arranjades i reinterpretades
per músics d’arreu dels Països Catalans (Lluís Gavaldà, Gerard
Quintana, Anna Roig, Lídia Pujol, Mazoni, Refree ...) i els nens i nenes
de la Bressola.

Jordi Tonietti:
Músic que fa cançons infantils
dinàmiques i divertides. Té una
llarga discografia:

Colònies a sisè
Com ja sabeu, els alumnes de sisè van tres dies de colònies amb
l’escola. Aquest any aniran a l’Alberg de la Ruta del Ferro, a Sant Joan
les Abadesses. Allà faran diferents activitats: treking aquàtic, bicicleta
de muntanya, skyline, castells humans, jocs de nit i una súper discoparty. Per tal de poder-se subvencionar parcialment la sortida, i que hi
puguin anar el màxim nombre de nens i nenes, els pares s’han organitzat per fer diferents activitats per recollir diners: vendre coques els
divendres a la tarda, Nadales i decoració de Nadal que han fet els mateixos alumnes, sarronets per anar a casal o fer de necesser d’edu-

cació física. Aquest hivern i primavera hi ha previstes més activitats:
- Vendre números per a un sorteig d’un lot de llibres i de roses valorat en 70e per al dia de Sant Jordi.
- Vendre buffs amb el logotip de l’escola i amb l’estelada.
- Algun dia a la tarda tornarà a haver-hi venda de coques.
- El dia de la l’arrossada de l’escola també es vendran coques casolanes.
Us animem a col·laborar amb els alumnes de sisè!!!

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ · GAS
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Experimentem
En aquesta secció volem apropar els nens i nenes a la ciència a
través de petits experiments que es poden fer a casa amb materials
d’ús quotidià.

2
Un globus a prova de foc

Volem dedicar aquest espai a la curiositat que tenen tots els nens i
nenes per provar coses noves i per experimentar amb tot tipus de
materials. A més cada experiment anirà acompanyat d’una explicació que els ajudarà a entendre el perquè dels fenòmens que tinguin
lloc.

Material necessari

En aquesta ocasió farem EXPERIMENTS AMB GLOBUS.

Dos globus, una espelma, aigua i un llumí.
Procediment

1

Punxar un globus sense que peti
Material necessari
Un globus, un bastonet de broqueta
Procediment
Infla un globus i fes un nus. Si ara el punxes amb una agulla o un bastonet de broxeta el més segur és que peti.
Però si el punxes prop del nus i fas pasar
el bastonet fins a prop de l’extrem oposat,
comprovaràs que no peta! Hauràs atravessat un globus amb un bastonet sense
que es rebenti!!
Explicació
Per què no peta? Quan inflem un globus,
la goma és elàstica i es va tensant, però
no totes les parts de la goma es tensen
igual. Podem distingir les parts més tenses de la goma pel seu color. Als laterals,
la goma està més tensa i el color és molt
més clar que als extrems on no ho està.
Si al punxar-lo ho fem per la zona menys
tensa el globus no peta, tot i que evidentment l’aire de l’interior del globus s’anirà
escapant cap a l’exterior.

3

Inflem un globus sense bufar
Material necessari
Un globus, una ampolla, bicarbonat, vinagre
Procediment
Dins de l’ampolla posem una mica de vinagre. Amb l’ajuda
d’una cullera omplim el globus amb una mica de bicarbonat.
Posem el globus al coll de l’ampolla de manera que quedi
tapada amb el globus i llavors fem caure el bicarbonat a
dins. Veureu com amb poca estona el globus es va inflant
tot sol!!
Explicació
Dins l’ampolla s’ha produit una reacció química entre el vinagre i el bicarbonat, un dels productes d’aquesta reacció
és el diòxid de carboni, el gas de les efervescències. Aquest
gas s’escampa per tota l’ampolla i va omplint el globus de
manera que veiem que aquest es va inflant.
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Si inflem un globus i l’apropem a una flama peta. Però si inflem un
globus i hi posem una mica d’aigua, quan l’acostem a la flama no
peta!!!
Explicació
Com és que el globus que conté aigua no esclata? Quina és la diferència entre ambdós sistemes? El globus ple d’aire peta perquè la
goma amb l’escalfor es debilita i no pot resistir la pressió de l’aire
que conté dins. Quan l’escalfem per on hi ha l’aigua, aquesta absorbeix el calor permetent que la goma no s’escalfi gaire, i resisteix la
pressió de l’aire de dins.

Passatemps

Josep Carreras

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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La bústia de
L’ametlla

La columna
d’en Ramon
Ramon

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:

Els veig entrar, i em complau tant... Les corredisses per ser el primer
de la fila, arribar-hi per ser amb els companys, xerrameca i somriures
per encetar bé el dia.

revistalametlla@gmail.com

Així ho visc un i altre dia. Sincerament, tenir la possibilitat de feinejar
a l’escola, em desperta una emoció sense precedents.

Totes les cartes han d’anar a adreçades a la Bústia de L’ametlla
i han de portar el nom i 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 d’aquest apartat. Aquesta secció està
oberta a tota la comunitat educativa (mares, pares, mestres,
alumnes, àvies i avis,...)

Carta a la bústia

El Sofà de Lectura
Quan em van proposar participar al Sofà de Lectura, sense
dubtar-ho ni un sol moment, vaig dir que sí!
Crec en aquest projecte, crec que aportarà molts beneficis al
nostre alumnat.
Hi ha qui pensa que és feina del professorat fer llegir als seus
alumnes. Hi ha qui creu que tots els nens saben llegir. Hi ha
qui, fins i tot, no dóna importància a la lectura. Però la realitat
és que, tenir un bon nivell lector, és la base per poder assolir
coneixements. Però a les escoles es viu una realitat molt diferent. El professorat no pot dedicar tot el temps que voldrien a
cada nen per aconseguir un nivell lector òptim, amb una bona
comprensió. I aquest nivell només es pot aconseguir practicant
i practicant... I si, compartint una part del meu temps amb els
alumnes, puc ajudar ni que sigui una miqueta a assolir un millor
nivell lector, ja em sento recompensada. Estic convençuda que
si tenim uns bons lectors, tindrem uns bons estudiants. Que si
tenim un bons lectors, els nostres fills seran adults més lliures.
Que us agradaria venir a l’escola a compartir una mica del vostra temps?
Jo ho faig i us asseguro que m’omple, i molt!
Lídia Congost

Però, reflexionant amb serenor i mirant més enllà de les nou del
matí, quan aquests nois i noies creixin i es trobin davant del seu
particular i obert futur, què es trobaran?
El dia d’avui, escoltem i veiem com molts joves de casa nostra fan les
maletes per eixir del nostre país. Joves que s’han format i educat per
estar al davant del país, i ara no tenen la possibilitat ni de treballar-hi.
Les portes se’ls han tancat, els barren el camí per independitzar-se
de les famílies i han de seguir sota el seu aixopluc.
Molts d’ells decideixen creuar fronteres i sortir a desenvolupar els
coneixements adquirits a casa seva, perquè se n’aprofitin d’altres.
No oblidem que només tenen possibilitat els més ben preparats.
Hi ha qui els anomena aventurers!!
Què en pensem els que ho vivim a casa nostra? El meu fill, el record
del primer dia que va entrar a la guarderia, els anys transcorreguts
d’aprenentatges i fins que va sortir de la universitat. Després d’uns
anys treballant en el que s’havia format, creient que podia donar
molt. De sobte, una cortina fosca cau damunt i esfuma la feina i
les perspectives d’una solució. La sortida... creuar els mars i anar a
desenvolupar els aprenentatges i guanyar-se la vida creativament i
econòmicament. Lluny, molt lluny del seu País.
“La cançó diu: El meu país es tan petit, que quan el sol se’n va a
dormir... “
Ens despertem l’endemà amb l’enyor que imposa la llunyania. Però
no hem d’arrupir-nos, ans el contrari. Al davant hi tenim la possibilitat
d’encaminar-nos vers un gir al nostre petit país. Que les generacions
que ara entren contents a l’escola, puguin desenvolupar-se
lliurement i continuar creixent per una terra millor.
Llavors un dia me’ls trobaré a plaça, voldria veure’ls decidits,
convençuts d’on han d’arribar. Vull també que les espurnes dels
seus ulls siguin tanmateix l’agraïment de que alguna bona traçada
els hem assenyalat.
Pels joves d’avui i pels del demà, per tots ells, hem de cavar una rega
prou profunda, perquè mai més no perdem les nostres arrels.
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c/ Llibertat, 137 - 17820 Banyoles
Tel. 972 574 902 - Fax 972 580 462
email: banyoles@base.net
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Tel. 972 57 26 53

Tel. 972 57 57 53 - Pg. Mn. Constans, 297 - BANYOLES

Tel. 972 57 04 98

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com

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
Tel. 636 162 510

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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