Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer del 2015 - Núm. 25

Junts fem camí...

Presentació
JUNTS FEM CAMÍ!
Estimats lectors,
Sí, a l’escola Pla de l’Ametller junts fem camí. I
ho fem dia rera dia, amb l’objectiu d’aconseguir
fites que ens faran més innovadors, competents i
ens obriran les portes a la nostra societat i a fora
d’ella.
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Aquest curs estem fent camí en la implantació de
les noves tecnologies ( ja des de P3 fins a 6è) i en
l’increment d’hores en llengua anglesa (llengua
que considerem vital en el món actual).
Comptem amb l’ajuda de tots aquells que de
manera directa o indirecta participen i aposten
per la nostra escola, per tal de tirar-la endavant
i per fer-la cada vegada més gran i amb una
identitat pròpia.
Gràcies a tots i totes, junts fem camí!!!! Avui i
demà!

Sandra Compte (P3 A)

Dolors Cullell (P3 B)

Roser Baus (1r A)

Elisenda Boix (1r B)

Anna Coll (4t A)

Imma Pujol (4t B)

Adela Rodríguez (6è B)

Laura Cazorla (TEI)

Paula Hernàndez (aula d’acollida)

Quima Bosch (educació especial)

La Comissió de revista de l’escola: Pilar
Coll, Roser Baus, Anna Coll, Roser Cabra i Maite
Cazcarra.
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Anna Puigdemont (secretaria)

Maite Cazcarra (directora)

Marta Prat (cap d’estudis)

Consol Buixeda (P4 A)

Laura Baix (P4 B)

Pilar Coll (P5 A)

Cati Salamià (P5 B)

Lourdes Bustins (2n A)

Maria Dilmé (2n B)

Cristina Turon (3r A)

Eva Bosch (3r B)

Roser Cabra (5è A)

Raquel Soliguer (5è B)

Carme Soler (5è C)

Neus Parella (6è A)

Mireia Quintana (suport infantil)

Àngela Serra (suport infantil)

Mònica Damont (educació física)

Eduard Coba (educació física)

Emma Serrano (educació especial)

Valle Navas (llengua anglesa)

Marta Soler Plans (cultura religiosa)

Marta Soler Ferrer (llenguatge musical)
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Aquests

bons
Records
Records... de veure’t a classe envoltada d’infants
i sempre amb una paraula amable i oportuna en
creuar-nos pel passadís.
Records... de totes les teves aportacions constructives i de la teva tasca com a Cap d’Estudis i coordinadora de menjador durant molts anys.
Records... de la teva implicació en el Pessebre Vivent i en totes les festes escolars.
Records... de les teves passejades pel carrer Sant
Martirià i del recorregut pels pobles del Pla de l’Estany.
Persona treballadora, ordenada, discreta, altruïsta,
familiar, sempre fent goig i amb el somriure a la
cara.
Entregada als demés i implicada en diferents entitats de la ciutat: Mans Unides, Banc de Sang, Càritas, Creu Roja...
Gran amant de l’entorn, de la natura i de les flors
del teu jardí.
I la teva passió: la pintura.
Sempre tindrem a la ment la teva merescuda jubilació que vam preparar amb molta il·lusió fa tan
sols uns pocs mesos.
Gràcies Rosa per tots aquests anys que hem compartit amb tu.
En guardem un bon record i no t’oblidarem.
T’estimem
Equip de Mestres
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Rosa Sumalla
Cançó que els mestres
vam dedicar a la Rosa el
dia de la seva jubilació

Els alumnes de 1r d’ESO,
última promoció d’alumnes
de la Rosa, ens han escrit
unes paraules.

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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P3: Primer dia i adaptació
Tots plegats, nens i nenes, pares, mares i mestres estem nerviosos
i a la vegada emocionats per l’entrada a una nova etapa tan
significativa com és la dels primers anys de vida de l’infant.
És per això que ens plantegem com a objectiu primordial que tots
arribem aconseguir una “bona adaptació” a partir de la qual puguem
sentir-nos motivats, encuriosits, segurs, confiats i estimats...
per poder despertar tot tipus “d’emocions” l’eina bàsica perquè
qualsevol aprenentatge esdevingui “significatiu”.
Les quatre mesures que organitzem per tal d’aconseguir una bona
entrada a l’escola són:
- Reunió general amb les famílies al juny: on hi ha un primer
contacte amb l’escola, mestres, serveis, espais...

- Visita dels nens i nenes a la classe abans de començar el
curs on hi porten material.
- Reducció de l’horari escolar durant els quatre primers dies.
- Suport i TEI dins l’aula.
Així doncs, és amb aquesta finalitat que treballem els diferents
projectes, rodes de tallers, racons, celebracions, festes... que
esperem ens ajudin a aconseguir el nostre propòsit final.
Moltes gràcies família, per ajudar-nos a iniciar aquesta nova etapa
de vida de l’infant i esperem que aquesta innocència, felicitat, alegria
i màgia els/les acompanyi per sempre més!!!

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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P3 A

P3 B

Ctra. de Girona a Banyoles, Km. 14,8
CORNELLÀ DEL TERRI
Tel. 972 59 40 80
Antic Hostal d’en Mach

www.canselvata.cat

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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El nom de les classes d’infantil
Aquest curs, les classes d’educació infantil, tenim noms relacionats
amb l’època medieval i els castells, ja que durant els “2 Dies Diferents”
tota l’escola treballarem aquesta temàtica en diferents tallers.
P3-A són els PRÍNCEPS i PRINCESES.
P3-B són les REINES i REIS.
P4-A són els ARQUERS.
P4-B són els FALCONERS.
P5-A són els CAVALLERS.
P5-B són els JOGLARS.
Vam rebre la visita de la princesa Margarida de Palol i ens va convidar
a visitar el seu castell.

P3 A

P4

P5
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A P3 la princesa Margarida ha arribat amb el seu cavall blanc i ens ha
portat uns dibuixos d’un rei i una princesa que hem decorat i penjat
a la porta de la classe. La princesa quan ha vist que ho hem fet tan
bé ens ha regalat les mascotes de la classe dins d’un cistell.
Els nens i nenes de P4 vam anar a Palol, vam trobar sorpreses
amagades dins el castell, que ens havia deixat el seu pare el rei.
També vam trobar un arquer i un falconer en una de les sales
del castell i ara són les nostres mascotes, en Guifré l’Arquer i en
Berenguer el falconer amb la seva falcó l’Úrsula. A més de les
mascotes també vam trobar dos llibres de castells que ens vam
endur a la classe.

P3 B

L’hort d’educació infantil
Aquest curs hem continuat amb el projecte de treball de l’hort a
Ed. Infantil.

P4

Cada setmana ens organitzem en grups per tenir-ne cura.
A l’inici de curs els nens de P3, P4 i P5 hem pogut collir amb abundància tomates, carbassons, bitxos, pebrots, albergínies, mongetes i
alguna maduixeta… que han crescut durant tot l’estiu i ho hem anat
repartint per poder-ho portar a casa.
Aquest curs iniciem el projecte de treball del nostre hort amb
la col·laboració dels alumnes de PIP auxiliar de vivers i jardins de Banyoles format per nois i noies de l’IES Josep Brugulat.
Les primeres sessions han estat per coneixer-nos i fer-nos amics.
Hem decidit que cada nen tindrà el seu padrí de l’hort amb el qual
treballarà de manera conjunta.
Com que som molt treballadors hem anat de seguida per feina i hem
netejat, amb la seva ajuda, totes les hortalisses d’estiu esgotades,
hem arreglat les maduixeres i hem escampat fems i fangat bé la terra
per a poder plantar verdures d’hivern. Hem sembrat cols de brusel·
les, espinacs, naps i hem plantat alls i cebes, enciams i escaroles.
Esperem que sigui una col·laboració ben profitosa en tots sentits
educatius.

P3

P3

P4

P5

P5
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Activitats: increment de l’anglès
Dins dels objectius primordials del projecte de direcció actual, hi ha
el d’incrementar les hores d’anglès. Aquest curs hem començat per
les àrees d’educació física, psicomotricitat i llenguatge musical des
de P4 fins a 6è.
Volem que els alumnes de primària, a més de les hores d’anglès que
ja fan amb l’especialista, puguin practicar oralment l’anglès en altres
àrees i que els alumnes des més petits coneguin aquesta llengua i
l’aprenguin d’una manera lúdica i divertida.

Aquest increment d’hores s’ha pogut fer gràcies als mestres que
tenim a l’escola que dominen l’anglès, sense ser especialistes i que
han apostat per poder fer realitat aquest projecte.

i P5
dia en anglès a P4
Rotllana de bon
física
música i educació
Alguna sessió de
lès
bulari bàsic d’ang
imària amb voca
pr
de
s
le
au
s
le
Racons a

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Des de les àrees de música, educació física i psicomotricitat
treballem l’anglès per donar continuïtat al projecte del centre.
A totes les aules de primària hi ha un “English corner” amb vocabulari
bàsic.
A l’educació física i psicomotricitat alguns cursos fan les entrades i
les sortides de l’àrea en anglès. “Hello, good morning, see you later ... “
També, al gimnàs i al pavelló, hi ha el material retolat en anglès.
Des de l’àrea de música també treballem l’anglès per donar
continuïtat al projecte.
A partir de P4 ja cantem petites cançonetes en anglès, de manera
que el repertori al llarg de la primària es va incrementant juntament
amb el que fan des de l’àrea d’anglès. Per la cantada de nadales els
alumnes de 2n ja van cantar “I’m a little snowman”.
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Projectors i pantalles digitals
Aquest curs, s’ha fet realitat un dels objectius del projecte de direcció de l’actual equip directiu: que cada aula (des de P3 fins a 6è)
tingui pantalla i projector a l’aula.
Avui dia i seguint les directrius de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) que reconeix el dret del nen a ser educat en el discurs audiovisual, la nostra escola continua en el camí de la innovació tecnològica
per afavorir la nostra activitat docent.
Per tal de poder dur a terme el nostre objectiu l’escola està elaborant un pla TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement),
per poder treballar en xarxa i estimular la implicació dels alumnes
en aquest procés.
D’aquesta manera, tots els cursos poden rebre alguns dels contin-

P3

A P3 utilitzem el projector tan per visualitzar i
escoltar contes, cançons, endevinalles, dites,
poemes... com per interactuar directament
damunt la pantalla essent ells els principals
protagonistes dels seus aprenentatges.

1r

Els projectors a cicle inicial, es una bona eina
de recerca d’informació, o per explicar petits
contes,... entre altres coses, a part de poder
seguir tots els llibres de text a través de la
pantalla.

4t

Els nens i nenes de quart vam aprofundir
en els Coneixements de Medi utilitzant el
projector com a recurs educatiu.
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guts d’aula d’una manera més engrescadora i vivencial.
Des de l’escola aquest curs s’ha ofert un curs de formació pel claustre de mestres en relació a les eines TAC. Aquest curs, també pretén
ser un lloc on els mestres comparteixin coneixement i experiències
respecte a les noves tecnologies i el seu ús dins les aules.
La utilització dels projectors i pantalles a la nostra escola és múltiple,
aquí teniu un petit recull d’algunes de les activitats que es realitzen
a les tutories.
També gaudeixen de pantalla i projector les aules de música, anglès,
aula de ciències i biblioteca.
Val a dir que han ajudat a portar a terme aquest projecte: la nostra
AMPA i l’Ajuntament de Banyoles.

P4

Els nens i nenes de P4 utilitzem el projector
per veure i escoltar cançons i contes, i també
per fer alguns jocs educatius com el memory.

2n

A 2n utilitzem el projector de l’aula per
treballar, reforçar i/o ampliar continguts de
les àrees curriculars.

5è

A 5è treiem molt profit de la pissarra digital
i del projector. Una de les coses per a què
l’utilitzem és per corregir els exercicis del llibre.

P5

A P5 fem servir el projector gairebé cada dia a la rotllana:
llegim, escrivim, busquem informació i fotos sobre
el que estem treballant, mirem contes, escoltem
cançons, mirem vídeos en anglès, mirem les
nostres fotos i vídeos, juguem a l’EDU365...

3r

A les aules de 3r utilitzem el projector com a recurs en gairebé totes les àrees curriculars per a
diferents activitats: digitalització de les pàgines
dels llibres, recerca d’informació col.lectiva, visualització d’imatges i videos.

6è

Repassant exercicis de matemàtiques amb
els portàtils.

Cartell Festa Major Banyoles
Els alumnes de P5 hem treballat el cartell de la Festa Major de
Banyoles d’enguany.
Hem observat detingudament, tot el seu contingut, explicant tots els
elements que fan referència a les fires i a la ciutat de Banyoles. Com
que ens agrada tant escriure hem fet llistes i llistes de tot el que hi
veiem.
També hem analitzat els colors que té i la composicio dels elements
i lletres, hem investigat amb les lupes si en algun raconet hi havia el
nom del seu autor. Hem vist que era en Jaume Geli i hem parlat d’ell.
Hem decidit reproduir el cartell en gros per exposar-lo al passadís.
En Jaume Geli, artista banyolí, autor del cartell de la Festa Major
d’enguany, en assabentar-se de l’adaptació que hem fet els alumnes
de P5 de la seva obra ens ha enviat un missatge per fer-nos saber
que li agradaria molt venir-nos a veure i compartir una estona amb
nosaltres.
Hem acceptat encantats!!!!
Durant la seva visita a l’escola li hem ensenyat l’adaptació que hem
fet de la seva obra i li hem explicat com vam resoldre el treball amb
diferents tècniques.
Li vam fer un munt de preguntes sobre la seva feina i els seus
treballs i ens va regalar una litografia d’edició limitada del Cartell,
que ens va dedicar.
Aquest ha sigut un primer contacte i, a tots, ens van quedar moltes
ganes de treballar junts en alguna altra ocasió…
MOLTES GRÀCIES JAUME PER LA TEVA VISITA!!!!!
UNA ABRAÇADA DE TOTS ELS DE P5!!!
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Sant Martirià vist pels nens
P3

P4

1r
A P3 hem posat a prova les nostres
habilitats pescant ànecs. Mireu que bé
ens ho hem passat!!!

2n

14

3r

4t
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Sant Martirà vist pels nens
A Cicle Superior hem treballat Sant Martirià a l’àrea de plàstica. Hem
fet uns cartells per la festa major!

Cicle superior

16

Castanyada 2014

17

VI Cantada de nadales

P3
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P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Els pessebres
de l’escola
Enguany, els alumnes de Cultura Religiosa de Cicle Mitjà i Superior
de l’escola Pla de l’Ametller, han participat en la mostra de pessebres fets amb material reciclat que l’Associació de Pessebristes de
Banyoles ha organitzat per celebrar el Cinquantè Aniversari. Aquest
pessebre el trobareu exposat fins el dissabte 28 de febrer al Museu
Darder, (dissabtes de 10.30 a 13.30h i de 16 a 18.30h i diumenges de
10.30 a 14h).

Aquí teniu el recull de premis
que ens van donar per participar en el concurs de Pessebres de Banyoles i Camós.

Aquest any els alumnes d’Educació Especial i els de l’Aula
d’Acollida, amb la col.laboració de les mestres de plàstica, han fet
aquest magnífic Pessebre a l’entrada de la nostra escola. Les figures
han estat els mateixos alumnes de l’escola, representats en una fotografia del pessebre vivent de l’any passat.

19

XIII Pessebre vivent del Pla de l’Ametller
P3

Els alumnes de P3 estan repartits entre el cel i l’infern.

P4

Els pastors de P4 fan la berenada.

P5

Un any més a la nostra escola es va representar el ja tradicional
Pessebre Vivent. Va ser el 13 de desembre i, com cada any, va ser tot
un èxit d’organització, de col·laboració i de públic!
Les principals novetats d’aquest any van ser la renovació del quadre
de sisè i la nova ubicació dels quadres dels dimonis de quart i dels
reis de cinquè.
Durant el recorregut es venien números per la rifa de quatre
paneres que es van aconseguir amb les aportacions de comerços,
empreses i famílies relacionades amb l’escola. Moltes gràcies a tots!
Una part dels diners recollits amb la venda de números es va
destinar a la Marató de TV3, aquesta vegada dedicada a les malalties
del cor. En aquesta edició vam poder fer una aportació de 549’90 €.

Els mercaders de P5 cusen, pleguen roba, van a la taverna, al mercat
i fan collarets!
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Des de la comissió de pessebre de l’AMPA volem agrair la
col·laboració de totes les famílies i mestres que van fer possible, una
vegada més, que el nostre Pessebre Vivent fos ben lluït.

1r

Els alumnes de primer ens fan una petita mostra d’un mercat de l’època, també ens ensenyen com es treballa a l’hort i com es pesca en el riu
del Pla de l’Ametller.

2n

Els alumnes de segon ens ensenyen com passaven l’estona els membres de l’alta societat romana fent festes en un jardí romà. També ens
representen els romans patrullant, fent guàrdia o descansant.

3r

Tenim una mostra de diferents oficis de l’època en un mercat representat pels alumnes de tercer. Hi ha escrivents, carnissers, ceramistes,
flequers, fusters, herbolaris...
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4t

Els dimonis de quart canten i ballen al so de la música mentre dos pastorets innocents fan xup-xup a l’olla.

5è

Els Reis i els patges de cinquè reparteixen regals i pols màgica entre els assistents.

6è

Els alumnes de sisè es reparteixen en diferents quadres: L’Anunciació a la Verge Maria i l’arribada de Josep i Maria a Betlem.

La berenada dels pastors i el naixement de Jesús.
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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!!!

Pessebre vivent de l’escola
Hola a tots, sóc la Carla Costa Callís, una alumna de sisè B.
El dia 13 de desembre vam fer el pessebre vivent de l’escola. Tots els
nens i nenes ens vam repartir en els diferents quadres que formen el
pessebre. A mi em va tocar fer d’àngel a la berenada dels pastors. Els
de sisè anàvem disfressats de pastors, àngels o dimonis.
Primer vam quedar tots a les classes, on hi havien les mestres.
Després ens vam anar posant al quadre que teníem assignat i
les mestres ens van acabar d’explicar què havíem de fer. Quan ja
estàvem tots col·locats van obrir les portes i van arribar els pares,
familiars, amics i tota la gent que va voler venir-nos a veure. Va ser
molt divertit, ja que tothom passava i es fixava en tots i cada un de
nosaltres.
Ja és l’últim any que el faig i crec que ho trobaré a faltar... Ha estat
divertit fer-lo durant tot aquest temps. Durant aquests nou anys
d’escola he fet molts personatges diferents: àngel, dimoni, patge
reial, pastora, mercadera, ...
Però també estarà bé poder-ho veure tot i no només el meu. Quan el
feu vindré i podré anar seguint el recorregut i veure tots el quadres.
Carla Costa Callís (6è B)
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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.

Comissions de l’AMPA
Comissions de l’AMPA
Presidenta: Nuri Carandell
Secretària: Mireia Bosch
Tresorera: Montse Masanas
Consell Escolar: Carles Muñoz (P5 i 4t), Joan Constans (6è), Jordi
Juanola (P3 i 1r), Josep Font (3r), Mireia Bosch (3r i 5è), Olga Martínez
(P3 i 3r) i Tatiana Osipova (P3)
Consell Escolar Municipal: Judith Torres (3r)
Comissió Bloc i Facebook: Joan Constans (6è), Jeremy Frank (P5)
i Silvia Sánchez (P5)
Comissió Carnestoltes: Cristina Prat (P3 i 2n), Cristina Serra (2n),
Dani Carbonés (1r), Fàtima Padrés (1r i 4t), Victoria Canet (2n), Joan
Carbonell (4t), Joan Coll (1r), Noelia Leon (P4 i 3r), Pere Massanas
(1r), Pere Ramió (P4), Roser Teixidor (4t), Susana Artacho (P5 i 3r) i
Xavi Rodoreda (2n i 4t)
Comissió Espai Públic: Josep Masdevall (3r i 6è)
Comissió Extraescolars: Joan Constans (6è), Josep Masdevall (3r
i 6è), Jordi Juanola (P3 i 1r), Josep Sánchez (3r), Mireia Bosch (3r i
5è), Montse Masanas (P5, 3r i 5è), Nuri Carandell (2n i 4t) i Sergi
Aguilar (P4 i 1r)
Comissió Casals i Colònies: Montse Masanas (P5, 3r i 5è) i
Raquel Arbussà (P4)
Comissió Festes: Carles Muñoz (P5 i 4t) i Xavi Rodoreda (2n i 4t)
Comissió Menjador: Gloria Farró (P4), Josep Font (3r), Mireia
Bosch (3r i 5è), Montse Masanas (P5, 3r i 5è) i Tere Herencia (P4)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (P4), Cristina Prat (2n),
Cristina Serra (2n), Dani Carbonés (P3 i 1r), Fàtima Padrés (1r i 4t),
Joan Carbonell (4t), Joan Coll (1r), Laia Bosch (P4 i 1r), Pere Massanas
(1r), Pere Ramió (P4), Roser Teixidor (4t) i Xavi Rodoreda (2n i 4t)
Comissió Revista: Anna Bagó (P3), Laura Güell (1r), Imma Callís
(3r i 6è), Mireia Bosch (3r i 5è), Montse Sala (P5 i 4t), Nuri Carandell
(2n i 4t), Nuri Pavón (3r i 6è), Sílvia Sánchez (P5) i Teresa Mariné (5è)
Sakhanu: Judith Torres (3r), Koni Sellinger (2n), Ma Àngels Ramió
(P3 i 1r) i Nuri Carandell (2n i 4t)

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

Delegats dels cursos

Curs 2014 - 2015

P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
1rA
1rB
2nA
2nB
3rA
3rB
4tA
4tB
5èA
5èB
5èC
6èA
6èB

Marta Bramon
Olga Martinez
Glòria Farró
Núria Vidal
Sílvia Aurich
Susanna Padrosa
Anna Massanellas
Karol Giselle
Isabel Vilagran
Cristina Prat
Manel Garcia
Elisenda Bricullé
Lídia Congost
Manel Mir
Glòria Frigolé
Ma Àngels Pérez
Josep Masanas
Olga Velasco
Rocío Abelenda

martabrabre@gmail.com
kbiolga@gmail.com
gloriafarro@gmail.com
nuriquel@gmail.com
s.xurriaques@gmail.com
susannapt@gmail.com
annamassanellas@gmail.com
kagicha17@hotmail.com
ivilagran@gmail.com
cristiprat@hotmail.com
jgarci78@xtec.cat
elibriculle@hotmail.com
lidia.congost@gmail.com
manel_mir@hotmail.com
gloriadsn@gmail.com
angelspeve@hotmail.com
jmasana3@xtec.cat
ovc1972@hotmail.com
rabelenda@abelenda.cat

Escrit presidenta de l’AMPA
Durant la setmana santa de l’any passat, una mare de l’escola, i una
bona amiga, em va animar perquè agafés el càrrec de presidenta de
l’AMPA. Com que sabia que estaria molt ben acompanyada amb la
Mireia i la Montse, que ja fa temps que treballen a fons a la junta de
l’AMPA, vaig pensar que no m’hi podia negar i que així hi posaria el
meu granet de sorra.
Des que el meu fill gran va començar a l’escola he estat vinculada a
projectes que s’han fet des de l’AMPA: el Sakhanu, l’edició d’aquesta
revista, he estat mare delegada,... Però mai m’havia posat a la gestió
de l’associació i per tant això va suposar un nou repte per a mi.
Estic contenta d’haver agafat el càrrec, perquè malgrat que a la junta
som només 4 persones, estem rodejades d’un munt de gent que
treballa a les 9 comissions de l’AMPA i de molta més gent, que tot i
no formar part formalment d’una de les comissions, ajuda i participa
en les activitats que s’organitzen. A més també cal tenir en compte
que hi ha tots els pares i mares delegats que ens fan d’enllaç entre
les famílies d’una classe i les mestres.
L’AMPA és molt àmplia i abarca molts aspectes perquè tots puguem
participar-hi en allò que ens agrada més o que ens és més fàcil.
Sovint sentim gent que ens diu: “uf, jo no tinc pas temps per
aquestes coses” però a vegades no cal buscar temps per venir a
les reunions sinó senzillament col·laborar o ajudar en alguna de les
moltes qüestions de què s’ocupa l’AMPA.
Crec que tothom s’ha de sentir orgullós i satisfet de participar en
aquesta AMPA i jo posaré tot el que pugui de part meva perquè
les coses surtin com volem i per continuar animant a les famílies a
formar part d’aquesta gran associació.
Nuri Carandell

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).

Eleccions al consell escolar
El passat mes de novembre el departament d’Ensenyament
convocava les eleccions que permetien renovar els membres del
Consell Escolar.
El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors
de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen
representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció,
professors, alumnes (només als instituts), famílies, personal
d’administració i serveis i un representant de l’administració local.
La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix
per quatre anys, però cada dos anys es renoven parcialment els
membres representants del professorat i els membres representants
dels pares/mares d’alumnes.
Tots els pares i mares dels alumnes ens podem presentar a les
eleccions per ser membres del Consell Escolar i així poder participar
en les decisions que es prenen en aquest òrgan de govern.
Amb les últimes reformes de la llei d’educació, aquest òrgan ha
perdut poder a l’hora de prendre algunes decisions i la llei preveu
que els directors del centre puguin tirar endavant mesures de
manera unilateral, tot i així, aquesta és la via que tenim les famílies
per participar en l’organització i gestió del centre i per tant és
important que ho fem.
Corresponen al consell escolar les funcions següents:

●

●

●

Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves
modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director
de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte
educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres
cinquenes parts dels membres.
Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les
normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.
El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per
valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per
majoria simple dels membres.
Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves
modificacions així com de la resta de documents de gestió del
centre.

●

Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis
i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i
institucions.

●

Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

●

Participar en el procediment de selecció i en la proposta de
cessament del director o directora.

●

Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les
sancions als alumnes.

●

Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars
complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el
desenvolupament.

●

Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament
general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

●

Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb
l’entorn.

●

Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o
reglamentàries.

Les eleccions al sector pares van tenir lloc el dimecres 26 de novembre a la biblioteca de l’escola, es van presentar dues candidates
i s’havien de renovar dues persones. Van anar a votar 42 persones.
Després d’aquestes eleccions els representants del sector pares i
mares al Consell Escolar són:
Joan Constans i Nierga (elecció gener 2013)
Josep Font i Palomeres (elecció gener 2013)
Olga Martinez i Herrera (elecció gener 2013)
Carles Muñoz i Barrera (elecció gener 2013)
Mireia Bosch i Pérez (elecció novembre 2014)
Tatiana Osipova (elecció novembre 2014)
A més d’aquests pares i mares, també forma part del Consell Escolar
un representant designat per l’AMPA que aquest curs és en Jordi
Juanola i Lladó.

• 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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Eduquem en família
El més essencial de
l’educació quan tot canvia

Posar límits sense càstigs...Com?
Educació per a la convivència

Sr. Jaume Cela. 20 de novembre de 2014. Escola la Draga

Sra. Úrsula Oberst. 15 de gener de 2015. Escola Mn. Baldiri Reixach

Característiques de
la societat actual:
1- L’acceleració
dels
canvis. Sempre hi ha
hagut canvis però ara
està sent molt exagerat.
Canviem molt més que
abans de lloc on vivim, de feina i de respostes a les preguntes
metafísiques. A la família ho vivim amb una certa angoixa. Els
nens ara no tenen llocs on jugar al carrer. Els omplim el temps
d’activitats.
2- Crisi de les institucions. Tot i que ara hi ha noves institucions
educadores.
3- Immigració. La nostra manera de veure el món queda
descentrada. Les escoles han de veure com creen una nova
cultura.
4- Creixement de les desigualtats socials.
En aquest marc, quines són les coses que hem de mantenir?
La nostra funció com a educadors comença quan el nen o
nena ens pregunta “m’ajudes?” i nosaltres ens mobilitzem per
ajudar-los.
Elements de l’acció educativa:
a) Acollida: acollim els nens i nenes sense condicions, tal com
arriben.
b) La nostra tasca com a educadors és ensenyar el món.
Mostrar el món és mostrar el que és bo i el que és dolent, la
vida i la mort.
c) Acompanyar.

Cal fonamentar el sentiment de
comunitat i eliminar les conductes que no volem. És important
que el nen o la nena se senti
apreciat i benvingut, que tingui
la necessitat de cooperar amb la
família, d’aquesta manera el nen
no fa tantes conductes negatives. Aquest estil educatiu és aplicable a
tots els nens i nenes, i és bo per millorar la convivència familiar.
Els estils educatius que no hem de utilitzar són:
● Estil autoritari. El nen es sent inferior.
● Estil consentidor. El nen es torna un tirà.
● Estil inconseqüent. El nen no sabrà acceptar la frustració.
Quatre maneres que el nen/a compensa el sentiment d’inferioritat:
1234-

Cridant l’atenció
Demostrant superioritat
La venjança
Volent demostrar la seva incapacitat

Per evitar aquests sentiments i canviar-los per sentiments de “comunitat” hi ha 2 elements claus:
1- L’encoratjament:
El nen i nena encoratjat col·labora, és tolerant, és respectuós, mostra
interès en els altres i és capaç de donar-los ànims.
Per tal d’encoratjar-los, és important que sentin que:
●
●
●
●

Connecten. Que tinguin un lloc a la família, a l’escola, amb els amics.
Són capaços.
Compten. Que el que fan o no fan, pot influir en el seu entorn.
Tenen coratge. Que tenen el valor d’afrontar els problemes que es troben.

d) Saber escoltar (molt important) ”tenim bon record d’aquells
mestres que ens varen saber escoltar”, els estem dient que
“això que m’estàs explicant serà dur però jo estaré al teu costat
i sense condicions”. I que sapiguem interpretar allò que hi ha
darrera del que ens expliquen (sobretot els nens més petits).

El millor per l’autoestima és posar obstacles que puguin superar amb
una mica d’esforç.

Educar és el treball que fem per tal de construir un narrador,
una persona que sàpiga explicar bé la seva vida.

Enlloc del càstig, el que sí ha d’entendre el nen o nena són les conseqüències dels seus actes. El càstig fa referència a una conducta passada, la conseqüència té a veure amb el futur.

Hem de treballar:
1. La seva autoestima.
2. La seva responsabilitat. Que sàpiguen que hauran de fer
pactes per conviure amb els altres.
Ens interessa educar per tenir persones amb:
-

Saviesa: ens interessen persones que saben preguntar-se.

- Coneixement: ens interessen persones que sàpiguen argumentar
-

Bondat: ens interessen persones que sàpiguen col·laborar.

-

Felicitat.

Últim consell: utilitzar el sentit de l’humor.
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Una de les claus per sentir-se feliç, és sentir-se útil.
2- Les conseqüències naturals i lògiques.

La conseqüència lògica és allò que passa, com a resultat d’un acte, en
el qual hi ha una intervenció correctiva d’una altra persona que actua
com a representant de l’ordre social preestablert.
Mètode de l’Educació per a la Convivència
Pas 1: Descriure la situació de conflicte en detall.
Pas 2: No cometre els errors de sempre: el suborn, l’amenaça, el sermoneig, ni utilitzar la resposta pedant.
Pas 3: Detectar l’objectiu que persegueix el nen amb la seva conducta
(atenció, poder, venjança).
Pas 4: Revisar l’actitud i aplicar l’estratègia. Enlloc de sermonejar, hem
d’actuar, donar una explicació breu i prou. Enlloc d’amenaçar, hem d’establir regles i mantenir-les. És important que aquestes normes siguin
conegudes i consensuades entre tots.

Eduquem en família
LOMCE (*). L’intent de
destrucció de l’escola pública
Sr. Josep Callís i Franco. 4 de novembre de 2014.
El passat 4 de novembre,
el professor Josep Callís i
Franco, doctor en didàctica
de les matemàtiques de
la Universitat de Girona,
membre del Nucli Freire de
la FEP-UDG i de l’assemblea
del Pla de l’Estany, va fer
una xerrada als pares,
mares i mestres de les
escoles de Banyoles sota el
títol “LOMCE, l’intent de destrucció de l’escola pública”.
A través de les explicacions desgranades al llarg de la xerrada va
anar justificant i donant raó sobre el perquè del títol. Inicialment
va fer una presentació argumentant que darrere el desplegament
de qualsevol llei educativa o de qualsevol currículum hi ha una
forma d’entendre la societat i una ideologia política i que en
conseqüència, la LOMCE, en el seu disseny porta implícites fortes
connotacions d’una política neoliberal i dictatorial.
Tot seguit va passar a analitzar diferents articles de la LOMCE i
les intencionalitats amagades en cada cas. Va anar mostrant que
aquesta llei pretén crear un model d’escola i de societat que porta
a un retrocés tant ideològic com de qualitat educativa que frena
les millores aconseguides en aquests últims trenta anys i on s’hi
evidencien, entre d’altres, les característiques següents:
● Objectiu mercantilista i competitiu.
Una educació subordinada i al servei de l’economia amb la
conseqüent potenciació de les àrees instrumentals, de la
tecnologia de la informació i de les matemàtiques i les llengües
en detriment d’àrees i matèries que potencien el pensament crític,
la creativitat i la imaginació, el pensament democràtic com la
Filosofia, l’Educació per a la Ciutadania, la Música, la Plàstica ...

●

Pèrdua de l’aconfessionalitat de l’escola pública. Reforç
de la instrucció religiosa.
La Religió torna a tenir el mateix valor en la nota final que altres
matèries com les matemàtiques o les llengües.
● Modificacions del model lingüístic i intent de desmembrar el català
Es divideixen les assignatures en troncals, especifiques i
d’especialitat i dóna un % d’hores diferent a cada tipologia. Les
matèries troncals han d’ocupar una mínim del 50% de les hores,
les específiques un màxim del 50% i les d’especialitat no tenen
assignat un temps mínim.
La llengua castellana i la llengua estrangera es consideren troncals,
les llengües autonòmiques cooficials (català, gallec i basc), són
matèria d’especialitat, encara que d’estudi obligatori i que cal
situar dins el limitat marc horari de lliure disponibilitat de les
autonomies fet que redueix, després, les possibilitats d’integrar-hi
altres continguts que es considerin essencials.
● Més control i uniformització del nivells i continguts en
tot el territori espanyol.

ensenyaments mínims en comunitats amb llegua cooficial i el
75% per la resta de comunitats. A través d’això, hi ha la voluntat
d’eliminar la consciència i les identitats culturals.
● Implementació de proves de control en el canvi de cicles.
Es faran proves d’avaluació que dissenyarà el Ministeri d’Educació
a nivell estatal per final de Primària, ESO i Batxillerat, a més d’una
prova a 3r de primària.
Aquest control de les programacions i avaluacions permet un
major control ideològic i social, una supressió d’identitats culturals
i lingüístiques i la desaparició de la formació de les pròpies realitats.
Les avaluacions externes, sota l’enfoc que pretén desenvolupar
la LOMCE, portaran a l’aplicació de metodologies tradicionals i
memorístiques per sobre de la descoberta i la recerca.
● Excel·lències i llistes segons resultats.
Amb aquestes avaluacions s’elaboraran llistes que catalogaran els
centres, un dels factors clau per la seva dotació econòmica, fet
que afavorirà els col·legis amb bons resultats, privats, i farà que
les escoles amb pitjors notes, especialment d’entorns marginals,
surtin malparades i cada vegada més desateses.
El menyspreu de l’equitat i la inclusió que es respira en una gran
part dels canvis proposats porta a la segregació i a la diferenciació
d’escoles i societat.
● Major poder del director i menys poder del consell escolar.
Representa una important pèrdua de la democràcia escolar i la
possibilitat de generar una pèrdua d’implicacions per part del
professorat i dels pares en les dinàmiques escolars.
Tot i les justificacions que es donen pel fet que, a través de la LOMCE,
es pretén millorar l’educació i reduir l’abandonament escolar, la
realitat demostra tot al contrari quan es redueixen les dotacions
pressupostàries per educació, quan es redueix el professorat en
els centres i el seu salari, quan es dóna possibilitat d’incrementar
la ràtio d’alumnes per aula, quan es treuen els suports especials
(aules d’integració, ajuts en centres d’entorns socials amb
necessitats educatives especials, mestres de suport, ...)
Finalment, la xerrada va acabar amb la conclusió que, pel bé de la
qualitat d’educació que tenen dret els nostres fills i filles, cal una
implicació directa de tots plegats per, coneixent a on ens porta,
lluitar decididament i amb convicció contra aquesta llei educativa,
de manera que la fórmula més fiable i efectiva és intentar que
Catalunya tingui ple poder de decisió sobre l’educació o qualsevol
aspecte, i això només és possible sent independents de l’estat
espanyol.
(*) LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa),
popularment coneguda com a llei Wert. És la llei que es va
presentar com a projecte llei el 17 de maig de 2013 pel ministre
de Educación, Cultura y Deportes del govern popular de Mariano
Rajoy, José Ignacio Wert. Va ser aprovada definitivament (només
va ser recolzada pels membres del partit popular) per les Cortes
Generales de España el 28 de novembre. Després de la seva
aprovació, s’ha d’anar implantant progressivament a les diferents
comunitats autònomes.

Les autonomies perden capacitat de decisió sobre els continguts
educatius, el Govern central fixarà el 65% dels continguts dels
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Els pares ens expliquen...
Per representants de l’Associació Catalana de Dislèxia de la província de Girona

La dislèxia
Aquest any, fruit de l’empenta i el treball de la Sílvia Casademont,
la Gemma Martínez i la Cristina Marsal, s’ha constituït l’Associació
Catalana de Dislèxia de la província de Girona. L’ACD existeix des
de l’any 1992, però a nivell de tot Catalunya i focalitzada sobretot a
Barcelona.

escolar o bé oferint-los sortides per a les quals no estan gens
motivats i que són l’origen de profundes frustracions personals.

El dia 21 de febrer, a les 10:00h del matí, es fa una conferència de
presentació d’aquesta secció gironina de l’Associació Catalana de
Dislèxia a la sala d’actes de l’escola la Vila de Banyoles.

∙ Seguidament, es tractarà amb una bona reeducació, amb
l’ajuda de la família i de les escoles.

Hem aprofitat que una d’elles és mare de dos nens de la nostra
escola per demanar-los que ens expliquin què és la dislèxia.

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?
La dislèxia és una dificultat significativa
persistent en la forma escrita del llenguatge,
que és independent de qualsevol causa
intel·lectual, cultural i emocional i que,
per tant, apareix tot i tenir una intel·ligència
adequada, una escolarització convencional
i una situació sòcio-cultural dins de la
normalitat.
Es caracteritza perquè les adquisicions de
la persona en l’àmbit de la lectoescriptura
es troben molt per sota del nivell esperat en
funció de la seva intel·ligència i la seva edat
cronològica. És un problema de tipus cognitiu,
que afecta aquelles habilitats lingüístiques
associades amb l’escriptura, particularment el pas de la codificació
visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció i la
seqüenciació. Es manifesta amb una dificultat d’automatització
especialment en la lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el
càlcul aritmètic.
Exigir als alumnes que pateixen dislèxia el mateix nivell de
coneixements ortogràfics o la mateixa velocitat lectora que a la resta
dels alumnes, és abocar-los al fracàs tot i tenir una intel·ligència
i una capacitat intel·lectual dins de la mitjana (i, en alguns
casos, per damunt), degut a que tenen un problema específic
d’aprenentatge.
Senzillament, els dislèctics tenen una manera diferent d’aprendre.
La majoria de les persones dislèctiques estan prou capacitades
per accedir a qualsevol nivell d’ensenyament, però massa sovint
el sistema educatiu barra el pas als dislèctics abocant-los al fracàs

∙ La dislèxia es detecta mitjançant un diagnòstic que
realitzarà un bon professional.

EL NEN I LA NENA DISLÈCTICS:
L’infant dislèctic pot ser una criatura alegre, brillant, intel·ligent i
no tenir aparentment cap dificultat en els primers nivells escolars.
Però, per sorpresa de pares i mestres, aquest nen o nena, en iniciar
l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura,
comença a semblar lent i insegur. “No cal
preocupar-se, és molt llest/a, ja madurarà”,
és el comentari més freqüent. Però ell o
ella sap que no aprèn a llegir com els altres
companys i companyes. Dia a dia s’ha
d’enfrontar al seu fracàs, a la preocupació
de la família, a l’atenció persistent del mestre
i, no poques vegades, a ser la riota del tots
quan el/la fan llegir davant de la classe. Els
nostres fills o alumnes s’han d’enfrontar
amb un sistema educatiu que espera que
aprenguin a llegir i a escriure dins d’uns
terminis establerts i amb suficient habilitat
per afrontar els estudis posteriors. Quan no
ho fan, ben aviat senten comentaris del tipus
“si volgués, podria”, “és un gandul”, “no dóna per més”, o “està poc
motivat”. No trigarem gaire a tenir un nen o una nena ple d’ansietat,
que es mostra nerviós i reservat.
LA FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DISLÈXIA ÉS:
∙

Poder donar a conèixer el que és la dislèxia i el TDAH.

∙

Explicar com afecta al nen/a i a la seva família.

∙

Saber com s’ha d’actuar dins l’àmbit educatiu.

∙

Donar suport i orientació a les famílies.

∙

Intercanviar emocions i experiències.
Representants de l’Associació Catalana
de Dislèxia de la província de Girona.
Gemma Martínez, Sílvia Casademont i Cristina Marsal
Contacte: dislexiaitdah@gmail.com

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

Comencem P3!!!
Es pot dir que des del mes de març de l’any passat, amb les
preinscripcions, vam iniciar el nostre camí cap a l’entrada a “l’escola
dels grans”. Un moment ben important en el qual, com a pares,
requeia sobre nosaltres la responsabilitat d’escollir una escola per a
la nostra filla. Era inevitable sentir certa pressió… Érem conscients
que el centre escollit (o assignat) l’acolliria durant una bona colla
d’anys i testimoniaria molts moments especials i irrepetibles de la
seva infantesa, molts aprenentatges… i, de ben segur, que seria on
es gestarien algunes de les amistats més importants, on coneixeria
mestres que marcarien la seva trajectòria educativa i personal, etc.
Un cop passada la fase d’assignació de centre i matriculació,
esperàvem amb nervis i gran expectació el “període d’adaptació”…
li agradarà la nova escola?, plorarà?, farà ben aviat amiguets?, hi
haurà feeling amb la “senyoreta”?...
Però... quin descans va ser el nostre quan vam veure que, des
dels primers dies, la nostra filla anava molt contenta a l’escola!!!
L’expressió de la seva cara en recollir-la a la tarda, ens ho deia tot…
A casa ens parlava amb emoció i afecte de la “senyoreta”, dels
jocs divertits que hi havia a l’aula, de les estones de pati màgiques
recollint ametllons,… ben aviat, doncs, vam relaxar-nos tots plegats
i ens adonàrem que aquella entrada a P3 que tant respecte ens
feia…, havia estat superada amb èxit!!!! I ja teníem el que per a
nosaltres era més important: veure la nostra filla il·lusionada i tenir
la confiança suficient en l’escola i els professionals que hi treballen.
Sóc mare i també mestra i…, per experiència personal i professional
puc dir que, en la majoria d’ocasions, estem menys preparats els
adults que els propis nens per afrontar canvis importants com
aquests… El que està clar és que el “període d’adaptació” sovint el
necessitem més nosaltres que els nostres infants… A vegades ens
envaeixen les pors i els pensaments negatius, sentim que ens falten
eines i recursos per gestionar algunes situacions i tendim a mostrarnos impacients...
Penso que no hi ha cap recepta màgica que garanteixi una adaptació
immediata i meravellosa a l’escola... Sinó que es tracta d’un procés
individual, ja que cada nen i cada nena té el seu propi ritme segons
les seves necessitats i experiències prèvies. Però penso també que
l’escola i els “mestres acollidors” són un ingredient importantíssim
ja que ens poden ajudar a facilitar i dinamitzar l’adaptació. Les
reunions informatives, qüestionaris, la receptivitat de les mestres...
ens han ajudat, com a famílies, a sentir-nos acompanyats en tot
aquest procés i convidats a anar-nos-hi implicant.
Ja per acabar, com a pares d’una nena de P3 ja sentim que formem
part de la “Gran Família del Pla de l’Ametller”, i volem dir que valorem
molt positivament aquests primers mesos de curs i tot el que hem
conegut fins ara d’aquesta escola. Compartim amb la nostra filla
la il·lusió i l’entusiasme per aquest viatge que ja hem encetat per
l’Educació Infantil i Primària dins el que és ja la “nostra escola”. I, per
a nosaltres, això és molt important!
Anna Bagó
Mare d’una alumna de P3

* Aquí teniu una petita bibliografia en imatges per si us pot ser útil
per acompanyar-vos en aquest procés d’adaptació a l’escola:
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Club

de lectura

“Dies de frontera” amb Vicenç Pagès

- Ho sento, faig tard. M’he hagut d’esperar a la pizzeria, encara no
la tenien a punt...
- Què és? Napolitana? Se sent l’olor...
- Sí, com sempre. Voldria canviar però com que veig que sempre
s’acaba...

- Però els homes protagonistes a la novel·la són més immadurs, il·lusos, obsessius, febles. No sé si és així com ens veu
l’autor…
- Tens una altra cervesa, company?
- No te les acabaràs pas.

- No, no, no canviïs, s’ha tornat un referent.

- Traiem les postres?

- Ja ha arribat l’autor?

Pasta de full amb xocolata i pinyons, trufes, bombons, tiramisú líquid
en vasos de plàstic transparent, tortada banyolina i un pastís especial per l’ocasió. Delicatessen.

- Sí, és allà parlant amb en Josep.
- Hola, ets en Vicenç? Sóc en
Joan, el que t’he escrit per correu. T’han explicat com funciona el nostre club? A aquesta
hora tots tenim molta gana i
se’ns faria difícil parlar de llibres amb la panxa buida. Ens
organitzem per portar alguna
cosa per menjar o beure i ho
presentem en aquesta taula
com si fos un bufet lliure. Cadascú agafa el que li ve de gust
i ens asseiem a menjar i parlar
del llibre, o al revés. En el cas
com el d’avui, quan ve un autor, ho canviem, primer mengem i després parlem. No sigui que de
tant respondre, el convidat es quedi sense poder fer un mos. Si et
sembla bé, sopem una mica i després ens hi posem. Una cervesa?
Un got de vi?
- Cervesa.
Truita de patates “professional”, truita de patates casolana, croquetes de pernil, de pollastre, de bolets. Crema de carbassa, pinxos de
formatge i codony, amanida de pasta amb tomàquets cherry, embotits, salmó, canapès d’escalivada. I la pizza, amb anxoves i olives
negres. Vi blanc, vi negre i cervesa. També aigua mineral.

- Caram Lluïsa! Com t’ho has fet? És ben igual que la imatge del
cartell! Això no és un pastís, és una obra d’art!
- Vinga, enceteu el cava!
- Jo no en vull, que de seguida em
puja, has portat rooibos, Marga?
- El narrador de la novel·la, fins i
tot es permet la llicència d’adreçar-se al lector per aclarir-li algunes qüestions i opinar sobre
l’actuació dels personatges. Què
vols aconseguir?

- Em pots acostar el vi?

- El pas del temps no només s’ha
de notar en els gadgets electrònics que utilitzen els personatges: el narrador també pot ser anacrònic, actual o experimental. El que em costa és servir-me d’un narrador com els
del segle dinou, que fan veure que no existeixen i que volen
fer creure que el que estan narrant és el que succeeix, com
si no hi hagués cap filtre entre la vida i ells. El narrador de
Dies de frontera ens recorda que estem llegint una novel·
la, potser ens recorda que el lector també forma part d’una
novel·la.

- Negre?

- Més cava?

- No, el blanc. És molt bo, d’on és?

- Sí… però acosta’m un altre tall de pastís.

- Uauu! Aquesta vegada sí que t’ha quedat bona la truita “professional”!

- Aquestes trufes són comprades o les has fet tu?

- Després de l’èxit de la novel·la Els jugadors de whist, escriure Dies de frontera ha estat un repte?
- Sí. Es tractava de no repetir-me, però també de no canviar
massa, de no esforçar-me per ser massa diferent de mi mateix. Entenc que és una evolució, potser una depuració, un
llibre molt diferent però que es nota que l’ha escrit la mateixa persona no gaire després de l’altre.

- Xiisst! Calleu que no m’entero!
- En els anys que portem comentant llibres al club, ens hem
adonat que hi ha llibres per a homes i llibres per a dones. Fas
literatura masculina?
- No es pot generalitzar. En aquesta novel·la he intentat
concedir la mateixa importància als dos personatges, l’home
i la dona. No és cap mèrit, però per raons familiars, laborals
i sentimentals, he passat moltes més hores amb dones que
amb homes.
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- Haurem d’obrir una altra ampolla...
- Són a la nevera.
- Hi ha autors que fan servir l’alcohol o les drogues per escriure. Creus que l’ús d’aquestes substàncies beneficia el
procés creatiu? O al contrari...
- No.
- Queda alguna cervesa, company?
- Sí, tranqui, ara va.

Carnaval
Quan arriba Carnaval festa i xerinola, disfresses i comparses omplen
els carrers de Banyoles!
Com ja fa una colla d’anys, l’Ajuntament de Banyoles proposa un
tema a l’entorn del qual les entitats i les AMPA de Banyoles creen
els seus dissenys.
Enguany s’ha proposat el tema del món dels CONTES populars.
L’escola del Pla de l’Ametller va escollir “EL GAT AMB BOTES”, un
conte tradicional popularitzat per Charles Perrault.
La Comissió de Carnaval de la nostra escola ja fa mesos va començar
a treballar de valent per tal de tenir-ho tot a punt pel dia 7 de febrer.
Una colla de pares i mares amb molta energia, empenta i plens
d’il·lusió, imaginació i creativitat han fet possible que tots plegats
hàgim gaudit d’una rua molt divertida i animada. Moltes gràcies a
tots/es!
Per unes hores els carrers de Banyoles s’han omplert de tres
porquets, timbalers del Bruc, monstres de colors, dracs verds,
ratolins... i gats amb botes.
Uns 300 gats amb botes petits i grans, han desfilat a la rua infantil de
la tarda i uns 40 encara han tingut energia per tornar-hi a la de nit.
Ha estat un carnaval genial on petits, joves i grans s’ho han passat
d’allò més bé!
A veure l’any vinent quines sorpreses ens prepararà...
Aquí teniu algunes fotografies que il·lustren alguns dels grans
moments de la rua.
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L’ametlla recomana: Pàgines web
Educació infantil
Petita xarxa
http://www.petitaxarxa.cat/
Aquest lloc web és tot un món, hi trobareu des de jocs (classificats per edats) fins a receptes
senzilles per fer amb els nens.
M’endevines?
http://www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm
En aquest lloc web trobareu una col·lecció d’endevinalles classificades en quatre nivells. Hi ha
l’opció de sentir l’endevinalla, per als nens i nenes que encara no saben llegir bé.

Cicle inicial
LearnEnglish Kids
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
Lloc web del British Council amb una gran varietat d’activitats per als més menuts de la casa, i
per als no tan menuts. Hi trobareu jocs, contes, vocabulari, cançons, i molts altres entreteniments.
Els instruments de l’orquestra
http://www.xtec.cat/trobada/musica/index.htm
En aquest lloc web hi trobareu una col·lecció d’activitats relacionades amb la música, com per
exemple troba la nota i endevina l’instrument.

Cicle mitjà
Info K
http://www.super3.cat/infok
L’Info K és un informatiu infantil i juvenil que s’emet al canal infantil Super3. Al seu lloc web podreu
tornar a veure els reportatges emesos, però també hi podreu trobar alguns jocs com el penjat o
el joc de les parelles.
Mapes interactius Flash
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapesflash.htm
Lloc web ideal per estudiar les comarques de Catalunya, el relleu, … Però no només de Catalunya,
ja que canviant l’idioma s’accedeix també a mapes de gairebé tot el món, així podreu repassar des
dels oceans, fins a les capitals dels països.

Cicle superior
Experimentos Caseros Kids
http://www.youtube.com/user/ExpCaserosKids
En aquest canal de youtube trobareu vídeos curtets on s’expliquen experiments senzills que es
poden fer a casa amb material a l’abast de tothom.
Enciclopèdia
http://enciclopedia.cat/
Lloc web de la Gran Enciclopèdia Catalana. Funciona com un cercador, amb l’avantatge que totes
les fonts enllaçades són fiables. Ideal per fer treballs.
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Passatemps
CURSOS:

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

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

BOTIGA:

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

SERVEI TÈCNIC

www.mecacentre.com

Josep Carreras

mecacentre@mecacentre.com

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

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:

Deixem-los enrera aquests dies festius de somnis i d’ulls grans, que tot ho
encerclen en el petit món dels infants.

revistalametlla@gmail.com

Famílies, pares i mares es creixen per ser al seu costat donant-los amb felicitat
munts de regals. Qui sap si fins i tot massa?

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,...)

Veiem com l’alè i la destresa de les seves mans petites esmicolen papers de
colors que desemboliquen sorpreses desconegudes. L’amor del seu cor juga
amb la imaginació damunt la taula del menjador, on s’hi amunteguen sons i
colors de joguines i fantasies. Un matí carregat d’energia positiva, de watts
alliberats per les veus rovellades per la manca d’aire o per voler-ho engolir tot
amb glopades desmesurades.
Qui s’ho mira crida per dintre. Ho fem per ells, podem fer-ho per ells? Ho fem!!
Sí, tot ho convertim en un món nou. Els dits tremolen a les butxaques, el Sol
ha descobert el rastre en la fugida dels cavalls, no queden rastres d’aigua al
plat, ni de taronja damunt l’estora.

les

remrtes!!!
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Adquisició de
projectors
Aquest curs l’escola va considerar convenient poder
dotar cadascuna de les aules d’infantil i primària
d’un canó projector, ja que fins aquell moment
només n’hi havia en algunes de les aules. L’escola
n’ha comprat onze i l’AMPA, que cada any destina
una partida del seu pressupost per fer diferents
aportacions a l’escola, n’ha finançat quatre, per un
import de 1.839,20 €.
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Ho reviuen l’endemà i encara uns dies més. Però sense saber-ne el com, retorna
l’estri que mai serà oblidat. Aquell desgastat i descolorit i encara insubstituïble
regal. Qui sap si ens va arribar una tarda carregada de tendreses...
Ens cauran llàgrimes gruixudes que es fondran per l’escalfor darrera el vidre
esquitxat, que dóna d’esquitllada enfront el rocam assolellat de la muntanya
que tenim a l’oest. Escoltem les veus carregades d’imaginació. Pensem en la
imaginació que ens cal per fer-ho possible. De sobte, ni veiem ni escoltem,
tanmateix, de l’interior ens ressonen un garbuix de preguntes.
Hem arribat fins aquí. No ha estat gens fàcil. Ens han exigit i hem estat exigents
amb nosaltres mateixos. Els límits hi han sigut, les barreres sempre aixecades.
Malgrat tot l’empenta ens ha fet anar sempre endavant. Res d’angoixes, res de
temors, cap tremolor de veu.
Perquè hi ha qui llença els daus a l’aire i decideix com hem de viure.
Encorbatats, carregats de bones paraules, de rialles generoses i gesticulacions
elegants, que fins i tot són capaços d’acaronar una criatura i gosar explicar-li
com treballen pel seu futur. Escoltant-los entenem que per res hauríem de
témer. Si els confiem, ja se’n faran càrrec de totes les nostres angoixes.
Doncs no. Que recordin qui els ha donat la paraula, qui ha marcat el seu nom
en un paper, que demà podem marcar una altra creueta.
El somni d’un nen, la brillantor dels seus ulls, mai s’ha de trencar pel
despotisme d’un adult.

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

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
GAS

Tel. 636 162 510

Tel. 686 364 399 - 972 58 45 40

Tel. 972 57 12 50

Pg. Mn. Constans, 259 - Banyoles

Tel. 972 57 57 87 - Tel. 639 335 270 - Banyoles

635 853 260
Pg. Mn. Constans, 186
Banyoles

Si desitgeu anunciar-vos a la revista, poseuvos en contacte amb L’ametlla a través de la
següent adreça electrònica:
revistalametlla@gmail.com
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La teva
Estany
del Pla de l’
c/ Llibertat, 137 - 17820 Banyoles
Tel. 972 574 902 - Fax 972 580 462
email: banyoles@base.net

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