Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Juny del 2014 - Núm. 24

LA CIÈNCIA I ELS EXPERIMENTS
amb un TOC DE MÀGIA!!!

Presentació
Ja hem acabat el curs. Aquests dies fora l’escola
en moltes converses es senten comentaris: “el
curs ha passat sense que ens n’adonéssim”, “ja
hem acabat un altre curs, com passa el temps”,
“els nens creixen ràpid, d’aquí quatre dies ja
faran sisè”,...
I efectivament ha passat un altre curs i com que
tots portem un ritme molt intens, l’escola, les
extraescolars, els deures, els esports,... sovint no
tenim temps de gaudir de tot el fan els nostres
fills i filles.
Però quan arriba el final de curs que és bo parar
un moment i pensar en tot el que han fet durant el
curs i llavors ens adonem que han après un munt
de coses, han viscut un munt d’experiències
noves, han fet nous amics, han conegut nous
llocs,...
Així doncs volem que la revista us serveixi per
parar un moment, seure còmodament al costat
dels vostres fills i filles, i poder compartir amb ells
tots els moments que han viscut a l’escola.
Bon estiu a tothom i ens veiem el curs vinent.
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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Maite Cazcarra
renova mandat
Maite Cazcarra renova mandat després de 5 anys
com a Directora de l’escola Pla de l’Ametller.
El juliol de 2009 vaig decidir de manera voluntària agafar la direcció de l’escola Pla
de l’Ametller. Va ser una decisió molt important per tot el que implicava: gestionar
una escola tan gran com és el Pla de l’Ametller amb 460 alumnes , 304 famílies, 35
mestres, i resta de personal que forma part de la nostra escola, no és gens fàcil.
M’ho vaig agafar com un repte personal, sabia que era difícil però amb persones al
meu costat que em recolzessin potser no seria tan complicat.
Avui, després de 5 anys com a directora, puc dir que em sento orgullosa de la feina
que hem anat fent tots plegats, dels nous projectes començats, de les famílies que
formen la nostra escola i que es senten molt bé en ella, de la plantilla de mestres
que forma el Pla de l’Ametller, de tot l’equip de persones que dia rere dia tirem
endavant una escola com la nostra.
El 30 de juny finalitza el meu mandat com a directora.
Durant el primer trimestre vaig demanar al claustre si algú/na tenia ganes d’agafar
la direcció i rellevar-me. No van sortir voluntaris/àries, llavors com a directora volia
saber l’opinió del claustre sobre aquests anys de direcció i sobretot sobre si apostaven per la meva continuïtat i la del meu equip directiu. La sorpresa va ser molt
grata al saber que de manera anònima un 83% del claustre va manifestar estar
molt content amb la gestió i el funcionament que s’estava portant a terme. Saber
això, et dona empenta, forces i ganes per continuar treballant per l’escola. Així
doncs, tant el meu equip com jo vam decidir renovar el mandat i durant els propers
4 anys, continuar treballant amb ganes i il·lusió pel Pla de l’Ametller.
Vull continuar amb els projectes que hem començat i que veiem que donen bons
resultats. Són projectes engrescadors que motiven als mestres i als alumnes i que
ens estan donant bons resultats acadèmics i de relació personal.
I com a novetat durant aquests propers 4 anys vull que el Pla de l’Ametller es
defineixi amb dos trets d’identitat que considero molt importants: l’implant de les
noves tecnologies a totes les aules de l’escola i la immersió de l’anglès en tot
el que sigui possible. Són dos grans objectius que donaran un tomb important al
funcionament del nostre centre. Amb l’objectiu de buscar la millora i la qualitat en
l’ensenyament que estem impartint a la nostra escola.
Amb aquesta cita vaig finalitzar la presentació del meu projecte de direcció:
“ Quan el navegant comença el viatge, prepara el seu vaixell, estudia la seva ruta,
planeja el seu itinerari i parteix. No pot fer res més. No pot saber quines tempestes
trobarà, ni si haurà de retornar. Però lleva l’àncora.”
(Edward Rutherford)

Edita: Comissió de Mestres Escola Pla de l’Ametller /
AMPA Pla de l’Ametller
Fotos portada: Escola Pla de l’Ametller
Disseny i impressió: Lith Gràfiques
Imprès en paper ecològic
Dipòsit legal: GI.295-2003 / Tirada: 450 exemplars
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Maite Cazcarra (Directora Escola Pla de l’Ametller)
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Què t’agrada més,

Exposició de flors Banyoles
(30, 31 de maig i 1 de juny)
La nostra escola va participar en la 37a Exposició de flors de Banyoles. Vam exposar en el claustre del Monestir de Sant Esteve juntament amb altres escoles de Banyoles i comarca.
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Projecte: família-escola P3
Al llarg de tres mesos, a P3, dins el marc del projecte família-escola
vam convidar a les famílies a venir a la classe a explicar-nos la història del nen/a a partir d’una capsa plena d’objectes significatius per
ell/a. Aquesta experiència ha estat molt positiva pels infants, els ha
fet sentir protagonistes i importants, millorant d’aquesta manera la
seva autoestima.
Ens ha agradat molt saber la història dels nostres companys i companyes de P3, tota plena de nostàlgia i emoció que sempre ens
acompanya durant els primers anys de vida. Des de fotos, robeta de
naixement, sabatetes, ninos de peluix , contes preferits, joguines o
instruments,... tot plegat un munt de vivències reals i que perduraran en el record de tots plegats: infants, pares / mares i mestres!!!!
Moltes gràcies a totes les mares i pares que heu participat!!!
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Projecte: família-escola P4
A P4, dins el marc del projecte família-escola han vingut diferents
pares, mares i avis a ensenyar-nos jocs.
Podien ser jocs de pati, de rotllana o de taula. Aquests són els jocs
que vam fer.
Papa Mireya: Twister.
Mama Paula i iaia Aniol i Ximena: Passar la corda, la bomba i el
mocador, Terra i mar.
Papa Màrius: Globus d’aigua i el Tetris.
Papa Damià: La gallineta cega, bitlles i el mocador.
Mama Neus: La sabateta i l’anell.
Mama Joel: Les cadires, arrencar cebes i el telèfon.
Pares Shania: Escales, Candy Land i Twister.
Mama Mamadou: Dans la mer/Sur la ribe, le défilé i le bonet.
Mama Dídac: Correu ninetes, el telèfon, estirar la cua i l’aranya.
Mama Lluc: Veig veig, els tres pals i tirar tubs.
Mama Duna: El mocador, estirar la corda.
Mama Sara: Curses de bufar, massatges per parelles i túnel
de massatges.
Mama Berta: El Pla de l’Ametller, caus i conills, els cercles i la
gallineta cega.
Hem après molts jocs nous i ens ho hem passat molt bé!!!
Moltes gràcies a totes les famílies per venir.

5

Projecte: família-escola P5

MARIA PAGÈS
C/Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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Projecte: família-escola 1r

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

Avda. Països Catalans, 227 - 17820 Banyoles
Tel. i Fax: 972 57 53 10
E-mail: arxifesta@hotmail.com
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Projecte: família-escola 2n

ELECTRICITAT · FONTANERIA
CALEFACCIÓ · GAS
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Projecte: família-escola 3r
Escrit a la llibreta viatgera
A cicle mitjà (3r i 4t) hem treballat la llibreta viatgera. És una llibreta que ha anat de casa en casa
i on els nens i les nenes, amb la col·laboració de
les seves famílies, han escrit textos, sobre temes
del seu interès, proposats a classe.
En general, s’han esforçat molt i han quedat uns
escrits bonics i originals.
Us en mostrem un petit recull.
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Projecte:
família-escola 4t
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Projecte: família-escola 5è
Uns quants alumnes de cinquè hem fet Lecxit durant aquest curs.
El projecte ens ha ajudat a millorar la nostra lectura i la nostra comprensió lectora. Cadascú de nosaltres tenia un voluntari/a que era el
nostre tutor o tutora. Hi havia dies que venia una altra persona que
ens feia una activitat diferent.
Un dimecres vam fer una història, un altre un resum d’un llibre, ...
Ens van gravar i ens van dir que sortiríem a la ràdio.
Durant el Lecxit també hem estat llegint llibres amb els nostres tutors.
L’últim dia vam anar a l’aula polivalent i a la biblioteca a fer jocs de
taula. Després vam acabar tots junts amb un pica-pica.
Volem agrair la dedicació i les ganes d’ensenyar-nos dels nostres
tutors i tutores. Ens han ajudat a avançar i a ser millors lectors. Moltes gràcies.
Aïda, Siham, Joana, Laura, Genís, Àlex, Marc, Sergi i Lan.

llibreS text, sl
www.llibrestext.cat

c/ Perelada,
cantonada Muralla
17600 FIGUERES
Tel. 972 504 779
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Colònies 6è:

unes colònies genials!

Els dies 4, 5 i 6 de juny vam anar a la casa de colònies de la Ruta del
Ferro a Ogassa, al costat de Sant Joan de les Abadesses, i malgrat
hem tornat rebentats, va ser molt guai.
En arribar, una visita a Sant Joan era obligada, i ho vam passar teta,
al parc esportiu que es troba al bell mig del poble. Com no , ens van
explicar que hi havia un monestir i en passar pel pont de la carretera, se’ns va fer un nus a la gola: allà hi havia el riu per on havíem de
baixar fen trekking aquàtic. Glups! Ens en sortiríem?..
Doncs sí. Amb uns monitors molt “musculators”, tot va anar de meravella: els jocs cooperatius, l’skyline, la pedalada fins a Ripoll per la
ruta del ferro, la baixada pel riu, el joc de nit...i el més xulo, la discoparty-nigth !
Divendres no ens aguantàvem,( tampoc vam dormir gaire), però tot
va anar de meravella i les fotos en són la mostra.
Grups de 6A i B, tutores Carme i Raquel i Marta P.
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Les comissions d’escola
COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

La Comissió de Dinamització de
la nostra escola té com a funció
principal l’elaboració i seguiment
de la Programació Anual de Festes de l’Escola. Aquesta programació s’aprova a inici de curs; a
Claustre i a Consell Escolar.

Dins del marc educatiu de la nostra
escola, la comissió de Biblioteca per
afavorir l’hàbit lector i el gust per la
lectura, s’encarrega de dinamitzar la
biblioteca escolar a través de les següents activitats:

Al llarg del curs a nivell d’escola se celebren les Festes i Campanyes
següents:
Setembre: Rebuda de l’alumnat i de les famílies.
Octubre: Sant Martirià i Castanyada. Tardor.
Desembre: Pessebre Vivent i Cantada de Nadales. Hivern.
Gener: No violència i Pau.
Febrer: Dos Dies Diferents, Consignes de Carnaval i Dijous Llarder.
Març: Primavera.
Abril: Fira de l’Intercanvi de lectura de llibres.
Maig: Exposició de Flors.
Juny: Fi de curs.
També altres actes representatius de l’escola.
D’Educació Infantil formen part de la Comissió: Pilar Coll, Anna Serarols i Laura Cazorla. D’Educació Primària: Gemma Tenas, Raquel Soliguer i Anna Puigdemont.

COMISSIÓ DE BLOC
Formem la comissió un grup de
mestres que creiem en el bloc i
pensem que és una bona eina de
comunicació amb les famílies.
Volem que sigui un recull d’algunes de les activitats, projectes, sortides i festes que es fan a l’escola.
Som la Cati Salamià (coordinadora) i Laura Baix de Cicle Infantil, Lourdes Reig i Maria Dilmé de Cicle Inicial, Roser Cabra de Cicle Mitjà i
Carme Soler i Adela Rodríguez de Cicle Superior.

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
Formada pels mestres d’educació especial (Elisabet Parella, Àngel Garcia i Ylènia Molina), d’aula
d’acollida (Imma Pujol), les coordinadores de cicle (Dolors Cullell,
Valle Navas, Eva Bosch i Marta Soler Ferrer), un membre de l’equip
directiu (cap d’estudis, Marta Prat)
i la psicòloga de l’EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic, Eva
Travesset).
Les principals funcions d’aquesta comissió són:
Establir i fer complir protocols d’actuació en casos greus d’indisciplina.
Vetllar perquè cada alumne/a amb necessitats educatives especials
rebi l’ajuda adequada per a poder avançar en el seu procés d’aprenentatge. Aquesta ajuda pot ser anar a un grup de suport, d’EE,
d’AA, de SEP o de suports externs. Decidir l’ordre d’actuació de la
psicòloga de l’EAP a l’hora d’atendre alumnes, quan hi ha moltes
demandes fetes.
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- Dinamitzar el préstec de llibres.
Els alumnes disposen d’un carnet personal per demanar llibres per
llegir-los a casa. Enguany, la nostra biblioteca té un promig mensual
de préstec de 152 llibres.
- Exposicions temporals a la biblioteca, dels nous llibres que es van
adquirint en diferents dates del curs ( Sant Martirià, Nadal, Sant Jordi...).
- Aquesta comissió també organitza dos bibliopatis durant el curs
( el 2on i 3er trimestres). Es preparen els carrets de la biblioteca amb
llibres, per a que durant l’estona de pati els alumnes puguin llegir-los.
- Tenim el “Racó d’en Booky”, la nostra mascota, que demana als
nostres joves lectors, recomanacions de llibres que hagin llegit.
- En diferents ocasions han vingut autors/res de llibres que tenim a la
nostra biblioteca, per parlar sobre les seves obres, i els alumnes han
tingut ocasió d’entrevistar-los i donar les seves opinions a l’autor/ra.
Actualment aquesta comissió està integrada per dos membres de
la comunitat educativa: la mestra Marta Soler i Plans i la monitora
Concepció Prat i Sala.

LA COMISSIÓ D’INFORMÀTICA
Què fem?
Organitzar l’aula d’informàtica.
Instal.lar el programari necessari.
Actualitzar els ordinadors de l’escola.
Fer el manteniment del material informàtic de les tutories i aules de l’escola.
Renovar els equips per millorar-ne el
seu ús.
Quan ens trobem?
En les reunions periòdiques destinades a aquestes tasques.
Qui som?
L’ Eduard Coba, l’Albert Pocino i la Cristina Turon.

Comissió de revista
La comissió de revista d’aquest curs està formada per: Sandra
Compte, Consol Buixeda, Roser Baus, Isabel Güell, Anna Coll, Dolors
del Monte, Neus Parella i Maite Cazcarra.
Les funcions que tenim són dissenyar com seran les dues revistes
que sortiran durant el curs, paginar-les, comprovar que a cada pàgina s’hi col·loca el que hem establert, i fer-ho extensiu a la resta de
mestres de l’escola. Un cop tenim el
contingut de la revista, el revisem i
comprovem que tot es correcte tant
per part de l’escola com per part de
la impremta.

Tallers: Dos dies diferents
Ed. Infantil

Aquest any la ciència i els experiments van centrar la temática dels dos dies diferents a la nostra escola. Alumnes de P3 a
6è barrejats per cicles compartien experiències, experimentaven i gaudien d’uns tallers que tots/es els mestres els hi
vam preparar amb molt d’entusiasme.
Els tallers que vam realitzar van ser:
Educació Infantil: Taller d’invents
Taller força de l’aigua
Taller llum fluorescent
Taller capsa mágica
Taller fer neu
Cicle Inicial:

Taller de llet amb colors
Taller de llum
Taller de molins de vent
Taller d’experiments amb aigua
Taller dels volcans
Taller del telèfon

Cicle Mitjà:

Taller de fotografia
Taller de paper reciclat
Taller escriure amb ploma
Cançons d’invents

Cicle Superior:

C. Inicial

Taller de la pila casolana
Taller de blandiblu
Taller d’àcid o bàsic
Taller de reaccions químiques
Taller de música amb ampolles
Taller d’experiments amb globus
Com a cloenda vam tenir l’actuació d’un
mag molt especial!!!!

C. Mitjà

C. Superior
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Tallers: Dos dies diferents
Cloenda espectacles de màgia
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Sant Jordi

Activitats i sortides a la Plaça Major
El 23 d’abril al matí celebrem la diada de Sant Jordi
Els alumnes de la nostra escola realitzen diferents activitats durant
aquest dia: al matí, els alumnes d’infantil confeccionen roses (per regalar a les mares) i els alumnes de primària visiten la Plaça Major de
Banyoles i gaudeixen de les paradetes de llibres i roses, També participen en els actes que s’organitzen sobre lectura a la mateixa plaça.
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III Fira de lectura
La Fira està enfocada a fer lectura per cursos a l’aire lliure.
Els/les alumnes porten de casa aquell llibre que els agrada molt i el
comparteixen amb els/les seus/ves companys/es de classe. Aquests
llibres es retornen a casa el mateix dia de la Fira o bé l’endemà.
Respecte als/a les alumnes d’Educació Infantil considerem que no
cal que portin cap llibre de casa i que la seva lectura sigui de llibres
de Biblioteca, amb el suport de voluntaris/àries de 6è.
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(tarda del 23 d’abril)

Sortides fi de curs
El 23 de maig els alumnes d’Educació Infantil vam
anar tots plegats a l’Arcada de St. Miquel de Campmajor. Allà ens vam realitzar uns tallers relacionats
amb els indis: elaboració de pa indi (pa americà),
història dels indis dins d’un tipi real i taller de pintura.
Vam dinar tots plegats i vam gaudir de l’espai que
ens van oferir jugant fins l’hora de tornar a l’escola.
Va ser una dia fantàstic on els nens i nenes van
aprendre molt i van conèixer un indi de veritat.
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Sortides fi de curs
Com que aquest any el nom de les classes tractava sobre animals
del mar, els nens i nenes de P5 hem fet la sortida de final de curs a
l’Aquàrium. Hem pogut veure els taurons de ben aprop i fins i tot
hem pogut veure com és una balena per dins!!! Ens ho hem passat
d’allò més bé.

Com a sortida de final de curs els nens i nenes de tercer hem visitat
l’Aquàrium.
Ha estat una sortida lúdica i alhora molt instructiva. Ens ho hem passat molt bé i hem après molt.

3r

P5

El dia 6 de juny els nens i nenes de primer hem anat al Parc d’Aus
de Torroella de Montgrí.
Hem fet la visita al parc, hem participat en un taller per fer un clauer,
hem passejat amb un cavall nan, i hem après moltes coses dels ocells
i altres animals com les cabres, les ovelles, els porcs vietnamites…
Ens ho hem passat molt bé!

1r

Els nens de segon vam anar d’excursió de fi de curs, a visitar una
explotació lletera d’ATO, que es troba situada a la Vall d’en Bas. Després vam fer una ruta amb trenet per la Vall i vam poder gaudir del
paisatge. Vam acabar dinant en un parc i baixant amb tirolina,... ens
ho vam passar superbé!!!

2n
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El dilluns 2 de juny els nens i les nenes de 4t vam anar al Club Hernando Fierro a fer esports d’aventura.
Tots i totes vam fer tres activitats diferents: mentre un grup estava
al “Camp d’aventura”, enfilat als arbres fent equilibris i baixant amb
tirolina, un altre grup escalava pel rocòdrom i la resta feien d’exploradors amb una activitat d’orientació amb brúixola pel bosc.
Va ser un dia genial!

4t

Els alumnes de cinquè hem anat a Illa Fantasia a l’excursió de final
de curs. Malgrat que a l’arribar estava núvol ens ho vam passar molt
bé. Després de dinar va sortir el sol i va fer un dia fantàstic. Ens costarà oblidar aquest dia!

5è

Educació cívica i viària
Els nens i nenes d’infantil vam tenir la visita de l’Aitor, un policia local
de Banyoles que ens va explicar el conte “La Martina i en Sergi no
corren cap perill”. També ens va ensenyar el cotxe que porten amb
totes les coses que tenen a dins i fins hi tot ens hi va deixar pujar!!
L’agent de la Policia Local de Banyoles ens ha vingut a explicar què
hem de fer per anar pel carrer, sobretot si anem amb bicicleta o
patinet. Hem vist un DVD de Les Tres Bessones per plantejar-nos
situacions i comentar com ho hem de fer en cada una d’elles.
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Comiat dels alumnes de 6è
Comiat dels alumnes de 6è A

Comiat dels alumnes de 6è B

Tots els i les alumnes de sisè A hem arribat a les mateixes conclusions:

Buf!! Ja hi som!! Ja hem arribat al final d’una etapa que la vèiem súper lluny. I mireu per on que, sense ni adonar-nos-en, ja ens hem fet
grans (Bé, això diuen).

Estimem molt l’escola, on hem estat molt feliços i hem après moltes
coses.
Recordarem als mestres que des de P3 han estat amb nosaltres:
Carmes, Consol, Jordi, Laura, Ma Dolors, Pilar, Maite, Dolors, Rosa,
Roser, Paz, Mercè, Jaume, Miriam,Valle, Edu, Martes...
Segurament a l’institut ens separarem i tot i que farem noves amistats, fa molts anys que caminem junts i això costarà. A classe, al pati,
d’excursió, de colònies, al menjador, hem estat amics i també hem
discutit, però hem compartit tants bons moments...
Volem acomiadar-nos, recomanant als més petits que estudiïn, que
escoltin i que facin cas dels mestres, que només volen el millor per
nosaltres. Bé, no, això diu la Carme que ho posem i no hi estem
massa d’acord, però deu tenir una mica (només una mica eh?), de
raó.
I als profes, que no posin tants deures i que segueixin sent com són,
perquè amb nosaltres s’han portat molt bé. Ah!, i a la Maite, que
encara som “petits” i ens agradaria tenir jocs al pati del nostre cicle,
com els d’inicial. Ens fan tanta enveja enfilats, saltant, pujant i baixant... Bé, quan llegiu això, ja estarem pensant en el que trobarem
a l’institut, que fa una mica de por i molta il.lusió. Barreja de sentiments, tal i com som nosaltres. Fins sempre!
Fins sempre!
Alberth, Llorenç, Fatou, Bamby, Arnau, Toufiq, Isabel, Aina, Desirée,
Nora, Emma, Hayet, Bamta, Mohamed, Ariadna, Cristina, Eudald,
Unai, Martí i Salah.
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I què dir de la nostra escola, El Pla de l’Ametller, la que ha estat durant molts anys el nostre petit món. En cadascun dels seus racons
restaran els nostres secrets d’infantesa i aquells records que romandran per sempre en les nostres memòries.
Riurem quan sense voler vingui la imatge de la sorrera d’infantil i la
filera de formigues, que pobretes, aixafàvem, torturàvem i, fins i tot,
tastàvem.
Ens mirarem els genolls pelats i cicatritzats per les batalles apassionades del futbol a les hores del “pati”.
I ens succeiran imatges que ens despertaran melangia i, potser, un
xic d’enyorança d’aquells amics que vam fer.
Recordarem, com no, a les/els mestres per tot allò que ens han
transmès : del “va, vinga”, del “va, que tu pots”, de l’ajuda, de la complicitat, de l’aprendre i d’aquell somriure complaent......
I per a tot això us donem les gràcies a totes i a tots... i us diem fins
aviat!!
De tot cor, la tropa de 6è B.
Silvia, Dawda, Arnau, Jaume, Isaac, Elena, Alex, Paloma, Andrea,
Agustí, Erik, Lluc, Jordi Guo, Mariona, Maria M., Mamadou, Nicole,
Maria R., Lamini, Júlia i Hadi.

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.

Què fa l’AMPA?

Venda de llibres

L’escola, la fem entre tots: mestres, alumnes pares i també el
personal de cuina, secretaria, menjador, neteja, monitors de
les extraescolars, i com no, el conserge.

La venda de llibres pel curs 2014-2015 es farà el dia 2 de setembre
de les 10h del matí a les 5h de la tarda i el dia 3 de setembre
de les 10h del matí a les 3h de la tarda.

La millor manera, com a pares, de participar a l’escola és formar part de l’AMPA.

Aquests mateixos dies disposareu de tota la informació de les activitats extraescolars que s’organitzaran pel proper curs, amb els
horaris i els preus. També podreu comprar la camiseta de l’escola.

I les funcions de l’AMPA són:
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 a la tarda.
Organitza les extraescolars (teatre, anglès, tennis, dibuix...).
Col·labora i subvenciona activitats especials amb 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…

RECORDEU que pagant la quota de l’AMPA, que es paga el mateix
dia de la venda de llibres, podreu gaudir de preus més econòmics en
els llibres, les activitats extraescolars i el menjador.

Venda de samarretes
Com ja sabeu 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.
Els preus són 4 € (màniga curta) i 5 € (màniga llarga).

Organitza, juntament amb l’Ajuntament i les altres AMPES, el
cicle de conferències que porten per nom Eduquem en família.
L’AMPA té veu i vot en el Consell Escolar de l’escola i en el
Consell Escolar Intermunicipal.

Crida a la participació

Ven la camiseta de l’escola i coordina la venda de xandalls a
Podium.

Voleu una escola de qualitat, activa, dinàmica,
divertida, i sobretot participativa? Sí!!!!!!!!!!!!!!!!

Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval...

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.

Organitza els casals i les colònies.
Edita la revista de l’escola.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA!

Organitza classes de català per a mares immigrants (Sakhanu).

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

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.

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 de les que organitza (acollida
matinal, extraescolars, biblioteca o casal).

Sorteig lot de llibres i flors
Els alumnes de sisè van vendre
números, on es sortejava un val de
50€ amb llibres a la Llibreria l’Altell
i un val de 20€ en flors a la floristeria Sic per gastar per la diada de
Sant Jordi. El dia 11 d’abril es va fer
el sorteig i el número guanyador va
ser el número 117. La guanyadora
va ser l’Anna Bossó.
Moltes felicitats a la guanyadora
i moltes gràcies a tothom que ha
col·laborat.
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Carnestoltes
El passat dissabte 22 de febrer es va celebrar el Carnestoltes
a Banyoles. Els pares, mares, nens i nenes de l’Escola del Pla
de l’Ametller ens vam disfressar de Doraemon. Teníem dues
carrosses espectaculars, i molt ben treballades. Fins i tot el
casquet volador d’en Doraemon donava voltes.
Guiats per un gran Novita vam ballar pels carrers de la ciutat
la coreografia que tothom havia assajat

.

Aquest any les carrosses es van deixar a l’Ajuntament i la
gent va continuar fent xerinola fins a la plaça de les Rodes.
Allà va finalitzar la festa amb un espectacle infantil i xocolatada.
El diumenge 23 també alguns Doraemons van participar al
Carnestoltes de Porqueres. En aquesta ocasió la nostra escola va guanyar el 2n premi a la millor Carrossa.
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Els pares ens expliquen... per Rafel Planas

L’esport en els nens
En principi tots tenim la idea que practicar esport de manera habitual és una activitat positiva pels nens i nenes.
Als nens des de ben petits els agrada el moviment, el joc i l’activitat
física, amb la qual cosa aprenen a utilitzar el cos i a cremar energies.
També quan es van fent més grans, els agrada realitzar activitats
amb d’altres nens, per tal de sentir-se membres d’un grup i aconseguir coses junts, sigui un resultat d’una competició esportiva, un
dibuix col·lectiu o una activitat d’investigació escolar. Com diuen els
especialistes, l’esport per als més petits pot ser un joc, una font de
plaer, de superació personal i de relació amb els altres, convertint-se
en un element més de la seva educació.
Però cal estar alerta perquè un element que en principi és positiu
pot arribar a transformar-se en un conjunt de rígides activitats i obligacions que en lloc d’ajudar-los en la
seva evolució i creixement com a persones del present i futur, els complica la
seva educació personal.
Esport i valors.
Els valors s’aprenen d’allò que és normal pel nen, del dia a dia. L’activitat física
i l’esport ens posa en safata un munt de
situacions (conflictes, èxits, fracassos,
dilemes, limitacions, desigs, rebuig, ...)
i, per tant ens trobem davant d’un conjunt d’activitats que tindran una altíssima influència en l’escala de valors del
futurs ciutadans. La seva formació com
a persones quedarà marcada, en molts
casos, pel seu pas pel món de l’esport.
D’aquí la importància dels professionals
vinculats a l’àmbit de l’educació i l’esport, són ells (amb l’ajuda de les famílies) els que hauran d’assegurar que els
valors a potenciar i transmetre siguin
d’una banda els més comuns com són
la justícia, la llibertat, la solidaritat i la tolerància, i de l’altra, aquells que els desenvolupin moralment com a
persones, tant individualment com respecte als altres.
Diversos estudis sobre el hàbits i preferències dels nens i nenes en
el seu temps fora de l’escola, extreuen la conclusió que la pràctica
esportiva és l’activitat més rellevant (especialment amb nens i no
tant amb nenes) tant en hores de dedicació, com de preferència, a
partir dels sis anys fins a l’adolescència. S’observa, però, que a partir
dels dotze anys, apareix una davallada preocupant. Es tracta d’una
edat on per la prevenció de conductes de risc fa molt recomanable la
pràctica esportiva. Un cop més, les famílies aquí hi tenim molt a dir.

I LES FAMÍLIES QUÈ HI PODEM FER? ens pot servir de guia i com
una eina orientativa, un missatge adreçat a les famílies realitzat pel
doctor en Educació Física A.J. Casimiro Andújar:
“Quan vam ser pares érem conscients de la gran responsabilitat que
tindríem per educar-te. Teníem clar que volíem donar-te experiències
esportives positives ben aviat, perquè afavoreixen el desenvolupament integral com a persona i produeix molts beneficis psicològics
i socials. Volem que practiquis esport perquè és una extraordinària
font d’educació amb valors (cooperació, respecte, solidaritat, esforç,
sacrifici, superació, coratge, etc...), però no et sotmetrem a pressions competitives ni expectatives que més tard es puguin convertir
en frustracions. T’has de divertir jugant i entrenant.
Per nosaltres el més important és que siguis una bona persona, que
estudiïs i compaginis els entrenaments amb les teves tasques, amics i altres hobbies. Ens encanta quan et veiem gaudir en el terreny de joc, però el que més valorem és la teva
constància i el respecte amb els amics, adversaris i àrbitres.
Posa’t objectius assumibles. Amb voluntat i coratge tot es
pot aconseguir, lluitant pel que es vol, però tot requereix un
temps de pràctica i dedicació. Mai et renyarem per perdre
un partit, si t’has esforçat.
No volem ser molt permissius amb tu, ni sobreprotegir-te,
perquè si t’acostumes a que et solucionem tots els teus problemes no sabràs saltar els obstacles que et posa la vida i
t’ensorraràs davant la primera adversitat.
Volem que aprenguis el valor de les coses i que siguis conscient que hem d’esforçar-nos i treballar molt per poder
apuntar-te al club, pagar les quotes o comprar la teva equipació esportiva. No et queixis pel que no tens i gaudeix del
que tens.
És molt important que confiïs i tinguis seguretat amb tu mateix (no t’infravaloris). Demostra una actitud positiva i optimista davant la vida, eliminant els pensaments negatius,
però has de ser responsable dels teus actes.
No siguis neuròtic i no t’enfadis per qualsevol cosa (no està
bé que tiris la raqueta al terra davant d’un error o que t’encaris
agressivament amb un rival). Aprèn a contenir-te en l’adversitat. Per
això has de ser fort psicològicament; treballar la ment per el control
de les emocions.
Per últim volem explicar-te que de tot se n’aprèn. Només s’han de
trobar les lliçons adequades per cada experiència. T’estimen molt i
volem ensenyar-te el millor camí perquè volis amb honradesa, tinguis
molts amics, no t’ofeguis en un got d’aigua i siguis feliç a la teva vida.”
L’ESPORT EDUCA

• 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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La primera escola de barri
El setembre de l’any 2002 es va inaugurar l’Escola del Pla de l’Ameller. No era, però, el primer equipament educatiu del barri. Per tal
de trobar els antecedents de la nostra escola ens hem de remuntar
a molts anys enrere, concretament el 10 de desembre de 1961. En
aquells moments, el barri era molt
diferent de com el coneixem: només
hi havia les cases del grup de Sant
Martirià i de Santa Maria dels Turers,
conegudes com a Cases Barates. El
grup del Pla de l’Ametller ni tan sols
s’havia començat a construir i l’entorn de la nostra escola era un tapís
continu de camps de conreu, només
trencat pel pas del rec de Guèmol.
Tot i això, ja s’havia fet evident que el
creixement demogràfic de Banyoles
feia necessària la construcció d’una
nova escola que s’afegís a la de la
Vila.
Si bé es van tenir en compte altres
emplaçaments, el creixement urbanístic que s’havia produït a la zona de
les Cases Barates va fer que s’optés
pel nostre barri. Després de diverses
gestions, el 10 de desembre de 1961
es va inaugurar el grup escolar i els
habitatges per a mestres de barri de
Mata Guèmol. La imatge que acompanya aquest escrit correspon al moment en què les autoritats van
adreçar-se als veïns i veïnes que s’havien aplegat. Hi eren presents,
entre d’altres, l’Alcalde Lluis Hereu, el governador civil Josep Pagès
i el doctor Jaume Marquès, qui fou l’encarregat de beneir totes i
cadascuna de les aules.

L’escola va funcionar com a tal fins el 1976. A partir d’aquell any,
amb la inauguració del centre Verge del Remei (l’actual Institut Pla
de l’Estany), l’equipament va encabir exclusivament els alumnes de
parvulari. Alguns anys després, l’espai restaria abandonat, fins que

el 12 de setembre de 2004 s’inauguraria l’escola bressol La Balca.
Aquesta és la història de la primera escola del nostre barri. Un antecedent de l’Escola Pla de l’Ametller.
Pere Bosch i Cuenca

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

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Fes de periodista
de L’ametlla!

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

Excursió a les illes Medes
El dijous 15 de maig, els alumnes de 5è vam anar tot el dia a l’Estartit
a visitar les illes Medes. Quan vam arribar vam esmorzar i després
vam anar a veure una projecció sobre les illes Medes. Allà hi havia
dues noies que es deien Úrsula i Elena, i ens van explicar moltes
coses sobre les illes Medes. Ens van ensenyar que hi ha set illes: La
Meda Gran, la Meda Xica, el Carall Bernat, els Tascons Grossos, el
Medallot, els Tascons Petits i les Ferranelles. També ens van dir que
a les illes Medes hi ha dues zones de mar que està prohibit fer-hi
coses: a la primera no s’hi pot pescar ni tirar l’àncora perquè es fa
malbé la Posidònia, que és una planta superior que viu al mar; i a la
segona, només es pot pescar amb canya. A més ens van ensenyar
com diferenciar els peixos que hi viuen, i ens van explicar que hi
viuen dos tipus d’ocells: el corb marí i el gavià.
Després vam anar amb un vaixell que es deia Nautilus i que a sota
de tot hi tenia uns vidres que a través d’ells es podia veure el mar.
Vam veure un corb marí, una cria de corb marí, molts gavians i una
cria de gavià.
Quan vam acabar, vam anar a dinar en un parc i després vam jugar
una estona i vam tornar. Jo m’ho vaig passar molt bé i vaig apendre
moltes coses!
Queralt Planas Masdevall (5è A)

Colònies a Mas Pagès
Per Setmana Santa vam anar de colònies amb els nens i nenes de
l’escola.
Quan vam arribar a la casa vam conèixer els monitors: Mireia, Montse, Andreu i Joan.
A la primera nit vam jugar pel pati a l’aranya, a les fosques, va ser
molt divertit. També vam jugar a l’Assalt al Castell, consisteix en fer
dos equips. Un té llanternes i l’altre no. El que no té llanternes els
jugadors es canvien la roba entre ells i es tapen la cara perquè els
altres no els descobreixin. L’altre equip, el que té llanternes, han de
dir el nom del nen o nena que s’acosta abans no arribi al castell.
L’endemà vam fer tipis, les cases on viuen els indis, ja que les colònies anaven dels indis. També vam conèixer un indi, en Peus Plans,
que era el jefe de la tribu. Ens va demanar que busquéssim les plomes del seu plomall, que el seu fill li havia agafat i un cop de vent
se les havia emportat. Com que el vam ajudar a trobar-les, ell ens
va ensenyar a fer-nos un plomall de dos plomes. La segona nit vam
fer discoteca i vam jugar i ballar molt. L’any que ve hi tornaré a anar.
Clara Muñoz (3r B)
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Excursió AMPA

“Camina Descalç - El Sender dels Sentits”

Organitzar activitats de l’AMPA no és fàcil. Hem de pensar en activitats que pels petits de P3 siguin segures i que pels més grans
de sisè siguin atractives. Tenim un ventall d’edats tant ampli que,
imaginar excursions que puguin agradar a tothom, resulta complicat.
Ja sabem que fer content a tothom és impossible, però ho intentem.
Quan l’AMPA ha de preparar qualsevol activitat, només té la intenció d’arribar al màxim de gent, i aconseguir que aquest grup
tant heterogeni sigui el més cohesionat possible.
L’excursió d’AMPA d’aquest curs va ser el passat 11 de maig. Vam
anar a Selva Aventura a Arbúcies, a fer una activitat anomenada
“CAMINA DESCALÇ – EL SENDER DELS SENTITS”.
Una activitat apte per tots els públics, en mig d’un fantàstic entorn, per gaudir dels sentits i de la natura. Us podria explicar les
diferents sorpreses que et vas trobant pel recorregut, però és
molt millor que llegiu l’escrit que ens ha fet arribar un petit escriptor! És molt més autèntic!
Després de viure aquesta fantàstica experiència, vam tornar a
l’escola per gaudir del dinar que ens havien preparat les nostres
fantàstiques cuineres. Com cada any era boníssim!!! Gràcies Mari
i Antònia per cuinar tant bé pels nostres fills cada dia!

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

de lectura

Com altres vegades hem explicat des d’aquesta pàgina de la revista,
el club de lectura del Pla de l’Ametller es reuneix un cop al mes per
comentar el llibre triat, cosa molt lògica per altra banda atès que es
tracta d’un club de lectura! El nostre club però, és també un festival
de tota mena de truites, amanides, pizzes, cremes, pastissos, xocolates, vins i caves. Són xerrades a l’entorn d’una bona taula i amb
bona companyia, on tothom comenta el que li ha interessat més de
la novel·la triada.
Tot sovint hem comentat entre els que participem en el club, que una
de les coses que té de bo el club és que llegeixes llibres que potser
no triaries per tu mateix. Això enriqueix les nostres lectures, les fa
més variades. I també fa que es llegeixi el llibre més acuradament,
fent atenció de tot el que té d’interessant o diferent, amb la finalitat
de comentar-ho entre tots.
El 31 de gener el Club va iniciar un nou any amb una nova trobada.
Aquest dia es tractava de que cadascú comentés la novel·la que algun “lector/a invisible” havia triat per ell o ella. Aquest dia aprofitem
també per prendre nota de les novel·les que ens semblen interessant per llegir més endavant.
La novel·la triada per a la trobada del mes de febrer va ser L’Estrany
(El extranjero) de l’autor algerià Albert Camus, del qual l’any 2013 es
complia el centenari del seu naixement. Estranya història amb un
protagonista que ens costa d’entendre per les seves reaccions i no
reaccions davant la realitat que l’envolta.

El 3 de març varem comentar L’hivernacle de l’autora Jo Alexander.
Es tracta d’una història ambientada a la França ocupada durant la
Segona Guerra Mundial. Una noia es refugia al camp, a casa d’una
antiga amiga del seu pare. “La guerra desperta els instints més inversemblants, com ara el desig, o el desig d’amor”.
I el 9 de maig ens vàrem entretenir amb la lectura de la novel·la Un
gir decisiu d’Andreu Camilleri, publicada el 2004, una més de les moltes que l’autor ha publicat amb el detectiu Salvo Montalbano com a
protagonista, nom que li prové de l’amistat entre l’autor i l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán. L’estructura policíaca
d’aquests relats és més aviat
un pretext de l’autor per oferir-nos, amb un lèxic molt ric
en dialectalismes, un retrat
viu de la societat siciliana.
En fi, continuarem llegint,
comentant i menjant, i continuem convidant-vos a venir
algun divendres que us vingui de gust, a compartir amb
nosaltres una bona estona. Podeu informar-vos dels llibres i dies escollits a: http://pladelametller.wordpress.com/

Festa fi de curs
El passat divendres 13 de juny es va fer la festa de fi de curs de la
nostra escola. La festa va ser un èxit de participació. ja que moltes
famílies no es van voler perdre ni les activitats de la tarda ni el sopar.
A partir de les 7 de la tarda l’escola es va anar omplint de nens, nenes, pares i mares. Els més petits s’ho van passar d’allò més bé fent
els jocs cooperatius organitzats pels monitors de la coordinadora
de lleure. Els nens i nenes de primària, que ja feia dies que s’havien
organitzat en grups, van participat en els torneigs de pitxet.
Abans del sopar hi va haver una sorpresa, quan va sonar la cançó
“Happy”, tots els nens i nenes de l’escola es van posar a ballar una
coreografia que havien preparat amb la mestra de música.
Després de tota aquesta moguda, va començar el sopar, que va
estar molt ben organitzat per la comissió de festes de l’AMPA. Els
alumnes de sisè per acomiadar-se del seu pas per l’escola van amenitzar el sopar amb algunes actuacions.
La festa va acabar amb música per a totes les edats i així des del
més petit al més gran, tots vam
poder ballar una estona.
Felicitem a tota la gent que va
col.laborar en l’organització de la
festa, perquè ens van fer passar
un molt bon vespre.
Des de la comissió de revista es
va aprofitar el sopar per fer entrega dels vals-regal a tots els
nens i nenes que ens han participat a la secció “Fes de periodista
de l’Ametlla”.
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L’ametlla recomana: Jocs de taula
Per Sílvia Godó Gosa

Educació infantil
Cocodril treu queixals (MB): Consisteix
a treure queixals al cocodril, sense tocar
la dent que li fa mal, sinó tanca la boca i
t’atrapa la mà. Quan això passa perds.

Dofí goki (Goki): El dofí equilibrista! Consisteix en anar col·locant peces, guardant
l’equilibri. Qui té més paciència?

El fruiter (Haba): Joc cooperatiu on els
infants han d’intentar recollir les cireres
abans que s’acosti el corb i se les mengi.

Kapla (Kapla): Joc de fusta i construcció.
Amb peces rectangulars de fusta de pi, de
la mateixa forma, que s’apilen i es combinen per crear composicions i figures. Posa
en joc l’habilitat, l’equilibri, la concentració,
la compensació de pesos i la simetria.

Ed. primària cicle inicial (primer i segon)
Monza (Haba): Un joc de carreres de cotxes.
Has d’avançar pel tauler combinant els colors
que surten en els daus. Fomenta les primeres
reflexions tàctiques.

Amaga’t cabreta (Haba): Aquest joc potencia
la memòria. Quin infant serà capaç de memoritzar quantes cabretes hi ha amagades per la casa
i aconseguirà salvar-ne set del llop?

Cocorico cocoroco (Devir): En el galliner hi ha
molt moviment avui! S’acosten les olimpíades.
Cada gallina comença la ronda amb una ploma.
Si aconsegueixes avançar una altra gallina, podràs agafar la seva ploma. La que avanci i recol·
lecti totes les primeres plomes serà la guanyadora. Però alerta! Si t’avança una altra gallina, et
prendrà totes les plomes.
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Carrera de tortugues (Homoludicus): Les tortugues rarament tenen
pressa, tot i que a vegades troben una
raó per córrer... els enciams verds al final del prat! Com que no són molt persistents, sovint volen pujar a l’esquena
d’una altra tortuga i fer que les portin
una estona. En moments de confusió,
a vegades sembla que la tortuga es
mou en direcció errònia, però pot ser
la primera a gaudir de l’enciam!
Piràmide d’animals (Haba): Crea la
piràmide d’animals. Qui aconseguirà
col·locar el pingüí sobre el cocodril,
l’ovella sobre el pingüí o la serp damunt de l’ovella? En aquest divertit
joc d’equilibri, guanyarà qui tingui més
habilitat i tingui més equilibri! Que no
caigui la piràmide!

Ed. primària cicle mitjà (tercer i quart)

Dobble (Asmodee): És un
joc de cartes amb 50 símbols,
55 cartes i només un símbol
idèntic a cada carta. Seràs capaç de descobrir-lo? Si trobes
el símbol idèntic, ho has de
dir en veu alta i deixar la carta
damunt. Aguditza la velocitat,
l’observació, els reflexos...

Qui sóc? (Diset): Consisteix
en endevinar qui ets. Et col·
loques una targeta al cap, i
amb preguntes has de descobrir quin personatge, aliment,
animal ... etc.

Blokus (Ravensburger): Es necessiten 4
jugadors, cada jugador té un color diferent i
surt d’una cantonada del taulell. Consisteix
en col·locar el màxim de peces del teu color.
Cada peça de color s’ha de tocar amb una
del mateix color per un vèrtex. Qui en podrà
col·locar més?
El laberint màgic (Devir): Per sota del tauler de jocs, ens col·loquen diferents barreres,
que no permetran avançar a les fades. Quantes més barreres es col·loquin, més memòria
s’ha de tenir. Les fades hauran d’anar a buscar els diferents objectes, recordant el camí
que és lliure. Qui aconseguirà més objectes?

Make’n break (Ravensburger): Es tracta
d’un joc de construccions. Dues persones al
mateix temps han de construir la figura que
et surt a les cartes a més ràpidament possible amb l’ajuda d’unes pinces. Qui serà el
més ràpid?

Ed. primària cicle superior (cinquè i sisè)
Jungle Speed (Asmodee): Es reparteixen totes les cartes entre els jugadors de caps per
avall, de tal manera que ningú les pugui veure.
Una persona rera l’altra gira una carta, quan en
surten dos d’iguals, els jugadors entren en duel,
han d’agafar el tòtem! Qui l’agafi abans donarà
a l’altre les cartes girades. Guanya qui abans es
quedi sense cartes. Les cartes són molt semblants, d’aquí la diversió del joc, és molt fàcil
confondre’s. També hi ha cartes especiats, que
introdueixen noves normes.
Fantasma Blitz (Devir): És un joc de reflexos.
Un jugador gira la carta superior de la baralla de
tal manera que sigui visible per a tots. Tots els
jugadors han d’intentar agafar l’objecte igual,
tant de forma com de color. Si no existeix l’objecte que compleixi els dos requisits, els jugadors hauran d’agafar l’objecte que no compleixi
cap requisit dels de la carta. El que l’endevini,
es queda la carta i obrirà la següent carta. El joc
s’acaba quan s’acaben les cartes, i guanya qui
en tingui més.
Quoridor (Gigamic): L’objectiu de Quoridor, és
arribar primer a l’altre extrem del taulell. El problema és que el teu oponent posa barreres per
dificultar-te el camí. No et preocupis, sempre hi
ha sortida. Però, qui trobarà la ruta més curta?

Aualé: També se’l coneix com a Wari. Es
juga sobre un taulell de 2 files de 6 forats.
Els 6 forats que us queden al davant són
el vostre terreny. La partida comença
amb 4 llavors a cada forat. El joc s’inicia
sembrant, agafant totes les llavors de
qualsevol forat del vostre terreny i les heu
d’anar posant una a una als forats consecutius. Desprès de la sembra ve la collita;
si amb la sembra arribeu a un forat del
contrincant que hi té 2 ó 3 llavors en total,
les recolliu i separeu. No podeu fer mai
una tirada que deixi l’altre jugador sense
cap llavor, si ho féssiu per error, perdríeu
la partida. “Qui destrueix la terra on cull,
no podrà collir mai més”. Qui recull més
llavors guanya.

Ritmo y bola (Asmodee): Treu-te les
mans de la butxaca, has de seguir el ritme! És un joc on hauràs de seguir el ritme
de “We Will Rock You”. A partir d’aquí, començarà una cadena de signes que hauràs de seguir amb atenció. Quan et toqui
hauràs de repetir el teu signe i fer el dels
altres participant sense equivocar-te! Un
joc molt divertit per jugar amb força gent.
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Eduquem en família
Adolescents, quina
meravella!

“Sólo se aprende aquello
que se ama”

per Eva Bach, mestra, formadora de formadors i escriptora.

per Francisco Mora, doctor en Medicina, en Neurociència i catedràtic de Fisiologia Humana.

Cada etapa de la vida planteja reptes, aprenentatge i també desequilibri; de cada etapa en sortim més preparats. Hem de valorar
les meravelles de cada edat. L’adolescència
també en té, de meravelles, no és una malaltia perillosa de la qual els haguem de curar. És una etapa que té passió, creativitat,
coratge, vitalitat, noblesa, aire fresc...

El passat 3 d’abril vam tenir el plaer d’escoltar aquest gran orador al Teatre Municipal, en el marc de l’Eduquem en família.
Ens va plantejar que l’emoció és la base de
l’aprenentatge. “La emoción es el vehículo
que transporta las palabras y su significado”. “Sólo se puede enseñar a través de
la alegría”, l’alegria és un sentiment positiu de l’ànim que no hi ha cap dubte que
sempre ens porta a fer coses. Desperta la
curiositat, focalitza l’atenció i s’aprèn més fàcilment.

L’adolescent és un explorador (està descobrint la vida, sense pensar en el perill), és un
vividor (vol viure el present amb intensitat, sense pensar en el futur) i
és singular (cada adolescent és un món).
En l’adolescència són normals la rebel·lia, la importància del grup i la
necessitat d’intimitat. També és normal que els adolescents passin
de la calma a la tempesta, de l’eufòria a la depressió.
RELACIÓ AMB ELS PARES:
El més lògic és que es rebel·lin amb nosaltres, els pares, això no indica que hi hagi un problema greu en l’adolescent. Sí que pot indicar
un problema greu si es relaciona malament amb les altres persones.
L’adolescent és a la recerca del seu propi tresor i del seu propi lloc
en el món. Nosaltres els hem d’ajudar a madurar, per tal que tinguin
una bona vida. Els hem de fer responsables i ajudar-los a utilitzar la
seva energia pel seu bé.
Què hem de fer?
Fer-los saber que ens importen, ser generosos, deixar-los fer la seva
pròpia vida i donar-los un lloc al món, acompanyar-los en la seva
obertura a la vida, fer-los responsables, marcar-los normes i límits,
però amb criteris raonables i sobretot observar, escoltar, preguntar
i comprendre.
Com comunicar-nos amb ells?
Cal ser adults emocionalment competents, la nostra estimació és
incondicional. Ens hem de situar en el nostre lloc i realitzar un exercici amorós de l’autoritat. Hem de ser “enginyers de ponts i camins”
cap a ells/es. Ser breus, clars, no cridar, ser valents per dir el que
ens agrada i el que no. I els hem de transmetre  el llegat dels nostres
avantpassats com la flama sagrada de la vida.
Frases dels pares per a l’adolescent:
• Benvingut siguis tu i els teus somnis.
• T’he dit alguna vegada que t’estimo?
• Em tens al teu costat.
• Vida només en tens una, la teva vida és un tresor.
• Fes-nos passar una bona nit.
• Si m’equivoco, rectificaré.
• Quan facis 18 anys, això no serà “xauxa”.
• Si jo et parlo bé, tu em parles bé.
• Encara que ho sàpigues, t’ho he de dir.
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Ens comenta que els nostres nens serien més feliços si aprenguessin més a l’aire lliure, a través del joc i no a les aules, ja que
l’emoció és la base de l’aprenentatge. L’aprenentatge s’activa
per les sensacions directes i reals (utilitzant els sentits), no amb
l’abstracte. Volem que els nens vulguin saber més, amb alegria.
La curiositat ens fa obrir els ulls, ens porta a una millor atenció
(aquesta s’evoca, no es pot imposar), conseqüentment hi ha un
millor aprenentatge, una millor memorització, per tant s’arriba al
raonament. L’emoció és el centre de tot aprenentatge. L’emoció
és el vehicle que transporta les paraules i el seu significat. Sense
emoció no hi ha significat, i sense significat no es pot aprendre
res. Amb els sentits reben informació i l’emoció dona significat a
aquesta informació.
Saber com funciona el cervell ens pot ajudar a poder ensenyar i
aprendre millor, aquest és l’objectiu de la Neurociència. Els neuroeducadors podrien detectar problemes com l’autisme, la dislèxia,
el dèficit d’atenció, la hiperactivitat, lesions subtils que dificultin
l’aprenentatge, així podríem aplicar millor ensenyament gràcies als
nous coneixements de com funciona el cervell.
Ens va explicar que el cervell emocional està situat estratègicament entre les àrees de processament de tota la informació
sensorial i el processament d’aquesta informació fins als nivells
abstractes. En definitiva, que tota la informació sensorial és processada pel cervell emocional abans de la seva transformació pel
cervell cognitiu. Quan veiem un objecte, tota la informació que rep
el cervell és abstracte, idees o conceptes, ja ens transmeten emoció, de bo o dolent, de significat, encara que només sigui de forma
inconscient. En essència som éssers emocionals.
Qualsevol docent ha de ser conscient que els ensenyaments canvien la física i la química del cervell de qui aprèn, transforma per
sempre el cervell del nen a qui ensenya.
Quina responsabilitat que tenen!

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 enviar una carta a:
revistalametlla@gmail.com
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
Estem acabant el curs, però aquest és un curs especial per a nosaltres.
Després d’onze anys deixarem l’escola del Pla de l’Ametller, l’Isaac ja se
n’anirà cap a l’institut amb l’Andreu, el seu germà, i jo deixaré de formar
part de l’AMPA.
Ja el primer any d’entrar a l’escola vaig anar a les reunions que convocava
l’AMPA, però al començament pensava que ja hi havia prou gent implicada, que ja formaven un equip i jo no sabia ben bé quin era el meu paper.
Després vaig adonar-me que era important participar-hi perquè m’assabentava del que estava passant a l’escola, tenia ganes de col·laborar en les
activitats i festes que feien i hi podia comentar i dir la meva opinió sobre
els temes que es tractaven.
Penso que no s’ha de delegar l’educació només a l’escola, que cal cooperar amb ella, des de tots costats, per facilitar-li la tasca, cada vegada més
complexa i difícil.
He estat uns anys la tresorera, sóc membre del Consell Escolar i ara estic
a la comissió d’extraescolars i al Sakhanu.
Es pot ser de l’AMPA de moltes maneres, assistint a les reunions de cada
mes, col·laborant en el pessebre, en la carrossa de Carnestoltes, en el sopar de fi de curs, estar en alguna de les comissions… Una de les tasques
que crec que ha d’anar fent l’AMPA és delegar feines, ja que hi ha pares i
mares que voldrien col·laborar però no saben en què i quan els ho demanes estan contents de fer-ho.
Són importants les trobades a l’escola, com l’arrossada, les sortides.. això
fa més cohesió entre tots i ajuda a creure’t que tots en formem part.
I què n’he tret de participar-hi? La satisfacció d’haver col·laborat a l’escola
dels meus fills. Els meus pares ja en formaven part i això suposo que també
ha fet que jo m’hi engresqués. Espero transmetre-ho també als meus fills.

Un freg a la cama esquerra em desperta, l’endimoniat del despertador no para de ruflar. Són les quatre del
matí. Ja som dissabte?... Ah!! que me’n vaig a la muntanya. Dos hores més tard ja sóc a dos mil cinc cents
metres per damunt el nivell del mar. Fa molt de vent i
és fred, fred. Primavera? El termòmetre ni gosa assenyalar cap xifra. Tan se val, avui m’escoltaré tan sols el
meu interior, i ell em diu que he de respirar l’aire glaçat i
enfilar cap els cims. Esbufegant fins el primer coll, ullant
enllà la blancor d’unes llunyanes muntanyes que encara no hi ha arribat el primer raig de sol. Amunt amb el
cap resseguint la traçada i les mans gairebé tocant el
terra. A dalt. Primer pic. Només els xiulets d’un vent que
aixeca llençols de blanca neu que s’arrapen esgarrifant
les meves galtes, que s’envermelleixen oblidant el dolor. Tres hores més endavant descobreixo pics coneguts
que avui trepitjaré. Quan ets allà dalt el regal sempre es
pot trobar embolicat amb papers de mil colors. El d’avui
intueixo serà el blanc de blancs... doncs per la Vall del
Freser puja sense cap remor la boirada. Amb poca estona em quedo aïllat del més bell de les muntanyes,
l’infinit. Caldrà afinar els sentits i posar en pràctica un
vell aprenentatge. Si res veus, res saps!! Per un instant,
a l’est s’obre una escletxa de cel. Damunt una roca hi
veig un isard que em mira, tampoc és tan lluny i no em
treu la vista del damunt, m’hi acosto i a pocs metres de
la seva talaia, d’un salt enfila cap l’oest, la seva traçada
ressegueix el camí per on he d’anar. Els que en fem de
bona part del nostre descans, enfilar valls i cims, els hi
tenim una gran admiració. Per mi no solsament són animals que pasturen enfilats a les cingleres, són la companyia del silenci que volem escoltar. Res, que la clariana ha durat el temps d’obrir els ulls, altre cop tapat. ( Si
em dius que he d’escoltar i voldria que el sol m’escalfes,
avui toca caminar dins la boira amb les punxes de glaç
a la pell, per camins esquerps i gens planers). El temps
corre lent malgrat apressar el pas. En una raconada herbosa un ramat d’Isards pasturen plàcidament, un d’ells,
m’esguarda amb el cap dret i se’m fon a la retina. És el
mateix d’abans ?
La flama del cor, brollarà sempre per damunt les tempestes. La seva claror s’estén per les muntanyes i dóna
força per trencar la ràbia que neix de les incompetències...

Marta Camós
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Estany
del Pla de l’
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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