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Cada activitat un fruit més per a la nostra
escola!!!
L’ametlla ja és aquí i amb ella arriben algunes de
les activitats realitzades aquesta tardor-hivern,
novetats i presentacions.
Esperem que tots plegats gaudiu d’ella!
Roser Baus, Maite Cazcarra, Anna Coll, Maria
Dilmé i Neus Parella

Pilar Coll. Tutora (P3A)

Cati Salamià. Tutora (P3B)

Anna Bataller. Suport P3.

Laura Baix. Tutora (P5B)

Lourdes Reig. Tutora (1rA)

Maria Dilmé. Tutora (1rB)

Imma Pujol. Tutora (3rB)

Cristina Turon. Tutora (4tA)

Eva Bosch. Tutora (4tA)
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Marta Soler
Especialista Cultura Religiosa

Míriam Borda

Quima Bosch

Educadora aula Educació Especial.

Especialista Educació Especial

Almudena Martín
Especilitat Educació Física

Mònica Damont
Especialista Educació Física

Maite Cazcarra
Directora, mestra de suport P4 i P5

Marta Prat

Anna Puigdemont

Teresa Peinado

Cap d’Estudis, suport 6è

Secretària, especialista anglès

Administrativa

Anna Sala. Suport P3.

Sandra Compte. Tutora (P4A)

Dolors Cullell. Tutora (P4B)

Consol Buixeda. Tutora (P5A)

Roser Baus. Tutora (2nA)

Rosa Matamala.Tutora (2nB)

Carla García. Cotutora (2nB)

Anna Coll. Tutora (3rA)

Neus Parella. Tutora (5èA)

Elisabet Geli. Tutora (5èB)

Roser Cabra. Tutora (6èA)

Raquel Soliguer. Tutora (6èB)

Orianna Ruscalleda

Laura Cazorla

Especialista Educació Especial

Tècnica Infantil

Tècnica Integradora Social

Valle Navas

Ramon Pou

Emma Serrano
Especialista Educació Especial

MªAssumpció Bruguès
Especialista de música

Alba Quicios
Mestra aula Suport Lingüístic

Especialista Anglès

Mari Moruno

Conserge
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Pla d’adaptació a
Des de l’escola s’intenta que l’adaptació sigui organitzada i tranquil·
la.
Per això s’ha organitzat un Pla amb aquestes mesures.

1. Reunió de pares al juny
És un primer contacte de les famílies amb l’escola, on s’expliquen
els diferents espais, equip docent, serveis generals i aspectes organitzatius.

2. Benvinguda a l’escola: jornada
de portes obertes
Abans de començar el curs, els alumnes de P3 venen a l’escola amb
els pares per tenir un primer contacte amb l’aula i les mestres i familiaritzar-se amb l’entorn.

3. Reducció de l’horari escolar els
4 primers dies
Els quatre primers dies els alumnes venen només al matí o a la tarda, fent que sempre hi hagi mig grup. Això ens permet atendre més
individualment a cada nen i estar més per ells a nivell afectiu i emocional, per fer més fàcil l’adaptació.

4. Mestra de Suport i Tei
Hi ha un acord de cicle d’ed. Infantil que adjudica una mestra de
suport amb dedicació exclusiva a P3 , juntament amb el suport de la
TEI (Tècnica d’ed. Infantil).
Això permet que sempre tinguem dues persones a l’aula per atendre els alumnes.
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P3
Els primers dies de P3 ens anem coneixent com a grup, els nous
companys, les noves mestres i totes les persones que treballen a
l’escola, els nous espais...
Tot això enmig de rialles, algun plor i enyorança de la família, alguna
migdiada que encara tenim ganes de fer...
Treballem hàbits de relació amb els nous companys i anem aprenent
a ser més autònoms.
Aprenem a saber estar tots junts, a jugar, a saber compartir, respectar-nos i (en definitiva) ens anem fent amics. Uns amics amb els que
compartirem tota nostra estada a l’escola Pla de l’Ametller.
Tot això ens servirà per assentar les bases tant importants per a
futurs aprenentatges.

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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Aula d’Educació Especial
Aquest curs s’han incorporat dues aules d’Educació Especial a dues
escoles de Banyoles. Una és la nostra i l’altra és l’escola Baldiri Reixach.
La funció d’aquestes dues aules és atendre a l’alumnat d’Educació
Especial que tenim a l’escola de manera més adequada. Aquesta
aula està dotada d’una mestra d’Educació Especial i d’una educadora.
El nombre màxim d’alumnes és de 10, nosaltres de moment en tenim 8.
La mestra d’Educació Especial és l’Orianna
Ruscalleda i l’educadora és la Míriam Borda.

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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TIS (Tècnic Integrador Social)
El personal laboral de la categoria professional d’integrador social
col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia
personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint
directament amb els infants, les seves famílies i els agents socials
de l’entorn.
Correspon al personal integrador social:

Aquesta nova figura aquest curs s’ha incorporat a quatre escoles de
Banyoles. Tenim 2 TIS a repartir entre les quatre escoles. Nosaltres la
compartim amb l’escola de Can Puig. La Draga i Baldiri Reixach en
comparteixen una altra.
La nostra TIS es diu Mari Moruno i la tenim a l’escola els dimarts, els
dijous i, els divendres, quinzenalment.

• Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb
alumnes en situació de risc;
• Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’integració social;
• Col·laborar en la resolució de conflictes;
• Intervenir en casos d’absentisme escolar;
• Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars;
• Donar suport a les famílies en el procés d’integració social
dels infants;
• Col·laborar en l’organització d’activitats de dinamització
de l’ús del temps lliure i de sensibilització social.

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)

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
Segueix-nos al
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Dinamització del pati
Durant els moments d’esbarjo, a l’escola portem a terme 3 dies a la setmana el que anomenem
“dinamització de pati”. Consisteix en la utilització d’un espai del centre, normalment el gimnàs,
on els alumnes de tots els cursos poden realitzar jocs dirigits, aprendre’n de nous que fins el
moment encara no coneixien, o bé, fer tornejos d’algun esport determinat. Aquesta activitat es
porta a terme gràcies a la nostra AMPA.
A cada Cicle se li ha assignat un dia en concret per poder gaudir d’aquest espai. Cada alumne/a
pot escollir si vol participar en l’activitat o prefereix quedar-se al pati.
A Cicle Inicial i Cicle Mitjà cada setmana fem diversos jocs dirigits o nous. A vegades també ens
agrada fer joc lliure on cada un de nosaltres escull el joc o el material que vol utilitzar per jugar
amb els amics.
En canvi, a Cicle Superior, estem fent un torneig de tennis de taula, on tenim les semifinals a
tocar! Ja us informarem qui ha estat el guanyador/a!

El 25 i 26 de febrer celebrem els

El divendres 4 de març

Dos dies
diferents (2DD)

a la tarda (de 15 a 17 h) organitzem la

aquest any amb la temàtica:

Jornada de
Portes Obertes

Art i Emoció!!!!

que emprem no dubtis a venir!!!!

Si vols conèixer la nostra escola i la metodologia

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

10

Halloween Contest
As you know, every year we celebrate at school the Halloween contest. Each year we change the material and the topic and that is
why productions are different. For this 4th edition, the contest topic
has been monsters and witches using whatever material excepting
vegetables and fruit. The school has been opened for two afternoons
to allow the families to come and vote. All the people working at the
school could vote too. There has been a prize for each level, individually or in pairs, and a diploma for all the participants.
The English teachers are very proud of their pupils because of the
high number of works as well as their quality. We encourage them to
keep on taking part on this project year after year.
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La Festa Major
de Banyoles

P3

Els nens de P3 pesquem ànecs. Que divertit!!!

P4

S’acosta la Festa Major i als cavallets volem anar. Tararí, tararà, ara surt el capità!

P5

Com que ens agraden molt els cavallets de fires i estem tan
impacients ens hem fet la nostra atracció preferida.
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1r

Per la Festa Major de Sant Martirià els alumnes de primer
vam anar a passejar pel recinte firal. Un cop acabada la
passejada, l’atracció del tren de la bruixa ens esperava per
fer un parell de voltes. Alguns de nosaltres vam intentar
agafar l’escombra de la bruixa sense èxit. Però... ens vam
divertir molt!!!

3r

2n

Els nens de Cicle Inicial com cada any, amb motiu de la Festa
Major, vàrem anar a fer un volt a les fires. Vam acabar pujant al
tren de la bruixa i més d’un va aconseguir estiran-li l’escombra. Ens ho vam passar rebé!!!

En motiu de la Festa Major de Banyoles,
els nens i nenes de tercer, hem fet un recorregut pel Barri
Vell i hem pogut observar l’Arqueta de Sant Martirià. Ens ho
hem passat molt bé i alhora hem après molt!

4t

Els alumnes de 4t vam anar a veure les Gàrgoles de Foc, on vam poder tocar els seus instruments i veure les bèsties.

5è
Els alumnes
de cinquè vam
confeccionar
la Maria i en
Martirià, els
nostres gegants.
Va ser laboriós
però ens van
sortir uns gegants
ben bonics i
elegants.

6è

Sant Martirià
Martirià d’ Albenga va néixer a Florència al s. IV en una família noble i pagana. De
jove es va convertir al cristianisme i va ser sacerdot, abat i bisbe d’Albenga.
Va fer un viatge a Egipte per poder fer vida eremítica al desert. Quan va tornar a
Itàlia, el senyor de Florència, que no era cristià, el va fer degollar.
Dos amics monjos van agafar les seves despulles, amagades dins d’una bóta i les
van traslladar fins arribar a Catalunya.
En arribar a prop de Banyoles, la mula, que transportava el cos, es va aturar en un
turó: “el Puig de Sant Martirià”. Les campanes van començar a repicar. Quan van
travessar les portes de la vila, l’Abat de Banyoles va rebre el cos que va ser traslladat fins a l’església.
L’endemà les relíquies van aparèixer al turó i les autoritats van decidir edificar-hi
una capella.
Per això Sant Martirià és el patró de Banyoles.

Els alumnes de cinquè A

A sisè hem fet uns gegants de paper dibuixats
per nosaltres, però també un mòbil de
Halloween per decorar casa nostra tant amb
tradicions locals com de fora.
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Com ens podeu ajudar per
abaratir les colònies de 6è?
Venda de números. Rifa
d’un cap de setmana
Els nens i nenes de 6è per a recaptar diners per les colònies, hem
anat venent números perquè les colònies no siguin tan cares.
Podíem anar venent els números per cases, pel carrer i per botigues.
Si et toca el número que sortirà al sorteig de la grossa de cap d’any,
et pot tocar un cap de setmana familiar a “Cerdanya Resort” i pots
anar 2 nits amb dos adults i 2 nens, inclou règim de tot inclòs: esmorzar, dinar i sopar.
Tots els números els veníem a 2 euros .

Bàrbara, Anna, Ana, Biel, Marc Rubirola i
Marc Darnés, Arnau, Júlia i Clàudia.

Recaptem diners per a
les colònies
Els fabulosos lots que vam sortejar a final de curs va sorgir de les
mames de cinquè d’aquell any. Durant quasi un mes vàrem emplenar les classes de pasta, vi, xocolates, cafès, arròs, melmelades que
els alumnes de les tres classes de cinquè anaven portant.
La feinada va arribar després quan vam anar fent lots perquè realment hi havia tal quantitat de productes que van ser espectaculars.
El dia del sopar de fi de curs, del curs passat, o sigui quan fèiem
cinquè, vàrem haver de vendre números pel sorteig dels diferents
lots. Els diners eren per a ajudar a pagar part del preu de les colònies.
La festa va tenir lloc al pavelló de Camós perquè tot i ser al juny, plovia, però va ser divertit perquè vàrem poder jugar al magnífic camp
de futbol que queda a sota del pavelló.
El sopar va anar molt bé, ens ho vam passar molt bé, el menjar va
ser molt bo i vam fer un bon comiat d’aquell curs.

Martí, Adrià, Marc i Vàdic.
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Carmanyoles i llapis

La castanyada
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III Edició del nostre
pessebre d’escola
Ja fa tres cursos que tots els alumnes
de l’escola s’impliquen en la confecció
del Pessebre. Es tracta d’un Pessebre
fet per tots els alumnes des de P3 fins a
6è i cada any el fem amb diferents tècniques. Aquest any les figures les hem
fet amb fang.
Un cop fet les famílies el poden visitar.
També participen en el concurs de Pessebres de Banyoles i de Camós.
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Aquest any hem guanyat un accèssit
en el 51è Concurs de Pessebres de Banyoles i un premi a la participació en el
Concurs de Pessebres de Camós.
Acompanyant el Pessebre tenim un
avet de Nadal d’Espinelves que ens
regala, cada any, el nostre excompany
d’escola Jaume Grabuleda. Aquest
curs ens l’han decorat els alumnes que
utilitzen el servei de menjador escolar.

Premi Concurs
Pessebres Banyoles

Premi a la participació en
el Concurs de Pessebres
de Camós

La VII Cantada de Nadales

P3
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La

VII Cantada de Nadales
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2n

3r

5è

6è
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La

VII Cantada de Nadales

1r

4t

Mestres
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Tretzena edició del Pessebre
Vivent del Pla de l’Ametller
El dotze de desembre es va celebrar la tretzena edició del Pessebre
Vivent de la nostra escola.

Al final del pessebre, com ja és tradició també, s’ha fet la rifa de cinc
paneres per a recaptar diners per a la Marató de TV3.

Any darrera any, des de fa tretze anys, durant una hora alguns espais
escolars es converteixin en mercats, horts, caus de dimonis, poblats
romans... habitats per pastors, soldats, àngels, dimonis, ...

Aquestes paneres són realitzades gràcies a les aportacions de comerços, empreses i famílies relacionades amb l’escola. Moltes gràcies a tots!

Aquesta transformació té lloc gràcies al treball de pares i mares que,
després de les seves jornades, dediquen una estona del seu temps
lliure a fer-lo possible. I al treball d’implicació dels mestres i alumnes
que assagen col.locacions, cançons, balls, ... per tal que tot surti bé.

En aquesta edició s’ha fet una aportació de 549,73 €.
Des de la comissió de pessebre de l’AMPA volem agrair la col·
laboració de totes les famílies i mestres que han fet possible, una
vegada més, que el nostre pessebre hagi estat un èxit.

Com cada any el nostre pessebre ha estat un ÈXIT. Un èxit d’organització, de col.laboració, de participació, de públic...

6è

2n

S’inicia el recorregut amb un bonic quadre plàstic de l’Anunciació a
Maria fet pels nens i nenes de 6è.

Quan entrem al pati d’infantil ens endinsem de ple en l’Imperi Romà. Una festa de l’alta societat romana a mà esquerra i l’exèrcit
romà entrenant a l’altre costat. Uns passos més enllà uns romans de primer estan fent el cens.
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1r

Anem avançant i trobem un mercat de l’època, amb diferents
parades i comerciants, un hort amb molts pastors i pastores
treballant, i una bonica barca amb pescadors pescant.

4t

P4

Travessem un pont diabòlic i entrem de ple a les entranyes de
l’infern. Els dimonis de quart canten i ballen la seva cançó “som
molt dolents, som molt malvats” fins arribar a l’extenuació.

5è

Continuem el recorregut i arribem a la berenada dels pastors.
Aquest sí estan ben protegits dins el gimnàs d’Ed. Infantil!

Avancem i tot l’ambient canvia, entre carpes blanques els Tres Reis
i els patges de cinquè esperen les nostres cartes per portar-nos
regals o carbó.
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3r

Arribem als oficis; terrissaires, herbolaris, flequers, carnissers, ... ens esperen i ofereixen el seu gènere a un bon preu.

P3

Arribem als petits de la casa, els nens i nenes de P3 representen els dos regnes, el bé i el mal. Dimonis a baix i àngels a dalt.

6è
P5

Els nens i nenes de P5 representen un mercat en una plaça
porxada. Banyoles, pot ser?

Fotos: Susana Artacho
Lluïsa Nicolás
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Ja arribem a l’últim quadre, som al naixement. Maria, Josep i el nen
Jesús acompanyats de pastors i àngels de sisè. Quina escena més
bonica!

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!!!

Estem molt contentes perquè en aquest número hem rebut tres escrits!.
La Bruna Aguilar de 2n ens explica com s’ho va passar de bé a la Festa dels Súpers. Recordem que l’AMPA va organitzar un mini bus per desplaçar-se fins a Barcelona.
En Pol de 4t ens explica que ha fet un mural de medi a l’escola i l’Andreu, també de 4t, la seva visita a la Balca.
Que gaudiu de la lectura!
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

http://pladelametller.wordpress.com/
Aquest curs hem renovat el bloc de l’AMPA! Una nova presentació perquè hi trobeu més fàcilment totes
les informacions actualitzades sobre les diverses activitats que organitza l’AMPA, a més d’altres contactes i
enllaços interessants.

Escrit de la presidenta
Aquest mes de febrer, com cada any, l’escola durà a terme els 2
dies diferents. Aquest curs es va deixar escollir als alumnes el tema
que volien treballar entre tres propostes presentades per les mestres. El tema més escollit pels nens i nenes va ser el d’ “Art i Emocions” i per tant és el que treballaran els nostres fills i filles durant
aquest dos dies.
I és curiós i interessant que quan s’està desplegant una llei que
justament va en direcció contrària, els nens i nenes de la nostra escola escullin un tema d’art. La Lomce, o llei Wert relega les matèries
de música i arts plàstiques a matèries optatives, per considerar-les
poc importants per l’aprenentatge dels nens i joves. De moment
a Catalunya això no s’ha arribat a dur a terme i aquestes matèries
s’han mantingut com a matèries obligatòries, però caldrà estar ben
atents, en aquests moments d’importants canvis polítics, de com
els nous governants gestionen l’educació de les arts d’aquest país.
Des de la nostra escola volem demostrar que l’art és important
pels nostres fills i filles i que a través de l’art, l’ésser humà ha pogut
expressar sentiments, compartir experiències i emocionar-se.
L’art és un procés creatiu i que ens ha de permetre expressar tot
allò que tenim a dins. En els nens i nenes aquest procés encara és
més enriquidor perquè es fa de forma espontània, sense prejudicis i de forma molt natural. L’art permet el desenvolupament de la
ment i potencia el sentit estètic dels infants.

Pares i mares delegats
Curs 2015-2016
P3A. Irene Martínez
alberiol1@hotmail.com

3rA. Cristina Serra
kirstenbanyoles@outlook.es

P3B. Petra Álvarez
mujer.1973@hotmail.com

3rB. Maximiliano Fernández
thebluemax13@gmail.com

P4A. Roser Vidal
rvidaltorrent@gmail.com

4tA. Imma Planas
xargayplanas@gmail.com

P4B. Ester Serra
ester1709@gmail.com

4tB. Elisenda Bricullé
elibriculle@hotmail.com

P5A. Glòria Farró
gloriafarro@gmail.com

5èA. Isabel Viñas
joanisabel99@gmail.com

P5B. Núria Vidal
nuriquel@gmail.com

5èB. Imma Turón
joanimma@hotmail.es

1rA. Sílvia Aurich
s.xurriaques@gmail.com

6èA. Glòria Frigolé
gloriadsn@gmail.com

1rB. Susanna Padrosa
susannapt@gmail.com

6èB. Mª Àngels Pérez
angelspeve@hotmail.com

2nA. Anna Massanellas
annamassanellas@gmail.com

6èC. Teresa Mariné
tmarine@ajgirona.cat

2nB. Karol Giselle Ghávez
kagicha17@hotmail.com

Així doncs, felicitats a tots per aquesta elecció i segur que amb
aquests 2 dies diferents dedicats a l’art i les emocions, tots els nens
i nenes i de retruc totes les famílies, gaudirem i aprendrem molt.

Crida a la participació

Nuri Carandell

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

Assegurança

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.

Totes les famílies associades a l’AMPA han de saber que els seus
fills tenen una assegurança que els cobreix en cas d’accident quan
estiguin fent alguna activitat que organitza (acollida matinal, extraescolars, biblioteca o casal).
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INCORPORACIÓ IMMEDIATA!
Remuneració: ingressos en satisfacció per haver col·laborat en
l’escola dels vostres fills i filles.

Facebook:
AMPA Pla de l’Ametller

Comissions de l’AMPA
Presidenta: Nuri Carandell

El nou logotip de l’Escola
Pla de l’Ametller
L’Escola i AMPA Pla de l’Ametller estrenem nou logo.

Secretària: Nuri Vidal
Tresorera: Mireia Bosch
Consell Escolar: Carles Muñoz (1r i 5è), Jordi Juanola
(P4 i 2n), Josep Font (4t), Mireia Bosch (4t i 6è), Olga Martínez (P4 i 4t) i Tatiana Osipova (P4)
Consell Escolar Municipal: Judith Torres (4t)
Comissió Bloc i Facebook: Lídia Dilmé (P4) i Sílvia
Sánchez (1r)
Comissió Carnestoltes: Cristina Prat (P4 i 3r), Cristina
Serra (3r), Dani Carbonés (P3 i 2n), Fàtima Padrés (2n i
5è), Joan Carbonell (5è), Joan Coll (2n), Lídia Dilmé (P4),
Marta Bramon (P4), Noelia Leon (P5 i 4t), Pere Massanas
(2n), Pere Ramió (P3 i P5), Quim Recasens (P3), Roser
Teixidor (5è), Susana Artacho (1r i 4t), Victòria Canet (3r),
Xavi Rodoreda (3r i 5è) i Xavi Saus (P4)
Comissió Espai Públic: Josep Masdevall (4t)
Comissió Extraescolars: Josep Masdevall (4t), Jordi
Juanola (P4 i 2n), Josep Sánchez (4t), Mireia Bosch (4t i
6è), Nuri Carandell (3r i 5è) i Sergi Aguilar (P5 i 2n)

Hem decidit canviar el logotip de l’escola i de l’AMPA, creiem que serà una
bona millora, ja que l’escola necessitava renovar la seva imatge a temps
més moderns i d’una manera més identificativa. El logo que hem estat utilitzant els últims anys era difícil de reproduir en alguns suports, com ara en les
camisetes, o poder-lo convertir a una sola tinta, per causa d’això, la imatge
de l’escola s’ha anat creant de diferents estils sense tenir un punt d’unió.
Aquest punt és el que volem aconseguir amb el nou logotip de l’Escola i de
l’AMPA.
El nou logo, presentat per una mare de P4 i dissenyadora gràfica, va tenir
molt bona acceptació tant per part de l’escola, com per part de l’AMPA. El
logotip manté la imatge inicial d’un ametller florit, com a connexió amb el
nom d’escola, les fulles de l’ametller són mans, que representen la unió
dels diferents col·lectius que formen l’escola, mestres, pares, alumnes el
peu de l’arbre s’utilitza per posar el nom de l’escola.
La simplicitat del nou logo, fa que sigui fàcil de recordar i d’identificar. El
seu disseny possibilita canviar el nom i utilizar-lo tant per l’escola, com per
l’AMPA, com per les dues a la vegada. El logotip està preparat per utilizar-lo
en diferents suports, i té diferents versions, a tot color, a una tinta, o la
possibilitat d’utilitzar-lo amb negatiu. El nou logo donarà uniformitat en els
documents, blocs i pàgines que gestionem entre l’AMPA i l’Escola i identificarà la comunitat educativa del Pla de l’Ametller.

Comissió Casals i Colònies: Raquel Arbussà (P3 i P5)
Comissió Festes: Carles Muñoz (1r i 5è), Xavi Rodoreda (3r i 5è) i Xavi Saus (P4)
Comissió Menjador: Gloria Farró (P5), Josep Font (4t),
Mireia Bosch (4t i 6è) i Tere Herencia (P5)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (P5), Cristina
Prat (P4 i 3r), Cristina Serra (3r), Dani Carbonés (P5 i 2n),
Fàtima Padrés (2n i 5è), Jeri Puig (3r), Joan Carbonell (5è),
Joan Coll (2n), Laia Bosch (P5 i 2n), Pere Massanas (2n),
Pere Ramió (P5), Roser Teixidor (5è) i Xavi Rodoreda (3r
i 5è)
Comissió Revista: Anna Bagó (P4), Laura Güell (2n),
Imma Callís (4t), Mireia Bosch (4t i 6è), Montse Sala (1r
i 5è), Nuri Carandell (3r i 5è), Sílvia Sánchez (1r) i Teresa
Mariné (6è)
Sakhanu: Judith Torres (4t) i Nuri Carandell (3r i 5è)

Des d’escola es va decidir que ara era el moment d’afegir un lema i que
l’escollissin els nostres alumnes. Després de diverses votacions el que ha
tingut més vots ha estat: UN CAMÍ PLE DE FRUITS (el van pensar els
alumnes de 5èA).
És un lema que representa molt bé el que fem a l’escola Pla de l’Ametller.
Esperem que us agradi.

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

www.canselvata.cat
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Eduquem en

família

Aquest curs, el programa Eduquem en Família 2015-2016 ha arribat a la sisena edició!
Una novetat de la present és que es poden plantejar preguntes als experts i valorar les xerrades des de la web educació.banyoles.cat/eduquem-en-familia.
Allà també es poden trobar enllaços i documents relacionats amb els ponents.
Us animem a participar de les xerrades i les activitats formatives que s’ofereixen!!!

M’agrada la família que m’ha tocat
Sra. Carme Thió
8 d’octubre de 2015
Escola Pla de l’Ametller

estimar a canvi de res i acceptar els nostres fills tal com són, acceptar les seves emocions. Cal que hi hagi respecte (respectar vol dir
escoltar; vol dir no enganyar; si s’enganya al nen, aquest pot perdre
la confiança en els pares; també vol dir no etiquetar-los). No es pot
confondre estimar-los amb protegir-los en excés.

2- Autonomia

La Sra Carme Thió va encetar, a la nostra escola, el cicle de xerrades
d’aquest curs. Ens va explicar que la frase que donà títol a la xerrada,
la va pronunciar un nen al seu pare en una sessió d’un grup d’ajuda
en el qual ella participava.
A través d’un discurs planer i ple d’anècdotes extretes de la vida real
i de la seva experiència professional, la ponent ens va oferir recomanacions i consells per tal d’ajudar-nos a generar dins la família un
ambient de benestar i bon humor.

Ingredients perquè hi hagi una relació de
qualitat en l’educació:
1-Afecte
Cal estimar i fer que es noti (amb frases com “m’agrada com ets”,
“m’agrada estar amb tu”). L’amor és el motor del creixement. Cal
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Si el nen i la nena es senten segurs, tenen bona autoestima. L’autoestima s’omple amb el tracte que reben. Quanta més autonomia,
més bona imatge tenen d’ells mateixos. L’autoestima és una condició important per a l’aprenentatge. L’exercici de l’autonomia ajuda a
que la criatura es faci responsable de les seves actuacions. L’autonomia ajuda a ser independent i a tenir criteri. Hem de confiar en les
seves capacitats; hem de posar-los en situació d’escollir; hem d’acceptar els seus errors; i no hem de sobreprotegir-los perquè evitem
que se’n surtin ells mateixos.

3- Autoritat
Els nens i nenes fan cas del què se’ls diu, o bé per por, o bé perquè
coneixen i respecten a qui els hi diu el què han de fer. El que els
fa veure que els entenem és la generositat, l’amorositat. Cal posar
límits d’una manera amorosa. Les actituds s’encomanen, de manera
que, si els tractem bé, es comporten bé. Donar ordres és positiu i és
millor alabar que criticar.
Hem d’aprendre a educar sense càstigs. L’alternativa als càstigs és
que la criatura visqui les conseqüències dels seus actes.

Eduquem en família

Sr. Pere Font

El Sr. Pere Font ens va oferir dues xerrades interessants i, alhora, disteses i amenes, en la qual se’ns va convidar a reflexionar
sobre alguns fets (a partir de casos pràctics) i on es plantejaren algunes recomanacions.

Eduquem la sexualitat des
de ben petits (0-12 anys)

Sexualitat i adolescents

26 de novembre de 2015.
Escola Casa Nostra

3 de desembre de 2015
IES Josep Brugulat

En aquesta primera xerrada, vam fer un petit viatge per les primeres etapes dels infants comprovant que el sexe, fins i tot, ens
condiciona abans de néixer.

En aquesta segona xerrada, vam endinsar-nos en el tema de la sexualitat però ja en l’època adolescent.

0-2 anys:

Els nens senten, exploren i construeixen el mapa

del seu cos.

2-3 anys:

Comencen a descobrir, a través del llenguatge, que
les coses tenen sexe. Es pregunten què son ells; es classifiquen;
descobreixen si són nens o nenes. Assumeixen tics propis del seu
sexe (assumits socialment).

3-4 anys: Els nens tenen una lluita interna per saber qui són.
Intenten construir la seva identitat sexual buscant un model. Per
exemple, volen tenir una nòvia com la mama.

4-5 anys: El nen s’identifica amb el pare i la nena amb la mare.
Els nens descobreixen el penis i el perceben com una joguina.
Descobreixen el seu cos de manera espontània, tot jugant. Les nenes perceben que no tenen penis. Tot això genera curiositat. Ben
expressada, forma part del procés de desenvolupament normal.
Hem de deixar que els comportaments evolucionin.
5-6 anys: Els nens fan preguntes interessants (per exemple,
què és un preservatiu?). És una fase dolça per explicar les coses.
Els dóna seguretat personal saber que el seu venir al món és fruit
d’una història; que són desitjats i formen part d’un projecte.

6-7 anys:

Descobreixen els grups; fan colla. Els sexe no els
interessa massa.

A partir dels 8 anys:

Els nens aprenen a “funcionar”
com a nens i les nenes com a nenes. Pensem diferent i tenim
capacitats i habilitats diferents.
Segons Pere Font, cal educar en la normalitat. Primer han
d’aprendre l’AFECTE i, després, el SEXE. L’educació afectiva i
emocional és molt important també abans dels 10 anys. La construcció de qui som (sexualment parlant) és quelcom complicat.

El desenvolupament físic es produeix abans del desenvolupament
intel·lectual. Actualment protegim més als nens i nenes. Per tant, el
creixement cognitiu i mental és més tardà que en èpoques anteriors.
Segons Pere Font, l’època més feliç d’una persona és segurament
als 9 i 10 anys però, just en acabar aquesta etapa, comencen els
canvis físics.
Ser diferent dels altres pot provocar incomoditat als adolescents i,
fins i tot, rebuig. La publicitat sol mostrar cossos perfectes.
L’adolescent inicia el procés del seu propi projecte personal. Té dos
handicaps en aquests moments: - que potser l’inicia a partir d’un
cos que no li entusiasma, i – que en el procés d’autonomia, vol agradar als altres (ja no als seus pares). Canvia la seva actitud, passen
coses que abans no havien passat (per exemple, tanquen la porta de
la seva habitació quan abans no ho havien fet mai).
Els adolescents s’estan definint com a persona i estan definint la
seva orientació sexual. L’entorn, però, no els hi ajuda.
Fins als 10 anys els nens i nenes escolten als pares però, a partir
d’aquesta edat, el que podem fer pràcticament és contestar a les
seves preguntes. Als 12-13 anys és quan els professors dels instituts
han d’assegurar que els adolescents tinguin tota la informació que
necessitin.
El Sr. Pere Font, ens ofereix dos consells: que els vostres fills tinguin
dos grups d’amics i vigilar i conèixer els amics i amigues que formen
part d’aquests grups.

Coses que les famílies poden fer:
1.

Oferir un model de relació afectiva.

2. Tenir present que l’educació sexual és una educació en valors,
com la honestedat.
3.

Mantenir un clima de comunicació (scoltar el doble del que
parlem).

4.

Riure. Riure junts ens fa sentir a prop.

5.

Ajudar als fills a construir un projecte de vida.

Els fills que viuen la seva família com a distant o si es senten qüestionats, són els que tindran més problemes.
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Quan arriba el febrer …
arriba el Carnaval!
Quan arriba febrer, arriba Carnaval! I aquest any s’ha celebrat el 5 i
6 de febrer.

fil a l’agulla: pluja d’idees de temes, decidir el que agrada més, dissenyar la disfressa, la coreografia, la carrossa, ... I després, a fer-ho!

Ja fa molts d’anys que la nostra escola participa a la rua de Banyoles
juntament amb les altres escoles i associacions del Pla de l’Estany.

Apuntar la gent que hi participarà, comprar el material per a fer-ho
tot, preparar-ho pel dia del taller, ...

Des de fa set anys, l’ajuntament proposa un tema per tal que la rua
tingui un nexe entre les diferents carrosses i comparses que hi van.
Aquest any ha estat “Banyoles es ven! Els anuncis de televisió”. La comissió de Carnaval de l’AMPA de la nostra escola va escollir l’anunci
dels Lacasitos però en versió Pla de l’Ametller, els Lametllitos.

Quan el carnaval ja es va apropant s’escull un dia, aquest any el
dissabte 30 de gener d’11 a 1 del migdia i de 16 a 18, per a que
tothom pugui anar passant per l’escola a confegir la seva disfressa i
entrenar la coreografia.

Els preparatius

Des de la comissió de revista volem felicitar la
bona organització del
taller de confecció.

Preparar la festa de carnaval és una de les activitats que tira endavant la nostra l’AMPA i representa una bona moguda!

Aquest any es van fer unes 300 disfresses entre nens, nenes i adults.

Tot comença aviat, molt aviat. Cap a final de setembre l’ajuntament
informa sobre el tema del Carnaval de l’any i és el punt de sortida
per començar a treballar. La comissió de carnaval comença a posar

La

rua

de Carnaval!

Arriba el dia, dissabte 6 de febrer. Tot a punt i preparat.
Per unes hores els carrers de Banyoles s’han omplert de Lametllitos
(Pla de l’Ametller), torrades amb mantega (la Vila), pops (la Draga), albergínies, tomàquets i cistells (escola Camins), ous Kinder (Can Puig), Coca
Cola (Casa Nostra), Legos (l’Entorn), conills de Nesquik (Escola Frigolet),
ous (La Vall del Terri), i un munt de disfresses més que s’han afegit a la
comitiva.
Molts espectadors s’han apropat a veure i gaudir de la diversió del Carnaval.
A la rua de la tarda uns 300 Lametllitos petits, grans, mitjans, verds,
taronges, liles, blaus, … han desfilat, ballat i s’han divertit pels carrers
de Banyoles.
Com cada any, la nostra escola ha tornat a lluir. Quina patxoca la nostra
carrossa i tants Lametllitos ballant al compàs de la música i desfilant
pels carrers amb moltíssimes ganes de passar-ho bé!
Arribada la nit alguns Lametllitos marxosos i valents han tornat a recórrer els carrers fent gresca i xerinola.
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La

rua

de Carnaval!

Acabada la desfilada de nit s’han donat els premis. Aquest any
hem guanyat el 1r premi de comparsa i el 3r premi de carrosses.
Moltes felicitats a tots!
Des de la comissió de revista volem agrair a tothom que ho ha
fet possible: als carrossaires per les hores de treball, als dissenyadors de la disfressa, als coreògrafs que ens han fet ballar,
als que han donat un cop de mà al taller de confecció, als que
han anat a la rua… Un any més entre tots ho hem fet possible!
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L’ametlla recomana: llibres
Educació infantil
De quin color és un petó?
Autor/a: Rocío Bonilla. Editorial Animallibres
Àlbum il·lustrat. A la Minimoni li encanta pintar mil coses de colors: marietes vermelles, cels blaus, plàtans
grocs... però mai no ha pintat un petó.
De quin color deu ser? Vermell com
una deliciosa salsa de tomàquet? No,
perquè també és el color de quan estàs empipat... Deu ser verd com els
cocodrils, que sempre li han semblat
tan simpàtics? Impossible, perquè és el color de les verdures i no li
agrada menjar-ne! Com podria descobrir de quin color són els petons?

Tu i jo. El conte més bonic del món.
Autor/a: Elisenda Roca.
Il·lustracions: Raúl Guridi.
Editorial Combel.
Un àlbum il·lustrat que ens explica amb tendresa i humor els dubtes, els sentiments i l’emoció
d’un nen quan arriba un nadó a casa. Per ajudar
els nens i nenes a descobrir que tenir un germà
pot ser molt divertit!

El meravellós Pelidiu-Renudiu-Xiquitiu.
Autora i il·lustradora: Beatrice
Alemagna. Editorial Combel.
La petita Edith es proposa trobar un bon regal
per a l’aniversari de la seva mare. No li serà fàcil, però l’enginy i sobretot la voluntat d’aconseguir un objectiu demostren que no hi ha res
que sigui impossible. Un llibre ple de detalls per
mirar, per llegir. Per gaudir.

Cicle inicial
La màquina del temps.
Autors: Meritxell Martí i Xavier
Salomó. Il·lustracions: Xavier
Salomó. Editorial Cruïlla

El club dels cinc: En Tim persegueix un gat.
Autora: Enid Blyton. Il·lustracions: Marina
Vidal . Editorial Joventut.
Una obra que passa de generació en generació
i que ens permet gaudir de les aventures dels
cinc intrèpids detectius: en Juli, en Dick, l’Anna, la Jordi i el gos Tim. En aquest llibre Els Cinc
van al cinema però en Tim veu un gat i corre
per perseguir-lo. Amb això, la colla fa una volta
i arriba a una casa buida. Però segur que està
buida? Uns sorolls ben estranys, semblen indicar una altra cosa.

Cicle mitjà
Quim, el nen que no volia ser res.
Autor: David Nel·lo.
Il·lustracions: Jordi VilaDelclòs. Editorial Arcàdia.
Quan et pregunten què vols ser quan siguis gran,
de vegades saps la resposta i de vegades no. El
Quim la sap, però no acaba de coincidir amb allò
que la gent espera. Amb el suport dels seus pares, en Quim emprendrà un viatge fins a Sibèria
per fer realitat el seu somni: especialitzar-se en
no fer res. Una reflexió molt imaginativa sobre la
llibertat d’escollir.

Super Gol 4. La força d’un equip.
Autor: Luigi Garlando.
Il·lustrador: Stefano Turconi.
Editorial La Galera.
Han arribat les vacances. Les Cebetes tenen
plans, però aquest cop no podran anar tots
junts. Un grupet anirà a la muntanya, a respirar
aire pur. Uns altres cap a les platges de Menorca. I la resta cap a l’interior, a fer turisme cultural. Però encara que estiguin separats i en llocs
diferents, una cosa els unirà: el futbol i les aventures. Allà on van, les Cebetes porten la diversió
i l’entreteniment. I quan tornin per començar un nou curs i un nou
campionat, ho faran carregats d’experiències i noves amistats.

Llibre joc. Els protagonistes són l’Estel i en Pau
que recorren la història a bord d’una màquina
del temps, o no? En aquest nou llibre trobarem
200 diferències o errors amb elements que no
corresponen a l’època històrica de l’ il·lustració:
a on s’ha vist homes i dones de la prehistòria
que portin ulleres o un paraigües?

Fonts consultades:
• www.illadelsllibres.com
• Guia de literatura infantil i juvenil . Nadal 2015. Biblioteques del grup CLER
• Biblioteca de Banyoles
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Cicle superior:
La fàbrica de petons.
Autor: Joan de Déu Prats. Il·lustracions:
Susana Rosique. Editorial Edebé.

L’oreneta de Mont- Sacer: Un estiu per no
oblidar. Autor: Xavier Llopart. Il·lustracions:
Francesc Massip. Tartaruga Edicions.

La trama d’aquesta història gira entorn d’una
fàbrica on es creen petons de tota mena: de
bona nit, alegres, de comiat, d’aniversari, de
cap d’any, d’àvia... Aquests petons tan especials i variats els prepara el protagonista d’aquesta història, en Nac, i arriben als seus destinataris ben embolicats amb una bonica llaçada de
la Lilit (l’altra protagonista de la història). Els dos
protagonistes posen el punt romàntic a un relat
en què no només hi ha emocions, afecte i amor
sinó també intriga, una intriga en forma de petó.

La novel·la explica un estiu actual en un poblet
català, situat al Priorat. És la història de quatre
nens, dos estiuejants i dos del poble que es fan
amics i decideixen fer un diari local que portarà
el nom L’oreneta de Mont-Sacer. El grup d’amics
inicien per al seu rotatiu diferents investigacions que els porten a conèixer que el poble va
ser escenari de la guerra civil, les dificultats que
comporta ser pagès; sabran que hi ha escoles
rurals que tenen poc a veure amb la seva escola
i també, entre d’altres històries, que existien les trementinaires.

Club

de lectura

Us agrada llegir? Us agrada comentar les vostres lectures? I que us
recomanin novel·les? A mi sí, molt! Per això formo part del Club de
lectura del Pla de l’Ametller. Ja fa uns quants cursos que hi participo
gràcies a una mare molt amiga que m’hi va quasi arrossegar. Jo no
ho veia gens clar això d’haver de llegir unes novel·les triades per un
grup de persones tant divers; no m’atreia gens. Ara puc dir que he
llegit novel·les que segurament mai no hagués triat, he assistit a xerrades molt interessants, he pogut comentar algunes obres amb els
mateixos autors que han vingut a l’escola, també he menjat pastissos boníssims i he tastat bons vins... En fi, que us animo a participar
al nostre gran club!
Heu llegit Reparar els vius de l’autora francesa Maylis de Kerangal?
És una de les lectures que hem triat per aquest curs i que vam comentar el passat mes d’octubre. No és fàcil recomanar aquesta
novel·la... Jo vaig començar a llegir-la tenint ben present el comentari de la llibretera que em va vendre el llibre: “ja saps què compres?,
és un llibre molt dur però molt ben escrit…”. Vaig intentar posar una
cuirassa entre el que llegia i jo. La veritat és que va ser-me útil potser
al principi però..., va durar poca estona. Els seus paràgrafs infinits,

les seves frases plenes d’adjectius, de frases subordinades
inacabables se m’emportaven
lluny i m’emocionaven. Us el
recomano!
Bona lectura!!!

Teresa Mariné

Trobareu tota la informació sobre el club a :
https://pladelametller.wordpress.com/category/club-de-lectura/
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Els pares ens expliquen...
Josep Masdevall

Aprendre dibuix sense
desaprendre a dibuixar
A vegades hi ha gent que diu que els quadres d’en
Joan Miró els podria pintar un nen. És cert, i no crec
que a en Miró li molestés aquest comentari perquè
moltes de les coses que fan els nens i les nenes
són fantàstiques. En Miró ho sabia; ja de gran va dir que havia dedicat tota la vida a
aprendre a pintar com un nen. Segurament en Miró és el millor pintor català de sempre
i les seves opinions sobre el valor de la capacitat que tenen les criatures per pintar i
dibuixar ens les hem de prendre prou seriosament quan pensem en l’ensenyament
de l’art a les escoles. Plantejat d’aquesta manera, però, quin ha de ser el paper de les
escoles en uns aprenentatges que sembla que vagin al revés, perquè aquest pintar com
un nen que buscava en Miró, en la major part de la mainada, va desapareixent en fer-se
gran i anar aprenent coses a l’escola. Què desaprenem, però, que ens impedeix seguir
dibuixant i pintant amb aquella gràcia i facilitat? Quins són aquests valors artístics infantils que en Miró buscava i que, a mesura que s’aprenen altres coses, s’esvaeixen?

L’or de l’atzur, Joan Miro 1967.
Acrílic sobre tela, 205 x 173 cm.

Està clar que aquests valors artístics de les activitats dels nens i nenes no estan relacionats ni amb els coneixements que es van aprenent a les escoles, ni amb l’experiència
que es va adquirint amb l’edat. És possible que, en molts casos, aquests valors tinguin a
veure amb el que l’escultora francesa Louise Bourgeois anomenava “l’art de saltar” que
no és més que la capacitat de convertir l’emoció que impulsa una activitat en el fi de la
mateixa activitat. Els nens i nenes en saben més que ningú de fer coses només per les
ganes de fer-les despreocupant-se del resultat: dibuixen per dibuixar, pinten per pintar.
És en fer-se grans que tots plegats anem convertint el fer en un mitjà per aconseguir
altres coses. L’art necessita en més o menys mesura saber fer per fer. És veritat que,
segurament, cal aprendre tècniques, conèixer idees i tenir experiències que ens ajudin
que ens vagi agradant aquest fer per fer. Donar molta importància, però, als resultats
durant l’aprenentatge d’aquestes tècniques i coneixements anirà invariablement en detriment d’aquesta capacitat artística innata que amb l’edat es va erosionant.

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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La bústia de
L’ametlla
Ramon

Per participar en aquesta secció, ens podeu deixar una carta a la Bústia de l’AMPA que
trobareu a les dues portes d’accés a l’escola, o bé escriure’ns a l’adreça electrònica:
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,...)

Esperem les vostres cartes!!!

Cal portar bata a l’escola?
Què en penseu?
Com sabeu els alumnes d’infantil de la nostra escola porten
bata a l’escola menys els dies que fan psicomotricitat que llavors van amb el xandall de l’escola. Fins fa relativament pocs
anys la bata era una peça imprescindible a la majoria d’aules
d’infantil de les nostres escoles.
Poc a poc, amb els anys, la cosa ha anat canviant fins arribar als nostres dies on, tret de
la nostre, no hi ha cap altre escola pública de Banyoles que utilitza la bata per fer totes
les activitats.
Rentar la roba no era com ara i, per evitar embrutar-ne massa, en arribar a casa posar-se
la bata o el davantal era una acció indiscutible que es repetia a les escoles i al món
laboral. Actualment, rentar la roba és un acte fàcil a l’abast de tothom i, únicament,
segueixen presents en determinades professions.
A casa i a l’escola, fomentem el desenvolupament i l’adquisició de l’autonomia dels nostres nens i nenes. Els motivem a realitzar les activitats que són pròpies de la seva edat,
per exemple, els posem roba còmode perquè siguin autònoms a l’hora d’anar al lavabo,
però la bata en aquests casos pot suposar certa dificultat. Els dies de calor els infants
segueixen sense possibilitat de treure’s la bata i els hiverns amb la roba d’abric perden
tota la mobilitat i els costa moure’s en les activitats dinàmiques diàries.
Podem observar que hi ha centres d’Educació Infantil on els infants no porten bates
habitualment; només protegeixen la roba quan han de fer alguna activitat on es poden
embrutar molt. Observar aquest fet fa pensar que, sense cap reserva, és necessari educar per a la vida real i cal aprendre hàbits d’higiene que siguin útils per a la quotidianitat.
Aleshores, per a què cal seguir portant la bata a les classes d’Educació Infantil? Penseu
que les plastilines no embruten, els gomets no taquen, escoltar contes és força polit...
En temps de crisi té sentit afegir aquesta despesa a l’equipament escolar dels infants?
Per què ens preocupa tant que s’embrutin els infants? Si els nostres infants surten bruts
de l’escola podem interpretar que és sinònim d’experimentació i d’aprenentatge i que
s’ho han passat la mar de bé manipulant i fent les seves pròpies comprovacions.
Segurament, encara cal fer pedagogia a les reunions inicials de pares i mares; explicar
que els infants a l’escola experimenten, juguen, gategen... i, per aquests motius, mai
podran sortir de l’escola igual de nets que quan han arribat.
Portar la bata o una samarreta vella quan es fa pintura o en les activitats de modelatge
amb fang és una bona alternativa. I una altra, pot ser que la bata no sigui obligatòria, si
no una elecció de les pròpies famílies i dels seus fills/es, en que siguin ells qui decideixin
portar o no bata a l’escola, ja que són ells qui, a la fi, rentaran la roba dels nens.
I si tot i així es considera necessari l’ús habitual de les bates, segurament compartireu
que han de ser de diferents formes i colors, ja que, cap infant és igual a l’altre i la diversitat és per tot arreu; és important respectar els seus gustos!
Olga Martínez, Tanya Osipova i Marta Bramon
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La columna
d’en Ramon
Què mengen? Als matins a l’escola solen dur fruita, entrepans, sucs, galetes o
potser pastissets industrials...
Sabeu com s’ho mengen els nens aquest
ventall d’esmorzars?
Si em voleu escoltar, us diré quina és la
prioritat que impera quan surten al pati.
Han d’esbargir-se, jugar i passejar amb
els amics. Sovint toca el timbre d’entrada
i les carmanyoles encara són mig buides.
Què fer? Quatre mossegades i un glop
d’aigua, deixar la resta dins i guardar-ho,
o millor oblidar-la al pati, així no caldran
les explicacions. Oh!! Llançar-ho a la paperera, al terra també, que és més fàcil.
Us ho dic, perquè sapigueu què hi trobo
cada dimecres o divendres quan buido
les 10 papereres que hi ha a Primària o
les 3 d’Infantil?
Vaja els interrogants
s’amunteguen!!

aquests

cop

Entrepans sense desembolicar, fruita
amb una mossegada, o com a molt tres,
pastissets dins la bossa de plàstic, sucs
mig plens, rosecs de pa o qualsevol
menja LLENÇADA!!
Què hem de fer? (tornem-hi) a voltes
penso que seria interessant de fer una
exposició de les troballes. Les arrenglaria
tal com les trobo, així podríeu identificar
si l’esmorzar del vostre fill, filla, que amb
tanta cura prepareu, és menjat com imagineu o creieu.
Cada família sap en quina celeritat menja el seu fill. Si fem la regla matemàtica
del temps+gana+joc. Segur en surt quina ha de ser la quantitat, qualitat a posar dins la carmanyola. No vos amoïneu
pas, que de gana no en patiran. Si al aixecar-se fan un esmorzar, amb temps i
tranquil·litat, a les onze ho complementen i a poc més de la una ja tornen a ser
a taula, a dos quarts de cinc, ja els doneu
el berenar i el sopar vindrà al cap de tres
o quatre hores
Cal que ho aprofitin tot, ho pairan i creixeran amb empenta.
Què els heu de donar per esmorzar?
Aquí ja no hi entraré ... però el primer és
la salut.

Tel. 972 57 26 53

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

Si desitgeu anunciar-vos a la revista,
poseu-vos en contacte amb L’ametlla a
través de la següent adreça electrònica:
revistalametlla@gmail.com

Tel. 972 57 04 98

872 025 104
Pg. Mn. Constans, 186
Banyoles

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com

Pg. Mn. Constans, 259 - Banyoles

Tel. 972 20 18 46

Tel. 636 162 510

Tel. 686 364 399 - 972 58 45 40
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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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