Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Juny del 2015 - Núm. 26

Treballem

plegats!!!

Presentació
Aquí teniu a les vostres mans la darrera revista
d’aquest curs!!!
Cada vegada tenim més problemes, a l’hora
de decidir el nombre de pàgines que volem
disposar... doncs us voldríem explicar tot el que
passa a la nostra escola i no disposem de prou
pàgines per fer-ho...
En aquesta revista hi trobareu un recull del que
s’ha fet en els darrers dos trimestres: el comiat
als nostres alumnes de 6è, projectes, sortides,
colònies de 6è, els dos dies diferents, Sant
Jordi, Exposició de flors, concursos, premis,
recomanacions, receptes, .... en fi una miqueta
de tot, per tal que la gaudiu aquest estiu tota la
família.
La comissió de revista de l’escola: Pilar Coll, Roser
Baus, Anna Coll, Roser Cabra i Maite Cazcarra.

Comiat dels
alumnes de 6è
D’aquesta escola recordaré
els mestres i els bons moments
que hem passat tots. Tampoc
oblidaré les excursions.
Sergi Bassas 6èA

Lan Ribas 6èA

D’aquesta escola recordaré
els amics i amigues, una magnífica classe i uns bons mestres.
Gemma Blanco 6èA

M’ha agradat molt. M’emportaré molts records dels mestres
que he tingut des de P3 a 6è. També dels amics i amigues.
Laura Camacho 6èA
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M’ha anat molt bé en aquesta escola des de que vaig arribar i m’emporto molts records
dels mestres i de les excursions
que hem fet.
David Grabulosa 6èA

M’ho he passat molt bé en
aquesta escola i a l’ institut
també faré molts amics i m’ho
passaré molt bé.
Soufiane Senouni 6èA

M’ha agradat molt, mestres, amics, excursions, etc. No
oblidaré mai aquests moments
viscuts.
Àngela Gutiérrez 6èA

M’ha agradat molt aquesta
escola. M’emporto molts bons
records dels mestres, el pati, les
excursions… i dir que els nens i
nenes estudiïn molt.
Marc Cortés 6èA

D’aquesta escola m’enduc molts
records bons i han sigut les millors mestres del món. He fet
molts amics que sempre m’han
fet costat.
Aïda Crous 6èA
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M’emportaré molts records
d’aquesta escola i a l’institut
faré molts amics i m’ho he passat molt bé jugant a futbol i he
après moltes coses.

D’aquesta escola m’enduc
un record molt important dels
mestres i de tots els amics que
no vindran amb mi a l’institut.
Aina Soler 6èA

M’emporto molt bon record
de les mestres i els amics que
m’han ajudat molt des de P3
fins a 6è.
David Tomás 6èA

D’aquesta escola sempre
m’enrecordaré de les mestres,
de les excursions, però sobretot
dels amics.
Ester Font 6èA

M’emportaré molts bons records i no oblidaré els mestres
i amics.
Lassana Sonha 6èA

D’aquesta escola m’emporto
molts bons moments i records.
Totes les mestres que he tingut
han estat al 100%.
Paula Teixidor 6èA

M’he emportat molts bons
records d’aquesta escola(amics,
mestres,...). Vull recomanar que
els més petits estudiïn molt i
facin cas als mestres.
Genís Puigdemont 6èA

M’emporto un bon record de
totes les excursions que hem fet
durant els nou anys que he estat aquí. M’emporto de record
els mestres i tots els alumnes
de l’escola i els de la classe.
Joana Coll 6èA

M’ha agradat molt aquesta
escola des de P3A fins a 6èA.
M’emporto molts bons records
de les excursions i de les mestres. M’ha agradat tenir tants
amics i amigues.
Mariyamu Ceesay 6èA

D’aquesta escola m’emporto molts
records, alguns de bons i alguns de dolents. També d’aquesta escola m’emporto uns bons amics i amigues i unes
mestres genials!
Siham El Kafroune 6èA

M’ha agradat molt venir aquest
curs a l’escola. He après coses que no
sabia i m’ha agradat molt jugar a futbol al pati.
Mahamadou Krubally 6èA

M’he emportat molts records,
molts amics, també les mestres que he
tingut de P3 a 6è.
I el que m’ha agradat més és plàstica.
Ismail Mechbal 6èA

El que m’ha agradat més d’aquesta
escola han estat els mestres i el pati.
Queralt Planas 6èA

Trobaré molt a faltar els amics i els
mestres. M’han agradat molt les excursions de final de curs.
Gerard Canal 6èB

Tot i que m’emporto molts records,
trobaré molt a faltar les amigues.
Judit Font 6èB

El que més m’ha agradat, són els
companys que he conegut.

Trobaré a faltar els companys, els
mestres, els sentiments... Però sobretot els moments!
Carla Costa 6èB

Els moments amb els meus companys i les amistats.
Àlex Pascual. 6èB

M’ha agradat molt l’escola durant
els sis anys que hi he estat.Trobaré a
faltar alguns mestres que m’han ajudat molt i els amics.
Heidy Nazar 6è B

Sònia Grivé 6èB

M’he divertit molt al Pla de l’Ametller. El que més m’ha agradat, són els
meus amics i els mestres.
Mariyamou Samasa 6èB

Estar amb els amics a la classe i
els bons moments és el que més m’ha
agradat. Trobaré a faltar els amics
que he fet durant tots els cursos, el
que se n’han anat i el que se n’aniran.
Laia Burgas 6èB

El que trobaré més a faltar seran
els amics i les activitats que hem fet
junts. També a les mestres.

Trobaré a faltar als mestres i als amics.
Ayou Chouyabi. 6èB

Clara Constans 6èB

D’aquesta escola m’emporto bonics
moments, bons mestres i bons amics.
Erica Carrasco 6èA

Trobaré a faltar els bons moments i
les amistats que he fet
Aina Arbat 6èB

A mi el que m’ha agradat més ha
sigut l’educació que m’han donat els
mestres. I el que trobaré més a faltar,
seran els mestres i els amics.
David Martos 6èB

Trobaré a faltar la gent que m’ha
ajudat, i hi ha sigut quan ho he necessitat.
Ignasi Manrique 6è B

El que més m’ha agradat ha sigut
quan vam anar a Illa Fantasia!

No oblidaré l’amistat amb els companys i els mestres, sort que a l’institut tornaré a veure els amics!
Aniol Nevado. 6èB

Santi Gutiérrez. 6èB

Els companys i les companyes de la
classe i les mestres és el que més trobaré a faltar.

M’han agradat molt els mestres i
les estones que he compartit amb els
amics a l’hora del pati.

No oblidaré mai l’amistat de les
mestres i els companys.

Júlia Sanchez 6èB

Raquel Rojo 6èB

Fàtima Lamkaden 6èB
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Els 2 dies diferents

(2DD)

El dijous 26 i el divendres 27 de febrer vam celebrar els 2 dies
diferents (2DD). Aquest any la temàtica ha estat: L’Època Medieval.
El treball es va fer per tallers, barrejant alumnes d’Educació Infantil
amb Cicle Inicial i alumnes de Cicle Mitjà amb Cicle Superior.
També vam fer una espectacular cloenda amb el grup medieval:
Alma Cubrae i Amics del bosc Isclenc (falconers).

Infantil i Cicle Inicial
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Cicle Mitjà i Superior

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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Activitats tarda 2DD

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
6

El cofre tafaner
Aquest any i ,d’acord amb el projecte PIL (Pla Impulsor de Lectura)
de l’escola, a P3 hem introduït el projecte del “COFRE TAFANER”.
S’ha fet cada dilluns del segon i tercer trimestre.
L’activitat consisteix en què dos pares o mares han fet un treball
d’expressió oral a partir dels elements que han anat descobrint dins
el cofre tafaner. Els temes tractats han estat: parar taula, la bossa de
la mama, contes per anar a dormir, el carro de la compra, els animals
i la bossa de la piscina.
Creiem que ha estat una activitat molt motivadora i atraient, on el
vincle família i escola s’ha vist afavorit molt positivament.

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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Exposició
de castells
Com cada any a cinquè aprofitem l’estudi de l’Edat
Mitjana per plantejar la construcció de castells
amb material reciclat. Des de l’àrea de plàstica, es
donen les directrius i si cal l’ajuda necessària per
dur a terme aquestes meravelles:
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Exposició de mecanismes
electrònics
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XIII Trobada de corals
Vam arribar a les 8 del matí a l’escola . Vàrem pujar l’autocar i vam ficar rumb cap a l’auditori de Girona. Vam arribar a l’auditori a dos quarts
de nou. Hi havia diferents escoles de la província de Girona . Nosaltres cantàvem Tornarem , una cançó de Lax’n’Busto i el cànon de Spring.
Nosaltres vam ser els penúltims de sortir a l’escenari a cantar. Tots anàvem amb camiseta vermella i texans blaus. Hi devien haver unes déu
corals i escoles en total. Al final cada escola va fer cridar els seus sis representants per pujar a l’escenari, per cantar tots junts Montanhes
Araneses, l’himne de la infància i al final, el Cant per a les Trobades de Primària. Quan vam sortir vam anar a esmorzar a fora a la Devesa, prop
de la piscina de Can Gispert i vam caminar uns de minuts per anar a buscar l’autocar.
Oriol, Martí i Pol
(5È B)		

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)

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Trobades esportives
3r

Com cada any els/les alumnes de tercer hem realitzat el Rodajoc.
Vam anar a Porqueres i vàrem jugar a molts jocs. Els grups de cada
joc els formàvem nens i nenes de totes les escoles del Pla de l’Estany.
Aquesta jornada va ser molt divertida, i vàrem conèixer altres nens
i nenes.

4t

Els/les alumnes de quart vam anar al Pavelló de la Draga a jugar a
Pitxet i a Cementiri amb d’altres nens i nenes de la nostra Comarca.
És una trobada molt interessant ja que, a més de passar una bona
estona, tenim la possibilitat de fer nous amics i amigues.

6è

A la trobada esportiva de 6è d’aquest any vam poder gaudir d’un munt d’activitats com la passejada en poni, el hip hop, el hanbol, el golf, el
karate,.....
Ens ho vam passar molt bé i vam conèixer a molts altres nens i nenes de la nostra edat.
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Sant Jordi

P5

1r

2n

12

6è + infantil

3r

4t

6è

5è
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Concursos
Com cada any la nostra escola ha participat en concursos de
diferents tipologies.
Felicitem a tots els participants per l’esforç i la feina feta i
especialment als guanyadors:
L’Ivet Riera de i en Jia Le Sun de 4t i la Clàudia Vázquez de 5è pel
concurs de dibuix dels Manaies.
L’Ivet Riera de 4t pel concurs de dibuix del Consell Esportiu del Pla
de l’Estany.
La Júlia Busquets de 4t pel Certamen Literari Alzina Reclamadora.
La Siham El Kafroune de 6è pel concurs de dibuix Això pinta bé.
Enhorabona a tots!!

Certamen Literari Alzina Reclamadora

Concurs de dibuix dels Manaies

Concurs de dibuix del Consell Esportiu del Pla de l’Estany
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Això pinta bé

Exposició de flors
Com cada any, la nostra escola ha participat a l’exposició de flors.

P3

Aquest curs els encarregats de participar-hi ha estat els nens i nenes
d’Ed. Infantil en representació de tota l’escola.
Hem fet testos, flors, cactus i plantes amb cartró i pintura, inspirada
en el conte “El monstre de colors” sobre una composició de caixes
de plàstic.

P4

P5
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Cantem plegats
Alumnes de P4 i alumnes ESO
Per tercer any consecutiu, alumnes d’ESO de l’IES Pla de l’Estany
han vingut a la nostra escola per fer-nos una activitat musical
molt motivadora. En l’activitat hi han participat els alumnes de P4
i els nens i nenes de l’aula d’acollida. Aquest any com a novetat,
l’activitat s’ha dut a terme en format tallers on els alumnes
d’ESO eren els mestres, els nens i nenes de l’aula d’acollida
els ajudants i els nens i nenes de P4 eren els participants. Hem
après a ballar i cantar diferents cançons amb un fil conductor
molt gastronòmic i finalment uns i altres hem fet un concert.
Ha estat una experiència molt engrescadora i divertida!!!
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Campanya
No l’emboliquis!!!

2n

Des de l’Escola natura ens van venir a fer activitats per treballar el
reciclatge i els esmorzars saludables. Van ser molt enriquidores i ens
van agradar molt!

1r

3r
4t

5è
6è
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Sortides fi de curs
P3

P4

El dilluns 11 de maig els nens i nenes de p3 vam anar a la granja
escola Can Masó de Sils. Tots vam anar passant pels diferents tallers:
plantar cebes a l’hort, munyir una vaca, donar menjar als animals,
sentir el so dels animals del bosc... però el més emocionant va ser
poder pujar sobre un burro català i passejar-lo per un llarg camí.

Les nenes i els nens de P4 hem anat al parc de les aus de
Torroella de Montgrí. Ens han ensenyat un munt d’aus com ara
lloros i guacamais, però també molts altres animals com ara ases,
tortugues, xais, cabres i un porc salvatge. Durant la visita hem donat
menjar a les cabres i els ases, hem entrat al galliner i hem vist una
gallina ponedora covant un ou. Mentre esperàvem l’hora de dinar
hem jugat un munt i hem pogut saltar en un inflable! Que divertit!

P5

Havent dinat encara ens esperaven un parell de sorpreses, el passeig
amb poni i la carolina i l’agaporni que se’ns han posat al damunt,
quin parell d’ocells més trapelles!

1r

Els nens i nenes de P5 vam anar d´excursió de final
de curs a Mas Batllori. Vam fer tres tallers:
• Una passejada amb tractor fins el pont de Sords
• Observació de molts rèptils i amfibis. Fins i tot ens
vam posar una serp al coll!!!
• Vam fer de jardiners, anàrem a buscar terra al bosc
i vam plantar un esqueix de gerani.
Va ser molt divertit!!!

El passat 5 de juny els nens de primer vam anar d’excursió a Besalú,
després de treballar l’ època medieval i com a cloenda dels dos
dies diferents. Ens van fer una ruta guiada escenificada per el
poble durant el matí. Al migdia amb el trenet vam pujar a la casa de
colònies, on vam poder dinar i jugar i realitzar un taller fent coca de
pa! Ens ho vam passar molt bé!
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2n

3r

Els alumnes de 2n hem anat al Museu de la Mediterrània
a Torroella de Montgrí. Hem visitat el museu i hem après
moltes coses de la cultura mediterrània. Tot seguit hem fet
una activitat a la platgeta de l’Estartit, on hem après molt
sobre la vida arran de mar.

4t

Besalú Medieval. El dimarts 26 de maig, els alumnes de 3r vàrem
anar d’excursió a Besalú. Allà ens esperaven uns personatges de
l’època medieval que ens varen acompanyar per Besalú i ens van
fer una visita guida molt interessant. Després vàrem pujar al trenent
que ens va portar fins al mas Gircós, on vàrem poder dinar, jugar i fer
un taller de coca de pa, cuit en un forn de llenya.

5è

El passat 26 de maig els nens i nenes de quart vam anar a la
casa de colònies “Hernando Fierro” a fer esports d’aventura.
Va ser una sortida lúdica i molt divertida.

Els alumnes de 5è, el passat 5 de juny vam anar d’excursió de final
de curs a WATERWORLD. Ens va fascinar les instal·lacions i es va
fer curta l’estada per gaudir de totes les atraccions d’aigua que
feien que ens oblidéssim per un moment de tots els deures, els
exàmens... Va ser un gran dia que vam poder gaudir tots plegats de
un bon moment....
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Colònies 2015
Els dies 3, 4 i 5 de Juny els alumnes de sisè vam anar
de colònies a l’ Alberg Ruta del Ferro, prop de Sant
Joan de les Abadesses.
Van ser tres dies meravellosos on vam fer diverses
activitats lúdiques i esportives. Des d’anar amb BTT
fins a Ripoll per la via verda, fer trekking aquàtic pel riu,
ballar fins a no poder més a «la discoteca» de l’ alberg,
poder compartir els àpats, activitats de lleure i dormir
en habitacions que tenien per nom: catenària, Taga,
Mina dolça, La vaca cega, Cap d’estació, entre d’altres,
Va ser extraordinari. Ens emportem també el record
dels monitors i monitores que van vetllar perquè ens
ho passessim d’allò més bé.I amb l’acompanyament de
la verdor d’un paisatge de muntanya com n’hi ha pocs.
No oblidarem mai les nostres colònies!
Curs sisè del Pla de l’ Ametller
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Vacances d’estiu...
estiu... dolç estiu!!!
Què podem fer?

En el cas que s’hagi d’aprendre alguna cosa (taules de multiplicar,
poemes, ...) nosaltres l’ajudarem preguntant.li sempre un cop ha
acabat d’estudiar. En el cas que no s’ho sàpiga buscarem recursos,
jocs,...maneres més engrescadores per aprendre i que el/la nostre/a
fill/a no es desmotivi.

Planificar

Mètodes

Estaria bé fer una planificació horària d’estudis dels dies d’estiu, en
aquesta planificació caldria establir cada dia 1h de deures d’estiu (bé
els deures que es recomanen des de l’escola o quaderns d’estiu) i,
sobretot, cada dia llegir mitja hora. Si fem això, diàriament, (ja veieu
que es fàcil d’organitzar) els resultats acadèmics dels vostres fills/
es milloraran notablement i el vostre fill/a començarà el nou curs
escolar amb un ritme de treball que no haurà perdut durant l’estiu.

És important ensenyar als nostres fills diferents mètodes per facilitar
fer deures:

S’acaba el curs escolar i arriben les vacances d’estiu. Un estiu que
es presenta llarg i cal no abaixar la guàrdia, per no deixar de banda
tot el que hem après durant 9 mesos de curs escolar.

• Llegir bé l’enunciat de l’exercici i comprendre el que ens
demanen
• Subratllar la part important del que ens demana l’exercici
(amb un retolador fluorescent).

Quan

• Saber resumir un text.

Estaria bé que l’horari el féssiu conjuntament (pares i fills) i pactéssiu
quina és la millor manera d’organitzar aquest horari.

• Ensenyar a memoritzar (determinats aprenentatges
requereixen exercicis de memorització).

L’estona que els vostres fills han de dedicar a fer deures és preferible
que la poseu quan vosaltres estigueu a casa (per així donar-li un
cop de mà, si escau, per revisar els deures, i perquè el vostre fill/a
se senti acompanyat i vegi que esteu interessats pel que està fent).

• Tenir sempre un paper (en brut) disponible per fer les
operacions, esquemes, ...que calguin per tal de facilitar la
comprensió del que ens demanen.

On
El lloc on fer els deures és preferible que sigui la seva habitació,
si és possible amb un escriptori ben endreçat i adequat (amb el
material necessari), sense sorolls i ben il·luminat (preferiblement
amb llum natural).

Espero que aquestes petites recomanacions us siguin profitoses,
que l’estiu sigui un bon moment per poder-les posar en pràctica i
que durant el curs escolar us serveixin!!!
Maite Cazcarra
Directora

Com
En principi, els deures els ha de fer sol, ha d’intentar ser el màxim
autònom possible. Se l’ha d’ensenyar a no perdre la paciència, a
llegir bé el que ens demana l’exercici i a pensar per si sol. Si veiem
que no se’n surt l’ajudarem amb calma i sense perdre nosaltres
la paciència...llegirem conjuntament la pregunta i, si cal, farem
esquemes, dibuixos,...per facilitar la comprensió d’allò que ens
demana l’exercici.

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

L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

Facebook:
ampa.delametller

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

Venda de llibres
La venda de llibres pel curs 2015-2016 es farà el dimarts 1 de
setembre, de 10 h a 17 h, i el dimecres 2 de setembre, de 10 h a 14 h.
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.
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 i en les activitats extraescolars.

Venda de camisetes

• Aporta fons a l’escola per a la creació d’infraestructures
necessàries l’adquisició de material, com ara mobiliari,
ordinadors, llibres, jocs pel pati…

Com ja sabeu cada dimarts i dijous del curs, de 2/4 de 5 fins a les
5 de la tarda, a la biblioteca de l’escola podeu comprar la camiseta
identificativa de l’escola, que s’utilitza tant per psicomotricitat i
educació física, com per les sortides i excursions fora de l’escola.

• Organitza, juntament amb l’Ajuntament i les altres AMPES, el cicle
de conferències que porten per nom Eduquem en família.

Els preus són 5 € (màniga curta) i 6 € (màniga llarga).

• L’AMPA té veu i vot en el Consell Escolar de l’escola i en el Consell
Escolar Intermunicipal.
• Ven la camiseta de l’escola i coordina la venda de xandalls a
Podium.

Crida a la participació

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

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

• Organitza els casals i les colònies.
• Edita la revista de l’escola.
• Organitza classes de català per a mares immigrants (Sakhanu).
• 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.

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.

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).
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Anglès kids&us

Extraescolars
Una de les funcions de l’AMPA és organitzar i gestionar les
extraescolars que es porten a terme a l’escola. Aquí teniu un
recull fotogràfic de les que s’han dut a terme aquest curs.

Dibuix

Plàstica

Mecanografia

Escacs

Percussió
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e

Atletism

Sensibilització musical

Tennis

Teatre

Multiesport

Els de sisè fan teatre!
Ja fa una colla d’anys que els nens i nenes de sisè fan l’activitat de
teatre. La realitzen fora d’horari escolar (els divendres de 2/4 d’1
a 2/4 de 2 els nens/es que dinen a l’escola i de 2 a 3 els que van
a dinar a casa) i ve un professor extern a ensenyar-los i coordinar
l’activitat. Encara que aquesta activitat és voluntària, quasi la totalitat
dels nens/es de sisè hi participen.
Aquest any el professor de teatre ha tornat a ser en David Estany,
actor professional habituat a treballar amb nens/es d’aquestes
edats.
Durant el primer trimestre van estar treballant la millora de la dicció,
la gestualitat, la confiança en un mateix i en els altres, el control de
la por escènica ... mitjançant jocs i petites situacions.
El segon i tercer trimestre l’han dedicat al treball de les obres que
volien representar. L’obra del primer grup es diu “Mamma mia” i la
del segon grup “La volta al món en 80 dies”.
Ambdues obres s’han representat a la Mostra de Teatre Escolar del
Pla de l’Estany (que aquest any ha estat el dilluns 1 de juny) i davant
els pares, mares, familiars, amics... que van anar a veure-la (el 16 de
juny). Les dues representacions han tingut lloc al teatre Municipal
de Banyoles.
Felicitats David per la bona feina feta. Has sabut engrescar-los i
motivar-los en tot moment.
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Festa esportiva al
Pla de l’Ametller
El passat diumenge 22 de febrer l’escola va tornar a acollir el Viatge
Esportiu Comarcal inaugural amb la temàtica del Pitxet. Aquesta
activitat actualment es porta a terme bianualment.
Tot i el fort vent que bufava, hi van assistir 200 valents de totes les
escoles de la comarca. Els participants es van repartir en diferents
grups en funció del cicle educatiu que estan cursant. Els nens i
nenes d’educació infantil van realitzar activitats de psicomotricitat
i pels nens i nenes de primària es va organitzar un torneig de Pitxet.
La nostra AMPA, juntament amb la de la Vall del Terri, van ser els
encarregats de controlar les inscripcions i d’estar a les taules de
cada pista de joc anotant els punts i els resultats.
Cal destacar que al gimnàs del centre hi havia exposats els dibuixos
del IX Concurs Cultural Esportiu “De Cap a l’Esport“ amb prop d’un
miler d’obres realitzades pels nens i nenes de P4 a 6è de primària de
totes les escoles existents a la comarca.
En finalitzar els partits, tots els participants es van agrupar davant
l’escenari, on es van lliurar els diplomes als premiats en el IX Concurs
Cultural i Esportiu i tot seguit es van segellar els passaports.
Esperem poder tornar a acollir aquesta festa esportiva ben aviat!

Pitxet
Aquest any ens tocava fer la festa esportiva a la nostra escola, i com
sempre tocava jugar a pitxet. Jo tenia moltes ganes d’ anar-hi perquè
sempre ens ho passem bé amb els companys. Les setmanes abans,
els mestres ens fan entrenar. També hem de fer l’equip de la classe
i pensar un nom i sempre discutim entre nosaltres. Posar el nom de
l’equip no és fàcil. Costa molt tenir idees; per si de cas els monitors
ja en tenen de preparats: “pa amb oli”, “carn d’olla”, “els pebrots
galàctics”, etc... no trobeu que són una mica “cutres”?
Quan vam arribar allà, els monitors del Consell Esportiu ens van
afegir nens d’altres escoles que no tenien equip, i així vam fer nous
amics.
Vam començar el joc tirant la pilota i, és clar, com sempre tots els de
l’equip volien ser el pitxet; llavors tenim una nova discussió. Després
ens va tocar batejar i, és clar, tots volien ser el primer de la fila. I una
altra discussió. En aquest joc no guanya qui s’enfada més, a veure
si queda clar.
Recordo que aquell dia feia molt de vent i era una mica empipador.
Al final, vàrem fer tres partits, i malgrat totes les discussions i el vent,
ens ho vàrem passar molt bé i amb ganes de tornar-hi l’any vinent.
Clara Muñoz Sala
4t B

Ja tenim arbres a la vorera!
Tenim l’escola més maca de Banyoles, amb el pati més gran i el
parc més bonic a davant. I a tot arreu tenim molts arbres d’ombres
fresques. A tot arreu? fins fa poc, a tot arreu, NO! A la gran vorera
de davant de l’escola no hi havia arbres. Fa sis anys que des de
l’AMPA vàrem demanar plantar arbres a la vorera perquè tots els
que anem a buscar la mainada al migdia, i també a la tarda, sabem
que la nostra vorera, quan arriba el bon temps, es converteix en
un forn. Cadascun d’aquests sis anys hem parlat amb l’ajuntament
d’aquests arbres, i s’ha de dir que, cada any, l’ajuntament ha anat
fent altres coses que també s’han anat demanant. I ara, també ens
han plantat els arbres; uns esvelts aurons de fulla vermella, un per
cada any que els hem demanat i dos de propina, quatre a cada porta
d’entrada. I ara també tenim la vorera amb arbres millor de Banyoles.
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Els pares ens expliquen...
Marga Oliveras

Nocions de primers
auxilis i farmaciola

ER
PROTEGIR ALERTAR SOCÒRR

Primers auxilis

La farmaciola dels primers auxilis

Els primers auxilis són l’atenció més immediata i provisional
que es dóna a una persona accidentada o malalta abans d’ésser
atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips
d’emergències.

La farmaciola pot ser qualsevol capsa o maleta però ha d’estar
identificada correctament.

Davant d’una situació d’emergència de qualsevol tipus sempre cal
seguir tres passos, sense alterar-ne l’ordre:
Protegir-se, protegir l’entorn i protegir la víctima en el lloc on s’ha
produït l’accident;
Alertar els serveis d’emergències mitjançant una trucada telefònica
al 112, i
Socórrer les víctimes accidentades o malaltes, sempre tenint en
compte que davant del dubte és millor no actuar.
Cadena de la supervivència: és aquell seguit d’actuacions que
faciliten l’activació dels sistemes d’emergències i les urgències
hospitalàries per atendre de la millor manera i en el menor temps
possible les emergències. Aquesta cadena comença per l’alerta als
sistemes d’emergències mitjançant el 112, segueix amb l’aplicació
de les mesures inicials o els primers auxilis i acaba amb el trasllat
especialitzat i l’atenció als serveis d’urgències.
ABC: simbolitza les mesures que hem de realitzar de forma inicial
per valorar ràpidament i sense mitjans tècnics la gravetat de la
persona accidentada o malalta. Es tracta de valorar la via aèria (A),
comprovar la respiració (B) i veure si hi ha una correcta circulació
sanguínia (C). Aquesta sistemàtica pot aportar una informació molt
valuosa als centres coordinadors de les emergències, de forma
que per telèfon poden fer una primera valoració de la gravetat de
la persona accidentada o malalta i saber quina és la millor manera
d’actuar.
De la rapidesa i qualitat dels primers auxilis rebuts, en depèn en
bona mesura l’estat i evolució de les lesions derivades de l´accident.

Regla d’or del socorrista
No causar més dany del que ja hi ha i aplicar el tractament més
beneficiós per al ferit però mai usar-ne un del qual no se n’està segur.

Una farmaciola no ha de tenir elements d’ús desconegut, sinó
més aviat pocs elements i d’utilitat per un moment determinat. A
la vegada, és important revisar periòdicament el contingut de la
farmaciola, així com les dates de caducitat dels productes i retirarlos si estan caducats, a més de proveir els productes que s’estiguin
a punt d’acabar.
La farmaciola cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no hi
faci massa calor ni hi hagi humitat i cal que estigui protegida de la
llum, per tant el lavabo no és el millor lloc ja que amb les dutxes hi
pot haver molta humitat.
Tant a les escoles com a casa ha d’estar lluny de l’abast dels nens.
Ha d’estar sempre tancada, però ha de ser de fàcil obrir. Els grans
i els mestres han de saber la correcta obertura i tenir-ne un accés
ràpid en cas d’urgència.

Què ha de contenir una farmaciola
domèstica?
+ Tiretes adhesives
+ Termòmetre
+ Esparadrap
+ Sabó
+ Bena de gasa
+ Sèrum fisiològic
+ Bena elàstica
+ Aigua Oxigenada
+ Cotó hidròfil
+ Tisores
+ Gasa hidròfila
+ Pinces
Desitjo que durant les vacances no hàgiu de fer servir cap
d’aquestes recomanacions però, el que si cal és que tingueu alguns
coneixements per poder ajudar de manera efectiva. Bon estiu a
tothom!
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La Plaça de Sant Pere
seixanta anys enrere
La major part dels lectors no hauran vist (en directe) el paisatge que
reprodueix la nostra fotografia. D’altres, ni tan sols sabran identificarlo en l’espai; i, encara menys, en el temps. Els més perspicaços, però,
reconeixeran fàcilment la silueta de la porxada de la Plaça de Sant
Pere. La imatge fou presa des de la carretera de Camós, a l’alçada
de la cruïlla amb el passeig de mossèn Lluís Constants. I correspon,
precisament, a l’any 1955, el mateix en què el sacerdot i historiador
va morir de forma sobtada. En aquells moments, però, el passeig ni
tan sols s’havia obert (va fer-se el 1971 amb motiu del Campionat
del Món d’Esquí Nàutic) i el seu futur emplaçament era ocupat per
camps de conreu, que es resistien a desaparèixer tot i l’embat tossut
de les construccions.
La fotografia ens permet comprovar els canvis que ha experimentat
la ciutat i el barri de Sant Pere en els darrers seixanta anys. Tot i que
la imatge correspon al 1955, el grup de Sant Martirià (el nom amb què

es va batejar la primera fase del barri) havia començat a construir-se
el 1946. En aquells moments, el creixement demogràfic va provocar
que les autoritats franquistes es decidissin a construir unes «cases
barates»; un nom amb evidents connotacions pejoratives i que, durant
alguns anys, va esdevenir el topònim popular del barri. El promotor
de la urbanització fou l’Obra Sindical del Hogar y Arquitectura del
Sindicato Vertical i les misèries de l’època van fer que els habitatges
s’aixequessin en solars rústics, allunyats del centre de la ciutat i, per
tant, molt més barats. En la imatge es percep la precarietat de la
urbanització, amb carrers sense voreres i un enllumenat de mínims;
i, òbviament, sense cap mena d’equipament. De fet, caldria esperar
al 1961 per veure com s’inaugurava el Grupo escolar y viviendas
para maestros en el barrio de Mata-Guemol, l’antecedent de la
nostra escola.
Pere Bosch i Cuenca

Les mares de Sakanu
Som les mares estrangeres que no sabem parlar la llengua catalana,
ni escriure i volem aprendre per dominar-la.
Les classes de català es fan cada dimecres i divendres a la tarda.
Fem quadern, i llegim contes, parlem entre totes per millorar la
nostra expressió oral. Nosaltres estem molt contentes perquè ara
sabem moltes coses en català i també coneixem millor les normes i
activitats de l’escola.
Gràcies a les mares que volen fer de voluntàries. Elles són la Judit, la
Núria, Soukayna i la Salima.
I també hi ha una altra mare que es diu Ma Àngels, que ha vingut
el primer dimecres de cada mes per fer una xerrada de nutrició
saludable.
Nosaltres hem volgut venir a aprendre el català per poder ajudar els
nostres fills a fer els deures, i també per poder conversar amb gent.
Volíem fer més classes, però no hi ha prou voluntàries. Ens agradaria
que l’any que ve es repetís un altre cop, i que s’oferissin més
voluntàries.
GRÀCIES I BON ESTIU
Kadiatou Mballo i Samira Morad

• 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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Fes de periodista
de L’ametlla!
EL DIJOUS LLARDER
El dia 12 de febrer, els alumnes de cicle superior vam
anar a Corts per a celebrar el dijous Llarder. Hi vam
anar a peu des de l’escola. Pel camí, ens vam parar a
veure una granja de vaques on hi havia molts vedells
petits. Un cop vam arribar a Corts, vam esmorzar i jugar
una mica. Després, vam anar a veure el flequer del poble
i ens va explicar que ell només coïa el pa amb un foc de
llenya i ens el va ensenyar. També, ens va ensenyar una
mica de la massa mare amb la que feia el pa i ens va
donar un tall de pa per a cadascú per a berenar. Quan
vam sortir d’allà, vam anar a un camp a dinar. Vam fer
un concurs d’aperitius, a veure quin era el més bonic, el
més saludable, el que tenia més tipus de menjars...
En acabar de dinar, vam fer dues cabanyes amb unes
canyes que hi havia al costat del camp: una, els nens de
cinquè, i una altra, els nens de sisè. Ens vam divertir molt
fent la cabanya, perquè després de fer-la, els de cinquè
ens venir a destrossar la nostra i nosaltres la seva. Al final
només va quedar destrossada la de cinquè. Vam marxar
un altre cop a peu, vam tornar a l’escola i encara vam
tenir cinc minuts per jugar al pati!
Queralt Planas Masdevall 6èA

Les

extraescolars

Aquest curs he fet 3 extraescolars: teatre, anglès i plàstica.
A totes tres m’ho he passat molt bé.
L’activitat de teatre ha estat molt xula. M’ha agradat molt fer els
jocs que vam fer al començament de curs i aprendre l’obra de
teatre que hem representat. L’obra es diu “l’habitació número tretze”
i és molt divertida. El paper que m’ha tocat és molt guai, faig d’una
pija presumida.
En David ho ha fet molt bé, ens ha ajudat molt. Amb tots els nens i
nenes que hem fet teatre ens ho hem passat super bé i hem rigut
un piló.
A l’extraescolar d’anglès també m’he divertit molt. La Marta ha
estat molt bona professora, feia fitxes molt divertides i ens posava
punts quan ho fèiem bé.
També he fet l’extraescolar de manualitats amb l’Olga. A mi
m’agrada molt fer plàstica i aquesta extraescolar m’ha agradat molt
perquè hem fet unes manualitats molt xules que ens hem emportat
a casa.
L’any que bé vull tornar a fer aquestes activitats perquè m’ho he
passat molt bé, he après més coses i he estat amb amics i amigues.
Bon estiu a tothom!
Queralt Costa i Callís
3rA
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L’ametlla recomana:

receptes de cuina estiuenques per a fer amb els nens

MINI TRUITES
INGREDIENTS:
• 2 ous
• a escollir: pernil dolç, espinacs, formatge,
xampinyons…
Batem els ous i ho repartim en un motllo de
magdalenes. Afegim els ingredients que volem i
tot seguit ho posem al forn a 180 º uns 3 minuts
(tot depèn del motllo).
Ja tenim les mini truites!!

AMANIDA MOZZARELLA
INGREDIENTS:
• Mozzarella
• Tomàtes Cherry
• Canonges
• Olives negres
Tallem a làmines la mozzarella.
Posem una fulla de canonges a sobre.
Partim per la meitat la tomata Cherry. Tallem una mica
de la part de davant. A la part que serà el darrera de la
marieta li fem un petit tall al mig. La posem a sobre de
la fulla de canonge.
Agafem una oliva negra i en tallem un tros que farà de cara i la
posarem davant de la tomata. De la part que ens sobri en fem
trossets petits que seran les taques de la marieta.
Afegir sal i oli al gust del consumidor.

PIZZES DE CARBASSÓ
INGREDIENTS:
• 1 carbassó
• Salsa de tomata
• Formatge ratllat per gratinar
• a escollir: pernil dolç, bacó, xampinyons,
escalivada...
Tallem el carbassó a rodanxes, , aquest ens
servirà de base de la pizza. Hi afegim la
salsa de tomata i els ingredients escollits.
Hi posem el formatge ratllat per sobre i ho
posem 5 minuts a gratinar al forn.
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XOCOLATA AMB
MADUIXES
INGREDIENTS:
• Xocolata per fondre
• Globus petits
• Maduixes
Fonem la xocolata al bany maria.
Preparem una tira de paper d’alumini i posem una cullerada
de xocolata, que serà la base. Tot seguit banyem la part
rodona del globus inflat amb xocolata i ho posem a sobre
la base. Deixem que s’assequi.
Quan la xocolata ja està solidificada traiem el globus i
posem les maduixes dins. També es pot fer amb qualsevol
tipus de fruita o altres farciments.

GELAT DE FRUITA
INGREDIENTS:
• Fruita al gust
• Aigua de coco
Tallem la fruita a talls i les posem a dins del motllo
de fer gelats. Hi afegim aigua de coco i ho posem al
congelador. L’endemà ja ens els podrem menjar.
Si us agraden més dolços hi ha l’opció de fer bullir
l’aigua amb una mica de sucre i llavors afegir-li.

CURSOS:

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

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

BOTIGA:

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

SERVEI TÈCNIC

www.mecacentre.com

mecacentre@mecacentre.com

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

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

Dels llibres que hem llegit i comentat durant aquest curs, us
recomanem especialment La vida al davant de Romain Gary, editada
per Angle Editorial. Amb aquesta novel·la l’autor va aconseguir
guanyar el Premi Goncourt per segona vegada, on l’havia presentada
sota el pseudònim d’Émil Ajar.
Es tracta d’un cant a favor de la solidaritat entre els oblidats.
Les reflexions i opinions del nen protagonista, en Momo, ens han
entendrit, divertit i, tot sovint, ens han sorprès; ens ha fet veure la
realitat que l’envolta a través dels seus ulls:

“ La gent s’aferra a la vida més que a qualsevol

altra cosa, és ben curiós si pensem en la
quantitat de coses boniques que hi ha al
món”

“ Durant

molt de temps no vaig saber que jo
era àrab perquè ningú no m’insultava. No
m’ho van dir fins que vaig començar a anar a
escola. Però jo no em barallava mai, perquè
pegar fa mal”.

Recordeu que podeu trobar tota la informació sobre les
lectures que hem anat triant al llarg d’uns quants cursos, i
també sobre les dates de les properes trobades a:
http://pladelametller.wordpress.com/
BONA LECTURA!!!

Romain Gary

Festa fi de curs
El divendres 12 de juny, un any més, es va portar a terme la
festa de fi de curs que organitza l’AMPA.
Durant tota la tarda va estar plovent, però no per això la festa
va ser menys lluïda.
A l’horari previst els alumnes de Cicle Inicial, Mitjà i Superior
van fer els seus concerts al gimnàs de l’escola, dirigits per la
Marta Serra, la mestra de música. Les actuacions van ser variades,
els de Cicle Inicial van cantar i els de cicle mitjà i superior van tocar
la flauta i els xilòfons.
El sopar es va fer al pavelló de Camós, on poc més de 500 persones
van poder gaudir de la fideuà i el pollastre que van preparar-nos
l’empresa Katering’s.
Els alumnes de 5è van vendre números i van rifar uns lots i unes
paneres, així van recollir diners per poder anar de colònies el curs
vinent.
Els alumnes de sisè van fer un breu i molt divertit espectacle, fentnos una pinzellada de com són i del que ha representat per a ells
aquests anys a l’escola. El curs vinent ja se’n van cap a l’institut i des
d’aquí els desitgem molta sort!
Finalment tothom va poder ballar al ritme de la música d’en Jaume
Grabuleda fins ben tard.
Des d’aquí volem agrair l’assistència de tothom i la implicació de la
comissió de festes i
de tots els voluntaris que ens van ajudar a tirar endavant aquest
esdeveniment.
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Premiades per enviar els seus
escrits a la revista.

Eduquem en

família

Canvis cognitius, socials i en
valors en un món connectat

Com fomentar l’entusiasme a
la família
amb Víctor Küppers

amb Dolors Reig,
psicòloga social

13 de maig de 2015
a l’Escola Can Puig

5 de març de 2015
a l’Institut Josep Brugulat

Dolors Reig va oferir una interessant xerrada sobre les noves
tecnologies en l’àmbit de l’educació.
La idea que va voler remarcar per sobre de tot és que la única arma
contra el “perill” en les noves tecnologies és l’educació; l’educació
emocional i en valors.
El més important és tenir una bona cultura per tenir uns bons valors.
L’eina bàsica per filtrar la informació és tenir una bona base cultural,
per no ser fàcilment manipulable.
La generació actual de pares i mares necessita educar; és més
important que mai recalcar el paper dels educadors. Les eines
actuals poden fer que els nens siguin superherois o no, poden fer
que els nens facin coses fantàstiques o que facin coses horroroses.
Com més participem en el que fem, més aprenem; com més
participativa sigui l’educació més s’aprèn.
Hem de mirar les TIC des de 3 vessants:
• TIC- Tecnologies d’Informació i Comunicació
• TAC- Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement
• TEP- Tecnologies d’Empoderament i la Participació en el
món on es viu

Participació en les xarxes socials:
En les noies la participació en les xarxes socials, en general, és per
necessitat o voluntat de compartir sentiments, emocions. Als nois,
els atreuen més per la necessitat d’evasió.
Són xarxes que omplen emocionalment, sobretot en l’adolescència.
Els nens i nenes són sociables per naturalesa, no hi ha el perill
que quedin “aïllats”. Ells coneixen les xarxes, i actualment ja estan
tornant a la privacitat i saben com fer-ho; són els primers preocupats
per la seva privacitat.

Volem persones:
• Crítiques		 • Creatives
• Responsables		

• Cultes

Victor Küppers va tenir a tothom qui va assistir a l’Escola de Can Puig,
durant una hora i mitja, atent a les seves explicacions, anècdotes
divertides, i sentències sobre com viure i educar amb entusiasme.
Va ser una xerrada interessant i al mateix temps molt divertida, amb
estones de riures intensos i estones de silencis atents.
Per ell, l’estat normal d’una persona és estar entusiasmada, alegre
i amb il·lusió; cadascun de nosaltres ens mereixem viure feliços. És
conscient però, que ara amb la situació actual és més difícil que mai
trobar gent que transmeti alegria, per la seva situació personal. Però
també és cert que ens sembla natural que la gent no somrigui, que
estigui de malhumor.
El nostre projecte més important és la família; és on l’estat d’ànim
positiu és més necessari i on ens hi hem d’esforçar més. No vol dir
que no puguem enfadar-nos, però el desànim ha de ser puntual.
El valor de la persona es mesura pels seus coneixements, les seves
habilitats i la seva actitud. D’aquests tres valors, el més important
és l’actitud, la manera de ser de la persona, els seus valors i virtuds.

Com podem conservar l’ànim i l’entusiasme?:
• Hem de buscar espai per a la pausa, per pensar, per veure
les coses amb perspectiva.
• Dedicar temps a la família i a les persones.
• Donar valor a allò que realment és valuós (“El més important
és que allò més important sigui el més important”).

Exercicis:
• Fer una llista de tots els problemes que tenim. Un cop feta
la llista, separar allò que realment és un drama d’allò que
no ho és.
• Fer una llista de 20 coses fantàstiques que tenim o de les
que gaudim.

Frases per dir a les persones que són importants per nosaltres:

• Basades en valors

• T’estimo

• Moltes gràcies!

Una recepta final:

• Perdona

• Ets fantàstica

Sabem que el canvi és inevitable; tenim dues opcions, o bé el podem
aprofitar o bé el podem patir.

Frases de la xerrada:

Bibliografia de Dolors Reig:
• Socionomia. Deusto – Grupo Planeta, 2012
• Treballa diferent. Departament de Justícia. Generalitat de
Catalunya, 2011
• Los jóvenes en la era de la hiperconectividad, Tendencias, claves
y miradas. Fundación Encuentro. Fundación Telefónica, 2013

“ Un elogi sincer pot ser el millor estímul”.
“ La vida és com és, no com volem que sigui. Les

circumstàncies no les canviarem, però sí la nostra
actitud, nosaltres escollim .

”

“ La vida té coses fantàstiques i a vegades les oblidem”.
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La bústia de
L’ametlla
Per participar en aquesta secció, ens podeu deixar
una carta a la Bústia de l’AMPA que trobareu a les
dues portes d’accés a l’escola, o bé escriure’ns a
l’adreça electrònica:
revistalametlla@gmail.com
Totes les cartes han d’anar 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,...)

les
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La columna
d’en Ramon
Ramon

Anem cap a la fi del curs!! Que ens en quedarà? Que hem après ? Cap a on
anirem? Sempre hem de mirar endavant. El que està fet ja és per sempre,
no val voler esmenar aquell oblit, el descuit revingut fora d’hora. No us hi
amoïneu que tot s’acaba fent, no hi ha una sola manera de fer, i el resultat
sempre s’aproximarà al desig de l’inici. I demà? Anem creixent i busquem
horitzons llunyans... Pensaments que volen per la imaginació cap a llocs per
a descobrir. Alguns de vosaltres, seguireu a la mateixa aula, mateixos profes.
D’altres començareu un nou cicle o un canvi radical... La Secundària s’obre
al vostre davant.
Tant se val on es vulgui arribar, sempre haurem d’enllestir el present. I és,
doncs, on fonamentarem els pilars del demà. Cal aturar-se a consultar el que
ens van donant, sapiguem parar-hi l’atenció. Entendrem que és dur, cansat
i perquè no, potser avorrit. Com o què ens expliquen. O així almenys ho
creiem. Pensar-ho ja ens fa endevinar-ho i a la vida hi ha temps per trobar les
solucions. Cal, d’entrada, escoltar i deixar-nos guiar... Els consells de qui ens
envolta, faran fruit al llarg del lent pas del temps.
No hem d’aferrar-nos ni deixar-nos endur per la comoditat, ja no hi ha futur en
el temps que vivim quan no desitgem evolucionar i obrir portes desconegudes.
Un primer pas vers allò desconegut, genera a l’interior un munt d’endorfines
saludables que alliberen la polseguera arrapada a les espatlles. Davant no
hi ha buidor, s’hi troben nous coneixements, interès i esforços per omplir
amb coratge el propi creixement. Cerquem doncs l’oferiment que ens arriba
embolicat d’esperança.
Un canvi de feina, trobar nous companys i amistats. És saludable trobar-hi
l’estímul per millorar en altres camps. Vaja, que si no ens arriba hem de anarho a buscar on calgui.
Els nens, fan uns passos semblants. Bàsicament segueixen l’ordre estipulat.
Cal doncs ser-ne conscients del que els hem d’inculcar. Les dosis, el tempo,
no voler omplir massa la cullera. A glops petits i entenedors. Ells no poden ni
han de girar-se i dir prou... Llavors qui hi hagi al seu costat ha de mesurar-ne
el contingut correcte.
Bé, unes reflexions puntuals a l’hora de cloure aquest curs. I resseguint
amb calma el que esdevindrà el següent. On tornarem omplir les classes de
somnis, paraules en veu neta com les dels nostres alumnes.
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Tel. 972 57 26 53

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

Tel. 972 57 04 98

Anucia’t

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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