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Presentació
Arriba el juny, un altre curs escolar s’acabat!
Que ràpid passa el temps. Sembla que era ahir
que començàvem altre cop a reprendre horaris escolars dels nostres fills, organitzàvem les
extraescolars, … i tornem a acabar.
Arriben les vacances d’estiu i amb elles els horaris més flexibles, les estones de relax amb
amics i família, les banyades a la piscina o al
mar, …
I torna, com cada juny, l’Ametlla.
Esperem que aquests flaixos de vivències, moments, sortides, imatges,… ens mostrin unes
pinzellades del que és la nostra comunitat
escolar. La suma d’esforços de tots: mestres,
alumnes i pares.
BON ESTIU i BONES VACANCES A TOTHOM!
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Han estat dos anys molt intensos. Hem

viscut experiències molt enriquidores tots
junts. Sembla un tòpic però trobarem a faltar aquests nens i nenes que l’any que ve
comencen una nova aventura a l’institut.
Hem passat moments alegres, bons i no
tan bons, hem compartit de tot i de ben segur que cadascú de nosaltres en guardarà
un bon record. Us trobarem molt a faltar!!!
Molta sort!
Carme, Raquel i Roser.
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Tot l’equip de professionals que formem part de l’escola Pla de l’Ametller
agraïm l’ajuda que rebem curs rere curs per part de la nostra AMPA i també la bona tasca d’enllaç que fan els nostres pares/mares delegats/des de
cada curs.
Junts fem que l’escola sigui
UN CAMÍ PLE DE FRUITS!!!!
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Maite Cazcarra
Directora escola

Alumnes de

6èA
Quan sigui gran
vull ser mecànic.

El meu somni obrir
un local de postres.

El meu somni es viatjar per
tota el món i conèixer gent.

Javiera Ahumada

Ana Álvarez

Quan sigui gran vull ser
periodista esportiva.

Oalid Belhaddouz
De gran vull ser
futbolista o arquitecte.

Anna Bartrina

Dani Buiza

El meu somni és anar per tot
el món per descobrir coses
amb en marc i en Paul.

De gran vull ser empresària,
perruquera o secretària.

El meu somni és tenir
una fàbrica de xocolate:

Nahisetou Ceesay

Siham Chatate

Quan sigui gran
vull ser mecànic.

Arnau Corominas

Badr Chouaybi

El meu somni és fer una volta
al món però pilotar una avioneta
i explorar els llocs on passo.ç

Paul Cristea

M’agradaria ser futbolista
o periodista
De gran vull ser cuiner
com la meva mare.

M’agradaria ser explorador,
pilot d’avionetes i fer
la volta el món.

Quan sigui gran seré metge.

Marc Darnés

Nadia el Aouni

El meu somni és
treballar a Haribo.

Quan sigui gran
vull ser actriu.

Kalijatou Kanuteh

Yuhui Li

Pep Geli
M’agradaria ser
atleta professional.

Axel Gàlvez

Génesis Irias

El meu somni és
ser ballarina professional
de Hip-Hop.

El meu somni és tenir
una fàbrica de purpurina.

Biel Planas
M’agradaria ser
periodista esportiu.

Jùlia Padilla

Marc Rubirola

Quan sigui gran m’agradaria
ser dissenyadora de moda.

El meu somni és
treballar amb animals.

Quan sigui gran vull ser
jugador de bàsquet.

Paula Sánchez

Helmuth Torres

Quan sigui gran, m’agradaria
tenir una vida feliç.

Abdolah Touray

Bàrbara Trull
Ser professora i viatjar
per tot el món.

Clàudia Vázquez
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6èB

Alumnes de

M’gradaria
ser dentista.

De gran vull
ser psicòloga.

De gran vull treballar
amb animals.

Sasha Altamirano

Noelia Bermejo

Adrià Boix

M’agradaria ser un gran
jugador de bàsquet o veterinari.

De gran vull ser dissenyador
de moda o arquitecte

Mohamed Bouzadi

Aniol Campdelacreu

De Gran Vull Ser Massatgista

De gran vull treballar
de veterinari

Raul Coman
De gran vull
ser policia científica

M’agradaria ser futbolista

De gran vull ser mestra

Joan Coll

Ariadna Colomé

Aya Chahbouni

Marc Delgado

De gran vull ser escriptora

De gran vull ser, veterinari,
informàtic o youtuber

Sasha Gutiérrez

Aminata Fofana
De gran vull ser metge
per curar gent i curar vides

De gran vull ser
perruquera o mestra

Mikaela Domínguez

Ilham El Fatmi

De gran vull ser
un dels millors pintors del món

Vàdic Esteba

De gran vull tocar la bateria
a un grup

De gran vull ser
mestre o jugador de basquet

Oriol Puigdemont

Joel Milla
De gran vull ser
metge de nens que tenen cancer

De gran vull ser bomber

M’agradaria ser arquitecte.

Arama Keita

Martí Masanas

Aura Hidalgo

De gran vull ser
futbolista

Boubakar Touray
De gran vull ser polícia.

Nil Reinon
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El meu desig es poder
ser polícia.

De gran vull cuntinoa ballant
salsa par que magrada molt

Ainhoa Rodríguez

Gaure Sillah

De gran m’agradaria ser cantant o ser una experta
en animals

Judith Saubí

M’agradaria ser
actor o mestre

Pol Viñals

Alumnes de

El meu somni és ser creador
de videojocs i estic segur
que ho seré.

Eloy Bermejo

El meu somni és ser
futbolista i veterinari

6èC
Vull ser doctor i ajudar
als pacients

M’agradaria que l’iinstitut
fos tan meravellós
com aquesta escola

Daniel Blajovan

Paula Bosch

M’agradaria ser patinadora.

M’agradaria ser informàtic
i estudiar robòtica

Aminata Cessay

Marc Corominas

M’agradaria ser
professor en aquesta escola

M’agradaria acabar
l’institut i tornar a veure
l’escola, perquè gràcies a
l’escola vaig ben preparat

Vull ser arquitecte i
construir l’edifici més alt
del món

M’agradaria que l’escola
de mica en mica tingui
més coses i millori

Arià asellas

Francesc Casanova

El meu somni és convertir-me
en un gran jugador de bàsquet

Jordi Domènech

El meu somni és ser
professora de francès i
tenir una casa gran a París

Intissar El Bazi

Toni Castellanos

Vull ser policia

Ismael El Harbouj

M’agradaria ser arquitecte i
fer l’edifici més baix del món

El Amin El Kafroune

M’agradaria que tots els
nens que passin per aquesta
escola l’aprofitin al màxim

M’agradaria ser dentista
i enginyer

Èlia Forn

Emanuel Groza

Sergi Fernández

El meu somni seria tnir
una pastisseria o treballar
en un restaurant

M’agradaria que tots els
que passin per aquesta escola,
aprenguin i gaudeixin molt

David Guo

Hawa Keita

M’agradaria ser informàtic
Josep Simón

M’agradaria que li donessin
a aquesta escola, l’oscar a la
millor escola del món

Vull ser Youtuber
i creador de videojocs

Imma Surina

Fabià Torrents

Vull ser professor

Sebastian Londoño

Roque Rivado

Abril Jun

Josep Carreras

M’agradaria ser pilot
d’aviació quan sigui informàtic.

M’agradaria ser professora
d’aquesta escola per tornar-hi
i que tots els nens i nenes que
venen ho aprofitin al màxim
Fatoumata Tunkara

Vull ser futbolista

Mohamadou Yokc

distribuïdor màquines
automàtiques
C/Dr. Trueta, 44
Tel. 972 84 20 77
Mòbil 649 23 86 28
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
(Girona)
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2Dies Diferents

a Educació Infantil
i Cicle Inicial
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2Dies Diferents

a Cicle Mitjà i Cicle 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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Tarda dels

2Dies Diferents
El passat 25 i 26 de febrer vam
celebrar els Dos Dies Diferents.
Aquest curs els vam dedicar al
tema “Art i emoció”.
Van ser uns dies molt especials en
els quals vam fer tallers relacionats amb aquest tema. Als matins,
els grups de Cicle Infantil i Inicial
van treballar junts i els cicles Mitjà
i Superior també es van barrejar
per fer els tallers.
A les tardes vam poder gaudir
d’actuacions d’artistes: un malabarista i un pallasso de l’Hospital
Josep Trueta a Cicle Infantil i Inicial;
i un pallasso i un concert de música tradicional relacionat amb les
emocions a Cicle Mitjà i Superior.
Van ser dos dies genials!!!

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

Les escoles de la comarca del Pla de l’Estany gaudeixen de diferents trobades
esportives al llarg del curs. És un gran moment per conèixer alumnes d’altres
escoles i per a treballar valors i aspectes bàsics de l’esport i el treball en equip.
En primer lloc, vam dur a terme les trobades comarcals de primària. En una de
les jornades es reuneixen tots els alumnes de 4t, i en una altra, els de 6è. Setmanes abans de les jornades, treballem tots aquells jocs que s’hi practiquen.
En el cas de 4t enguany han estat pitxet, cementiri i matar per equips. A la trobada de 6è es prepara un recorregut amb diferents activitats poliesportives on
vàries entitats col·laboren per a donar a conèixer el seu esport: BTT, bàsquet,
handbol i zumba, entre d’altres.
En segon lloc, el Taller de Joc net a la grada va dirigit als nens i nenes de 5è. Es
realitza a l’escola i es treballen valors tan importants com el respecte, l’esforç
i la tolerància.
En tercer lloc, el Rodajoc aplega els alumnes de de 3r. Es munta a la Plaça Major
i a la Muralla de Banyoles i es treballen jocs de d’arreu del món. Alguns alumnes de l’Institut Pere Alsius col·laboren en el muntatge i l’organització.
Per últim, els Jocs Emporion han congregat més de 500 alumnes de Cicle Inicial
a la zona de la Draga. S’hi van dur a terme activitats de cros, atletisme i altres
jocs.

Totes les
jornades han
estat un èxit i
n’hem quedat
tots molt
contents.

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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Tallers Infantil

P3
Les tardes de dimarts i dijous, els de P3, les
dediquem a fer rodes d’activitats.
Fem quatre activitats diferents distribuïdes
en quatre espais. Els nens i nenes durant
dues setmanes van passant per tots els
espais i així poden fer totes les activitats.
Hem treballat :

Taula de llum: amb confetti,
pedres translúcides, pals de fusta de
colors i figures geomètriques transparents.

Esquema corporal: a l’aula
de psicomotricitat vam anar a treballar el nostre cos; ens vam pintar la
cara, vam treballar la silueta, treball
de mans i peus i vam fer danses.
Experimentació:

Vam experimentar amb diferents aliments:
taronges, llimones , carbasses... Vam
observar totes les seves qualitats
(forma, textura, color, pes, dimensions ) les vam manipular i tastar.

Psicomotricitat fina:

vam
treballar la destresa manual amb diferents activitats i objectes ; amb pinces i oueres, amb gomets, amb fang,
amb espuma d’afaitar, vam enfilar
boles, vam cargolar i descargolar...

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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P4

Durant les tardes dels dilluns i divendres els alumnes de
P4 hem realitzat tallers diversos, fent roda de tres grups
anomenats: quadrats, cercles i triangles.

Els tallers eren en tres espais:

Mireu que bé ens ho hem passat i com hem après.

El de joc simbòlic

L’artístic

El d’experimentació

(cuineta, disfresses, metges, fusteria...)

(danses, instruments, contes representats, ...)

( amb aigua, gel , fang...)

P5

Les tardes de dimecres fem roda de tallers en tres espais diferents:

El joc simbòlic (a l’aula de psicomotricitat) els nens i nenes poden jugar amb
disfresses, cuinetes, nines, cotxets, construccions de fusta, cotxes, robes...
Tallers d’experimentació (espai aula) alguns més científics com construir
helicòpters, treballar la flotació, tenyir aigua o el magnetisme, i d’altres més de manipulació i motricitat fina com
el fang o l’espuma d’afeitar.

Tallers matemàtics (espai aula) hem treballat la
geometria a través d’activitats motivadores. Hem utilitzat
els geoplans i gomes, hem descobert coses que rodolen,
hem fet figures amb escuradents, hem buscant formes
per la classe...
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Exposició de mates al Darder
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Concursos
X Concurs
Cultural

esportiu
de Cap a l’Esport
Durant el 1r trimestre els nens i nenes de l’escola vam participar al X Concurs Cultural Esportiu de Cap a l’Esport del
Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Els alumnes guanyadors
van ser: L´Àuria de P5, l’ Ariadna de 1r, l’ Andreu de 4t, la Júlia
de 5è i l’ Abril Jun de 6è.

Àuria Gelador P5
Consell Esportiu

Andreu Cabello 4tB
Dibuix esport

Ariadna 1r B
Dibuix esport

Júlia 5è
Concurs Esportiu

Concurs

Això pinta
Bé
L’alumna de 4t B, Carla Vázquez Frigolé ha guanyat el premi finalista del
concurs “Això Pinta Bé”, que forma
part dels programes pedagògics de
la Diputació de Girona. El premi ha
consistit en un diploma per a la guanyadora, una samarreta per a tots els
alumnes de la classe, un premi econòmic pel centre de 600 euros i una
activitat gratuïta pel curs vinent. Enhorabona per aquest premi!
Carla Vázquez 4t B
Això pinta bé 13

Cantada a Girona 5È
El dia 12 d’Abril del 2016 els nens i nenes de cinquè de l’escola del
Pla de l’Ametller vam anar a l’Auditori de Girona a la trobada de
Corals.
Durant el matí vam estar a l’Auditori de Girona juntament amb altres escoles. Vam anar a dinar al Parc de la Devesa i a la tarda vam
anar a fer un tomb pel barri vell de Girona, fent la volta a la Catedral.
Quan varem arribar a l’Auditori varem veure que hi havia moltes
altres escoles. Del Pla de l’Estany hi havia l’Alzina Reclamadora de
Fontcoberta i nosaltres.
Nosaltres vam cantar cinc cançons que havíem estat assajant amb
la senyoreta de música, la Maria Assumpció. Vam cantar dues cançons a dalt de l’escenari, una, “Manuelita”, acompanyats de l’escola
Josep Dalmau Carles de Girona. Després vam cantar “Obre els ulls”
nosaltres sols a dalt de l’escenari.
Les altres tres cançons les vam cantar totes les escoles juntes des
del nostre lloc de l’Auditori. Sis representants de cada escola van
pujar a l’escenari a cantar-les.
Va ser un dia molt bonic en general. Al principi semblava que ens
costava una mica esperar el nostre torn de cantar, ja que estàvem
nerviosos i hi havia moltes escoles. Però quan vam ser a dalt de
l’escenari van marxar tots els nervis, ens vam sentir importants i
ens ho vam passar molt bé.
Recomanem l’experiència als futurs alumnes de cinquè.
Alumnes de cinquè.

i Cantània 6È
Babaua,
les aventures de Mimí

CANTÀNIA
Genial, espectacular, fantàstic! Els alumnes i les mestres
de 6è vam tenir la sort de formar part del gran projecte
de Cantània. Fa molts anys que es porta a terme arreu
de Catalunya, Espanya i també a algunes ciutats europees. Vam participar a la cantata anomenada Babaua, les
aventures de Mimí, amb l’escola de la Draga i també de
l’Empordà.
No tot van ser flors i violes. Ens vam espantar una mica
quan la mestra de música ens va ensenyar totes les cançons i coreografies que ens havíem d’aprendre! Però ho
vam aconseguir, estudiant molt durant el segon i tercer
trimestre i amb un sol assaig el mateix dia del concert.
Vam poder gaudir de dos cantants, de ple d’instruments
que només havíem vist en imatges o a la televisió, d’uns
grans directors i de la veu de 200 nens i nens d’altres
escoles.
El record més gran que ens hem emportat, ha sigut compartit tots junts, el treball, els nervis, l’angoixa, la sorpresa
i la satisfacció d’haver sigut els protagonistes de la cantata de Jordi Domènech i Pere Riera. Serà un d’aquells
records que no s’esborra per molt que passin els anys.
Perquè la música té això, que cala tan fort a dins del cor,
que és impossible que marxi!
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Exposició de flors
Com cada any l’escola participa a l’Exposició de Flors. Enguany són els alumnes de Cicle
Inicial els encarregats de representar a l’escola amb un treball plàstic.
A Primer, hem pintat uns pneumàtics i els hem omplert de flors que hem fet amb goma
Eva, ens ha ajudat l’Aina (alumna de pràctiques de 2n de magisteri).
Els nens i nenes de segon hem decorat unes caixes de sabates amb diferents tipus de
flors, com si fossin uns quadres, també hem fet unes papallones molt, maques, ens ho
hem passat molt bé!
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Projecte
12-90
Com cada any, hem tornat a engegar el
projecte 12-90.
Un projecte molt engrescador que relaciona els nens de 6è de l’escola amb àvies
de la comarca. Vénen a l’escola durant un
període de temps un cop per setmana i
ens expliquen com vivien quan eren joves.

Què opinen els/les nostres alumnes
sobre aquest projecte?

El projecte 12-90 ha sigut molt divertit perquè vam conèixer
persones grans amb les seves experiències. Ens van explicar
el que van viure quan eren petites, les eines que feien servir,
on i com vivien, com era la seva escola…
M’ha agradat molt perquè les àvies eren molt amables i divertides. Les estimo molt!
Aya 6è B

Els avis són gent amb experiència i ens poden donar molts
consells. Ens han ensenyat com era la vida abans i és increïble. Són molt maques i valentes.
Quan estàvem junts era com si fossin les nostres àvies. Les
trobaré a faltar, segur!
Nàdia 6è A

Un dia vam fer una sessió amb els avis que tractava de com
era l’escola abans. Cada vegada que hi penso no m’imagino
com de dur havia de ser no poder anar a l’escola perquè feia
molt fred o perquè plovia, o perquè vivien massa lluny de
l’escola. Uau!!
Però m’encanten els avis, són super divertits, sempre ho expliquen tot amb humor. M’ha encantat el projecte 12-90, és
super xulo. Ho faria tota la meva vida, de veritat, m’encanta
Sergi 6è C
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Fira

del

llibre

El dia 22 d’abril a la tarda vam fer la Fira del llibre, per celebrar
que s’apropava la diada de Sant Jordi. Tots els alumnes de l’escola vam estar llegint contes a la pista, vam gaudir d’una Polca
i una Sardana per part dels nens i nenes de 3r i, finalment, vam
fer un berenar d’escola: pa amb xocolata!!!!
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Aula de ciències
A principi del curs passat vam iniciar el projecte de posar en funcionament una aula de ciències per la nostra escola. L’objectiu era
crear un espai on els nostres alumnes poguessin investigar i experimentar per tal de complementar els continguts treballats a l’aula
ordinària.
Des de llavors hem anat proveint l’aula amb material divers, la majoria donat de forma desinteressada per les famílies, per tal de poder
portar a terme diferents activitats plantejades per a tots els cursos,
des de P3 fins a 6è.
Des de principi d’aquest curs l’aula de ciències ja està oberta i l’hem
començat a utilitzar amb el nostre alumnat. Hem pogut comprovar
que els nens i les nenes estan molt motivats i que les condicions de
l’aula de ciències els conviden a manipular, investigar i a experimentar i els ajuden a assimilar millor els seus aprenentatges.

6è

5è

Josep Carreras
18

distribuïdor màquines
automàtiques
C/Dr. Trueta, 44
Tel. 972 84 20 77
Mòbil 649 23 86 28
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
(Girona)
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Sortides Fi de Curs
La granja-escola
Can Masó

P3

Els nens i nenes de P3 hem anat d’excursió de final de curs a la
granja-escola Can Masó de Sils. Hem fet quatre tallers; donar menjar
als animals ( bou, gallines, conills, cabres, ànecs, oques, xais, porc vietnamita...) plantem cebes a l’hort, munyim la vaca, i fem una volta a
dalt d’un burro català. A la tarda hem anat al bosc a escoltar els sons
dels animals. Ens ho hem passat genial!

Excursió a Molló Parc
Els nens i nenes de P5 hem anat d’excursió a Molló Parc i hem pogut
veure un munt d’animals salvatges com l’ós, el linx, el llop o les marmotes. Ens ho hem passat genial!

P5

Museu de la Terrissa
de Quart
1r
Visita la granja
P4
escola “la Coloma”
Els nens i nenes de p4 hem anat a visitar la granja escola “la Coloma”
de l’Estartit on ens esperaven la Ness, la Sendy (besnéts de la Coloma), i els seus cuidadors en Jordi i la Montserrat.
Allà hem pogut conèixer i tocar: el cavall Lan, el poni Rossendo, l’espantaocells Jordi, els conills Blanquet i Pelut, moltes gallines, ànecs,
oques, ovelles, xais, cabres… que viuen feliçment envoltats de natura i sota el peu del Montgrí.
Per acabar en Jordi ens va oferir un meravellós espectacle on els
gossos tancaven ovelles i ànecs amb molt d’enginy i encert. Felicitats
Ness i Sendy!!!
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Aquest curs els nens i nenes de Primer hem anat d’excursió de fi de
curs al Museu de la Terrissa de Quart.
Allà hem fet dues activitats: visitar el Museu de la Terrissa, ambientat
en l’ofici del terrissaire, i després hem fet un taller on hem tingut
l’oportunitat de fer de terrissers, fent figures de fang.
Hem dinat a la zona de picnic que tenen habilitada. Després de dinar
l’autocar ens esperava per a anar a Girona a jugar al Parc de la Devesa.Ha estat una excursió que hem après un ofici i ens hem divertit
molt tots plegats.!

Al Museu de la
Mediterrània

2r Excursió a la casa de
colònies “El Clar del
4r
Bosc”

Els nens de segon de Primària, vam fer la sortida de fi de curs al
Museu de la Mediterrània de Torroella, amb el taller “la vida arran de
mar”. Vam coneixer diferents peixos, la flora i la fauna que podem
trobar a les notes platges. Vam poder remollar-nos una mica, jugar
força i acabar dinant en un parc on ho vam celebrar amb un bon
gelat!

Molló

Parc

El dimarts 31 de maig els nens i les nenes de 4t van anar d’excursió
a la casa de colònies “El Clar del Bosc” a realitzar activitats d’aventura: tir amb arc, rocòdrom i camp d’aventura. Ens ho vam passar
genial!!!

3r Sortida a les
Illes Medes

El nens i nenes de 3r vam anar a Molló parc per a conèixer i aprendre moltes coses dels animals autòctons dels Pirineus.
Vam poder veure molts animals i en vam aprendre moltes curiositats. Va ser una sortida molt interessant i ens ho vam passar molt bé.

5r

Els alumnes de cinquè vam fer una sortida al museu de la mediterrània i a les illes Medes. Vam poder observar de ben a prop la flora
i la fauna del fons marí, embarcats dins del Nautilus. Vam trobar un
mar en calma i un temps esplèndit. Després de dinar vam jugar en
un parc prop de la sorra de la platja. Va ser un dia magnífic!
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Les Colònies 6è

Quan vaig demanar als alumnes fer un escrit per la revista sobre les
colònies, la primera frase que se li va acudir a en Marc va ser “Això
no es pot explicar en paraules!”.
L’1, 2 i 3 de Juny vam anar a Platja d’Aro. Vam fer activicats aquàtiques com padel surf, snorkel, kaiak, diferents jocs a la platja, banyar-nos, prendre el sol, làser tag, tir amb arc, slack line, joc de nit,
discoteca i molts riures!!
L’esmorzar era bufet lliure i estava boníssim, el que més! I què dir
de les habitacions, que tenien cuina i tot! Eren apartaments per a
4 persones amb terrassa! Teniem una “sissí” per estendre la roba
molla, genial!
Els nostres monitors es deien Xevi, Miquel, Mireia i Uri. Eren molt
divertits i ens van aguantar tots els dies!! Una feinada.
Hi havia una piscina gran I una piscina petita, vam jugar a waterpolo,
no volíem sortir de l’aigua, s’hi estava molt bé!
Vam conèixer persones d’altres llocs, uns nens del costat de Barcelona i uns nens d’Anglaterra.
Va ser molt guai compartir aquests moments tots junts!!!! Van ser
les millors colònies!
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Esperant i excitats durant els darrers dies perquè tots nosaltres parlàvem què portaríem i com ens distribuiríem les habitacions…
El dia D va arribar i tot allò que ens voltava pel cap estava a punt de
fer-se realitat.
Què havíem de saber que ens allotjaríem en una passada d’habitacions que semblaven apartaments!!…
Les nostres expectatives es diluïen a les nostres mirades esmaperdudes que no donàvem crèdit al que estàvem vivint.
El làser tack per equips va ser genial.
L’snorckel per molts de nosaltres va ser la primera vegada que ens
atrevíem a endinsar-nos a aquell mar que tantes vegades ens havíem banyat, però que poques vegades miràvem a les seves entranyes.
El Padel surf que era d’habilitat i equilibri i que suposem era així com
ens nostres avantpassats devien de moure’s de caleta en caleta.
El Kaiak rememorant a les pel·lícules d’indis on també l’equilibri era
esencial.
I fem menció als monitors : Miquel (beixamel), Xevi (Xeviola), Uri (El
Gitano)….. tots ells els hi volem agrair lo espectacular que van ser
amb nosaltres.
Unes colònies per recordar i no oblidar……..

Les colònies han estat una experiència inoblidable. Hi ha hagut moments divertits impressionants i emocionants, les activitats: làsertag,
padle surf, snorkel, caiac, el joc de nit, la disco... En resum ens ha
agradat tot. Ah!, i no oblidem les súper habitacions, la piscina de
luxe i el restaurant de l’hotel. Ens va agradar tant, que ens hi hauríem
quedat!
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

Facebook:
AMPA Pla de l’Ametller

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 9h del matí, i de
mantenir oberta la biblioteca a la tarda.

Venda de llibres
La venda de llibres pel curs 2016-2017 es farà el dilluns 5 de setembre, de 10h a 17h, i el dimarts 6 de setembre, de 10h a 14h.
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. Els
preus són 5 € (màniga curta) i 6 € (màniga llarga).
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.

• Organitza les extraescolars (teatre, anglès, tennis, dibuix...).
• Col·labora i subvenciona activitats especials amb personal extern
per l’alumnat en horari escolar.
• Col·labora en la venta de llibres a la mateixa escola.
• Aporta fons a l’escola per a la creació d’infraestructures necessàries l’adquisició de material, com ara mobiliari, ordinadors, llibres, jocs pel pati…
• Organitza, juntament amb l’Ajuntament i les altres AMPES, el cicle
de conferències que porten per nom Eduquem en família.
• L’AMPA té veu i vot en el Consell Escolar de l’escola i en el Consell
Escolar Intermunicipal.
• Ven la camiseta de l’escola i coordina la venda de xandalls a Podium.
• Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre
Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval...

Compra d’ordinadors
Una de les tasques que fa l’AMPA és ajudar a l’escola en
l’adquisició de material de tot tipus. Aquest any des de
la direcció del centre ens van demanar col·laboració per
acabar d’equipar totes les aules del centre amb ordinadors suficients per poder facilitar el treball informàtic als
alumnes.
És per això que des de l’AMPA es va buscar una empresa de material informàtic que ens oferís ordinadors ben
equipats a un preu assequible. L’escola va adquirir 20 ordinadors,8 els va pagar l’AMPA amb un cost de 1948,68€.

• 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.

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 l’AMPA (acollida matinal, extraescolars, biblioteca o casal).
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Presentació del llibre
“El tresor que tothom cerca”
de Joan Coll i Teixidor
El dijous 21 d’abril es va fer la presentació del llibre “EL TRESOR QUE
TOTHOM CERCA. Un viatge a l’illa de les emocions” primera novel·la
del professor Joan Coll (amb il·lustracions de Quim Bou i l’assessorament de l’escriptor Francesc Miralles).
La presentació va tenir lloc a les nou del vespre al gimnàs de la nostra escola.
Hi va haver una gran afluència de públic, el gimnàs va quedar ple de
pares, mares i fins i tot alumnes. Segons Joan, molta de la gent que
es va aplegar a l’escola no només anaven a la presentació d’un llibre
sinó que es va moure per les emocions.
Aquest llibre sorgeix després de la mort del seu fill (que era alumne de l’escola) a causa d’una leucèmia. Segons va explicar en Joan,
inicialment pretenia fer un conte pels seus amics de l’escola. Però
aquell conte que havia imaginat, després de quatre anys, va anar
agafant llargada i ha acabat sent una novel·la juvenil per a nens de
8 anys i fins a adults.

Club

Amb ell, pretén ajudar a nens i adults a
descobrir el tresor que tothom cerca i
recórrer les illes de les emocions. Vol
ser una eina per treballar les emocions i,
en concret, acceptar i combatre les que
t’assalten en moments complicats.
Aquesta primera edició va ser de 400 llibres i es van vendre tots entre el dia de la presentació i la diada de Sant Jordi. Es van aconseguir
6.000€. El 100% de l’import que s’ha aconseguit amb la venda de la
primera edició han anat destinats a la investigació de la leucèmia i el
càncer infantil de Sant Joan de Déu.
S’està fent una llista de reserves per a fer una segona edició d’aquest
llibre (part dels beneficis aniran a projectes solidaris). Si algú està
interessat en adquirir el llibre pot apuntar-se a la botiga Macedònia
i la Barberia Masó.
*Si també voleu convertir-vos en un comerç amic (comerç que ajudi
a la venda del llibre) podeu enviar un email a info@barballum.cat.

de lectura

John Lanchester, Maylis de Kerangal, Miquel Aguirre, Marguerite
Yourcenar, Maria Barbal, Michel Houellebecq, i altres autors, ens han
acompanyat durant aquest curs 2016-2017; cadascun d’ells amb la
seva personalitat, el seu propi llenguatge i estil. Hem dedicat el nostre temps a llegir cadascuna de les novel·les triades amb la finalitat
de compartir les nostres opinions i sensacions. El curs vinent continuarem fent-ho amb la mateixa il·lusió del primer dia. Esteu tots
convidats a participar-hi!

ben esbojarrats que parlen amb paraules i expressions pròpies de la
nostra comarca. Va ser tot un plaer; esperem poder-ho repetir ben
aviat!
US ESPEREM AL PROPER CLUB DE LECTURA !!!
https://pladelametller.wordpress.com/category/club-de-lectura/

Aquest curs hem tingut en Miquel Aguirre, escriptor banyolí, que va
tenir l’amabilitat de venir al nostre club a escoltar comentaris sobre
la seva novel·la Els morts no parlen. Sempre és un plaer poder tenir
l’autor assegut al nostre costat, al menjador de l’escola davant un
bon sopar. Un sopar, per cert, ben diferent d’un dels que descriu a
Els morts no parlen. Aquesta novel·la ens va sorprendre pel seu
humor negre i el ritme delirant de la història; una història exagerada,
divertida i a estones escabrosa, que transcorre per escenaris del Pla
de l’Estany ben coneguts per tots. També hi apareixen personatges

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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Les extraescolars
del Pla de l’Ametller
Des de fa anys, una de les funcions que fa l’AMPA és ocupar-se de
l’organització de les activitats extraescolars. Aquest tipus d’activitats
fora del currículum són molt apreciades pels pares perquè ajuden a
la conciliació familiar, però també perquè formen als nens i nenes
en moltes habilitats.
Alguns experts coincideixen a afirmar que les condicions ideals que
han de tenir les extraescolars és que agradin a la criatura, siguin
mesurades en el temps (no saturar els nens i nenes amb activitats,
també han de tenir temps per jugar, està amb la família, aborrir-se,..),
han de ser variades (esportives, artístiques,...) i han de ser adequades a l’edat i a les capacitats del nen o nena.
Les activitats que oferim a l’escola, cada vegada s’escullen més per
l’interès que tenen les famílies en la formació dels seus fills i filles,

Teatre

Psicomotricitat
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que per la conciliació familiar. De fet les activitats que tenen més èxit
són les que s’ofereixen al migdia i pràcticament han desaparegut les
activitats de tarda.
Les extraescolars del migdia, els pares les veuen com una oportunitat perquè els seus fills aprofitin una mica més la llarga estona
que tenen, amb alguna activitat que els agradi i els desenvolupi la
creativitat, el treball en grup,...
Conscients que les famílies cada cop són més exigents, la comissió
d’extraescolar de l’AMPA de l’escola treballa per millorar la qualitat i
la diversitat de les activitats que s’ofereixen any rere any.
Aquí teniu un recull de fotos d’algunes de les extraescolars d’aquest
curs.

Tenis

Circ

Multiesport

Anglès

Mecanografia

Els de sisè fan teatre!
Els alumnes de sisè, un altre any, han fet l’activitat de tTeatre. Aquest
any també han sortit dos grups que durant tot el curs han estat treballant l’expressió corporal, la dicció, la por escènica…
El dilluns 30 de maig van ser els encarregats de inaugurar la XXI
Mostra de Teatre Escolar al Pla de l’Estany, que es va fer al teatre Municipal. Sota la direcció d’en David Estany van interpretar
l’obra “Tots som diferents”. La història té lloc a un institut on passen
moltíssimes coses: conflictes entre amics, maneres de vestir diferents... Durant el muntatge s’analitza la vida dels protagonistes 20
anys després. També van interpretar “Els Goonies”, basada en la
pel·lícula que porta aquest nom.

Segons els organitzadors, la Mostra de Teatre Escolar del Pla de
l’Estany potencia la competència comunicativa, ajuda els alumnes
a aprendre a parlar i a escoltar, reforça la memòria, estimula la creativitat i la imaginació, és desinhibidor i a la vegada és un treball
d’equip que cohesiona el grup.
El dilluns 6 de juny van tornar a actuar al teatre Municipal, aquest
cop davant de les seves famílies i l’últim dia de curs l’han tornat a
fer a l’escola, per a la resta d’alumnes.
En totes les actuacions han estat molt aplaudits.
Moltes felicitats a tots, actors i director, per la feina feta!

Tots dos guions han estat elaborats pels mateixos alumnes.
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Els germans ens expliquen...

L’institut, el canvi vist pels
protagonistes
Ha arribat el juny, es tanca un altre curs escolar.
Com cada any, una colla d’alumnes acaben sisè i també l’etapa de primària. Deixaran les aules de la nostra escola per començar la secundària
en un institut.
En aquest número de l’Ametlla hem pretès que l’apartat de “Els pares ens expliquen …” fos una mica diferent. Hem demanat a una colla de nois
i noies que l’any passat feien sisè a la nostra escola que expliquin les seves vivències, experiències, recomanacions, visions, … de la secundària
després d’haver fet primer d’ESO.

Pels nens i nenes de sisè
Pla de l’Ametller

de l’escola

L’anada a l’institut representa un bon canvi. Hem intentat escriure pensant en vosaltres, els nens i nenes que heu fet sisè i el curs vinent anireu
a l’insti. Hem agrupat les informacions ens diferents temes:

Amics
Quan arribes a l’institut el primer dia, tens molts nervis per saber
quins nens i nenes hi haurà a la teva classe. Quins hi ha de la teva
escola, quins hi ha d’altres escoles, si els coneixes d’alguna extraescolar que has fet fora del Pla de l’Ametller...
Estigues tranquil, encara que alguns dels amics de primària hauran
anat a un altre grup, sempre en tens algun a la teva aula.
Al principi; a les entrades, a les hores de pati, a les sortides, ... tothom
fa grups per escoles, els del Pla de l’Ametller, els de l’Entorn, .... Cap
a finals del primer trimestre, la gent ja es va començant a barrejar i
es fan grups amb alumnes que van a la teva classe i amb qui veus
que t’hi sents bé. Com que et vas assentant al costat de diferents
nenes/es, fas treballs de grup, … et vas coneixent amb els altres.
Si aneu a un altre institut que no sigui el Pla de l’Estany costarà més,
però si ja coneixeu altres persones que també van a aquell institut
serà més fàcil. És bo ser obert i anar a conèixer les altres persones,
parlar amb ells, no esperar que et busquin.
Durant les classes, mentre es fan els treballs, … vas parlant amb la
gent i vas trobant el grup d’amics o amigues.

Deures, professors i exàmens
Pel que fa a deures, hi ha hagut un gran canvi, ara n’hi ha molts més
i si no els fas hi ha conseqüències (més que a primària).
A vegades, una setmana no en tens gaires però a la següent molts.
Per això és bo no deixar-los per l’últim moment i anar-los fent.
També hem notat molt canvi en la manera de presentar els deures. A
primària els presentàvem amb paper i llapis però ara molts dels deures els hem de presentar i fer amb ordinador. Hem d’utilitzar molts
programes que no coneixem i ens hem d’espavilar per saber-los fer
servir. Bé, això passa al Pla de l’Estany perquè al Pere Alsius no passa
tant.
I un altre canvi és el número de professors i assignatures. Tens més
assignatures que a primària i cada assignatura la fa un professor
diferent. Cada professor o professora té les seves preferències; lli28

bretes, forma de presentació de les feines, …
El següent tema que volem comentar són els exàmens. Hi ha molts
més exàmens. També hi ha molt més contingut per estudiar i moltes
més preguntes per contestar, i per tant tens poc temps per contestar
i acabar-ho tot.
Una mateixa setmana et pots trobar que hi hagi molts exàmens. Hi
ha hagut dies que teníem o tenim dos o més exàmens el mateix dia,
per això convé molta organització i planificació.

Horari, canvi d’aules i patis
Un altre canvi gran és l’horari de les classes. Ara només anem a l’institut al matí, però ens hem d’aixecar més aviat i sortim més tard. Al
principi costa una mica però al cap de poc t’hi acabes acostumant.
Les tardes les tens lliures, però les has d’aprofitar per fer deures i
estudiar.
Una cosa que també costa una mica, és el canvi d’aules. A l’escola,
només canvies d’aula per assignatures específiques com educació
física o música, però a l’institut canvies d’aula gairebé a cada hora.
Al principi no trobes cap aula, i penses que no et sabràs mai l’institut de memòria, però els professors t’acompanyen i al cap d’una
setmana ja no et perds.
Les estones de pati també canvien una mica, perquè n’hi ha dos,
però són molt més curtes. Gairebé només tens temps de menjar
l’esmorzar i parlar una mica.
També durant el curs es fa la lliga de pati. És un torneig de futbol i
bàsquet amb equips que poden ser de la mateixa classe, de cursos
diferents, nens i nenes junts… A més de ser molt divertit també puja
nota d’educació física!
Per nosaltres anar a l’institut ha estat un gran canvi però ens agrada
molt anar-hi.
Gemma Blanco, Carla Costa, Iona Espeso, Queralt Planas. Institut Pla de l’Estany.
Clara Constans. Institut Pere Alsius

El canvi a l’institut
El canvi a l’institut per nosaltres ha sigut molt important.

Tenim una professora per cada assignatura i moltes assignatures.

Fem temes i assignatures noves que aquí, al Pla de l’Ametller, no les
havíem fet.

A cada classe hi ha un alumne que és el delegat i fa de portaveu
del grup.

Ens posen força deures i exàmens.

Fem força sortides amb un treball final.

Les professores són força serioses i si no fas els deures o et portes
malament et posen falta, però també s’ha de dir que en saben molt
de la seva matèria.

Tenim un bar on l’hora del pati podem anar a comprar esmorzar.
Fem dos patis perquè l’horari d’escola és molt llarg.

Fem molts treballs amb grup i a l’ordinador. Tenim un correu de l’institut on allà totes les professores i entre nosaltres ens compartim
treballs i les professores ens passen deures.

Al pati dels dimarts fem una lliga de futbol i el dels dijous una lliga de
bàsquet. Ens ho passem molt bé.
Gerard Canal, Lan Ribas i Genís Puigdemont. Institut Pla de
l’Estany

Nois i noies de sisè, esperem que aquestes informacions us puguin ser útils
i que tingueu una bona entrada a l’institut!

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!!!

LES COLÒNIES
El dia abans de marxar de colònies tothom en parlava.

L’ambient era simpàtic i els monitors molt divertits.
La casa era molt gran i el menjar estava bo.

Com que érem molts van venir dos autocars. A l’autocar un monitor explicava el que faríem tan bon
punt arribéssim a la casa.

A la disco ens ho vàrem passar molt bé.
Ja estic esperant les colònies de l’any que ve!!
Clara Muñoz 5è A

EXTRAESCOLAR DE CIRC
Aquest any a l’escola s’ha fet una nova extraescolar:
CIRC.
Jo he fet aquesta activitat i m’ha agradat molt perquè
abans no sabia fer circ i ara n’he après molt.
Aquesta extraescolar es feia els dimecres al migdia. Els
monitors eren la Marina i en Paco.
A principi de curs ens varen ensenyar a fer totes les tècniques i cap al final de curs cada un dels nens/es va escollir les dues o tres tècniques que li agradaven més per
fer a l’espectacle de final de curs. Jo vaig triar slackline,
carioques i plat xinès.
A més de les tècniques de circ vàrem fer manualitats.
L’últim dia del 1r trimestre vam fer unes boles de malabars ben xules!! I l’últim dia del 2n trimestre vam fer
unes carioques!!
El dia 6 de juny vàrem fer l’espectacle que havíem preparat durant les classes al Teatre Municipal de Banyoles
i ens van venir a veure les famílies i alguns amics.
Cristina Batchellí. 3rA
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L’ametlla recomana:
excursions en família
Avui us volem plantejar diferents opcions per fer excursions tota la
família. Hi ha propostes per a totes les edats:

Mines de sal de cardona
La Muntanya de Sal de Cardona és una meravella natural que amaga
en el seu interior una antiga explotació minera (les antigues instal.
lacions de Mina Nieves). La visita que hi podem fer ens descobrirà
un indret únic en el món.
Amb uns vehicles especials baixarem 86 metres. Allà podrem admirar un increïble aflorament salí: la Muntanya de Sal, on podrem entrar, equipats amb un casc miner, per recórrer uns 500 m de galeries
i veure les espectaculars estalactites i estalagmites de sal.

Cosmocaixa		
Museu que es troba a Barcelona. És un espai que acull una àmplia
oferta científica i educativa per a tot tipus de públic. S’hi fan exposicions, tallers, conferències, cursos i debats. Hi ha tallers i activitats
complementàries per a totes les edats.
L’entrada és molt econòmica, però cal arribar aviat per poder fer
algun dels tallers (Planetari, Click, Flash) que no es poden reservar i
tenen places limitades.
www.obrasocial.lacaixa.es

www.salcardona.com

Puigsacalm

Tibidabo

El Puigsacalm és un cim assequible
per totes les edats i per pujar es triga un parell d’hores. Es parteix del
Coll de Bracons i el camí està perfectament indicat. Ofereix molt bo-

El Tibidabo és el parc d’atraccions de referència a la ciutat de Barcelona.

nes vistes de la Garrotxa i en dies de bona visibilitat es pot veure el
Cap de Creus, Roses, la serralada del Cadí, el Pedraforca, el Montseny i, fins i tot, Montserrat.

Vall de Núria
La Vall de Núria es troba situada a la comarca del Ripollès, dins el
terme municipal de Queralbs. Es tracta d’un paratge natural per gaudir-ne durant tot l’any.
S’hi pot pujar amb cremallera o a peu i la bellesa de l’entorn, les
excursions i una llarga llista d’activitats esportives, lúdiques i culturals … fan de la vall un lloc ideal per passar-hi una dia o un cap de
setmana en família.
www.valldenuria.cat
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Situat al cim de la muntanya del Tibidabo, és el parc on gran i petits troben les atraccions més divertides per a cada edat: des de les
atraccions de tota la vida (l’emblemàtic Avió, la Talaia, la Muntanya
Russa, ...), a les atraccions dels més petits (Alaska, el Carrousel, els
Globus, ...), passant per les tradicionals (la Muntanya Russa, el Diavolo, el Castell Misteriós, el vaixell Pirata, el Tibidabo express, ...), fins a
les atraccions pels més atrevits com per exemple l’Hurakan. El parc
també ofereix els espectacles de Krueger Hotel, el marionetarium i,
els caps de setmana d’estiu, un espectacle de cloenda.
www.tibidabo.cat
Fonts consultades:
sortirambnens.com
xinoxanocaminades.blogspot.com

Festa final de curs
El passat divendres 10 de juny, vam poder gaudir d’una festa de fi de
curs ben especial i divertida!

partir vivències d’un curs que ha estat, de ben segur, intens per a
tots.

L’AMPA, com cada any, va organitzar una diada en la qual, grans i
petits, vam poder compartir estones de joc, sobretaula…

Cal dir que, els qui se l’esperen d’una manera especial són, sens
dubte, els alumnes de sisè. Van regalar-nos un divertit espectacle on
vam poder conèixer i/o reviure amb ells, alguns moments viscuts
durant la seva estada a l’escola. Els pares i mares també van dedicar-los una emotiva cançó.

A les 6 de la tarda, els nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial
van poder passar una bona estona fent jocs tradicionals. Per als més
grans, es van organitzar unes activitats relacionades amb el món
del circ.
Després de poder jugar una bona estona plegats al pati de l’escola, va tenir lloc el ja tradicional Sopar de Germanor, amenitzat pels
alumnes de sisè.
Una bona fideuà, pollastre i gelat (preparat per l’empresa Katering’s)
va ser el nostre menú.
Aquesta festa ens agrada ja que ens convida a retrobar-nos i com-

Aquest any, també, els alumnes de cinquè van vendre números i
rifar uns lots i paneres. D’aquesta manera, van poder recollir diners
per anar de colònies el curs vinent.
Aprofitem per agrair la implicació de la Comissió de Festes, dels voluntaris i l’assistència de tothom!!! Gràcies a tots per fer-ho possible!
Ah! No volem acabar sense desitjar als alumnes de sisè, molta sort
en aquesta nova etapa que comencen! Us trobarem molt a faltar.

Els alumnes de 6è cantant

Els nostres periodistes

Jocs a la tarda

Sopar de fi de curs
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Eduquem en

família

El luxe de ser
uns pares imperfectes
amb Gregorio Luri
25 de febrer de 2016
al Teatre Municipal de
Banyoles

El Teatre Municipal de la nostra ciutat es va fer petit per acollir la
xerrada del reconegut Gregorio Luri, Dr en Filosifia i llicenciat en
Ciències de l’Educació
A través d’un discurs planer i ple d’exemples, va apostar, en tot moment, per recuperar el sentit comú en l’educació dels fills. Va insistir
en el fet que, com a pares, no podem ser perfectes. No existeixen
pares, ni fills ni famílies perfectes. Hem d’estimar les nostres imperfeccions. No ens podem responsabilitzar de tot; hi ha variables que
no podem controlar. Va insistir en el fet que “els fills, surten com
surten”. Cal tenir clar que educar és també equivocar-se. Des del
seu punt de vista, “una família normal és la que porta les neurosis
inevitables sense massa gesticulacions”.
També va fer-nos reflexionar sobre el fet que eduquem realment
quan sabem que no estem educant; quan ens manifestem de manera més espontània. Per tant, cal que, com a pares, fem la nostra
vida amb naturalitat i que no estiguem constantment pendent de
com ho estem fent. Cal tenir clar que eduquem per impregnació i
no per paraules.
Luri proposa modificar els drets dels nens. Planteja que han
de tenir el dret a avorrir-se, a que se’ls estimuli, a gaudir del silenci, a
la frustració, al temps de qualitat, a rebre ordres clares, a utilitzar les
“paraules màgiques” (siusplau, gràcies...)...
Va destacar el dret dels fills a tenir uns pares imperfectes; és positiu
que els fills aprenguin a estimar i a gestionar les imperfeccions dels
seus pares, les seves pròpies i les de qui els envolta; això és el que
ens fa adults. Va remarcar la importància del dret a postergar les
gratificacions, és a dir, a no donar-los tot el que demanen al moment
sinó potenciar l’espera, la presa de decisions i l’autocontrol, amb
l’objectiu de fomentar el pensament estratègic, que és essencial.
També va destacar el dret dels infants a gaudir d’unes hores de son i
d’un esmorzar de qualitat, quelcom bàsic pel seu creixement.
En definitiva, Luri, ens va convidar a educar

amb més sentit comú, renunciant a ser uns pares perfectes,
permetent equivocar-nos i fugint de programar la infantesa als nostres fills.

Com fomentar la creativitat
en la família?
amb Àlex Foraster
5 de maig de 2016

al l’escola la Draga

El formador en creativitat i actitud emprenedora, Àlex Foraster, va protagonitzar la darrera xerrada de l’Eduquem en Família d’aquest curs.
Va iniciar la seva exposició, convidant-nos a reflexionar sobre el concepte real de creativitat tot trencant amb alguns mites com: “jo no
sóc creatiu”, “la creativitat és cosa d’artistes, inventors, de joves...”,
“és innata”, “qüestió de sort”... La creativitat és una capacitat humana que permet generar idees i connexions en qualsevol àmbit; activa
el pensament crític i permet aportar respostes originals. Una persona
creativa es caracteritza per una gran obertura a l’experiència i al descobriment. Segons l’Àlex

tots som creatius i ho podem
potenciar i entrenar!

Cal tenir present que les famílies som un entorn creatiu en potència
i que podem utilitzar algunes estratègies per afavorir-la. En primer
lloc, cal identificar i trencar amb algunes “barreres”: les rutines, les
etiquetes, l’educació contra el pensament crític, l’avaluació prematura
que sovint fem de les situacions, les suposicions (suposem massa!)...
L’Àlex ens va oferir algunes orientacions pràctiques:
T’ho has de creure. “Jo sóc creatiu!”.
Evitar l’estil autoritari.
Crear un Racó de la Creativitat a casa.
Reforçar interessos i motivacions (ex: la cuina, construccions...).
Inventar coses.
Fomentar connexions, associacions.
Dibuixar.
Practicar “prova-error”; provar una cosa sense saber què passarà.
Qüestionar les coses (ex: “què passaria si...?”).
Reforçar el pensament crític en contra el pensament únic.
Fer coses noves, trencar rutines...
Reconèixer les creacions fetes.
No “matar les idees”! (ni les nostres ni les dels altres).
Fomentar una actitud aventurera.
Donar temps! Donar exemple!
També ens va remarcar la importància de JUGAR. Ens va aconsellar alguns jocs que ajuden a fomentar la creativitat: “Dixit”, “Duplik”, “Loony
Quest”, “Time’s up!”, “Una nit l’home llop”, “Supermario”, “Socioball”,
“Shadowmatic”, “Minecrakt”...

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

família

Relacionada amb aquesta última xerrada del curs, el dia 7 de maig a la tarda, es va
organitzar, amb el suport de Ludus Mundi, una jornada de jocs en família.
Inicialment, estava previst fer-la a la Plaça Major però, davant la previsió de pluja, es
va fer a l’escola Can Puig. Allà, les famílies, van poder gaudir d’un munt de jocs i
propostes ben divertides i interessants!!!

Historia

barri

Avui us proposem una imatge que permet comprovar fàcilment els
canvis que ha experimentat el barri de Sant Pere en els darrers anys.
Però no us donarem la data. Us caldrà endevinar-la amb les pistes
que us anirem proporcionant sobre els equipaments o els habitatges que hi havia en aquell moment o els que s’ha anat construint
posteriorment. Abans de situar la imatge en el temps, però, caldrà
que la fixem en l’espai. A la banda superior de tot podeu veure-hi la
carretera que travessa Banyoles (vaja, l’actual avinguda dels Països
Catalans) que talla en diagonal i conforma un petit triangle d’hortes
que, en avui dia, estan ocupades pel polígon industrial i el barri de
la Farga. A la part de l’esquerra s’hi pot veure una altra carretera, en
aquest cas la que condueix fins a Camós. La imatge, doncs, correspon a l’actual barri de Sant Pere.

Remei (actual Institut Pla de l’Estany), ni tampoc veureu cap habitatge entre el bloc del pla de l’Ametller i les antigues cases Barates
(els carrers van obrir-se entre el 2000 i el 2003) o entre aquell i la
carretera de Camós. I tampoc hi trobareu, finalment, la nostra escola,
inaugurada el setembre de 2002. La foto, doncs, correspon al 1971,
el mateix any en què la nostra ciutat acollia el mundial d’un esport
actualment prohibit a l’Estany de Banyoles: el de salts d’esquí.

Pere Bosch i Cuenca

Al bell mig de la foto s’hi pot veure ja la plaça de Sant Pere i el
passeig Mossèn Constants, obert el 1971, com a mínim el tram entre la Clínica i la carretera de Girona. També podreu veure-hi, a sota
d’aquest i tot formant un triangle, el carrer de la Formiga i, entre
ambdós, els habitatges més antics del barri, el grup de Sant Martirià, inaugurat el novembre de 1955, l’escola i les cases dels mestres
del Remei (posteriorment, l’Escola Bressol La Balca), inaugurades el
1961 i el grup del Pla de l’Ametller, adjudicades el 1963. Si afineu
un xic més la vista també podreu veure, a tocar de la plaça de Sant
Pere, l’església que dóna nom al barri, beneïda, com tocava, el 29 de
juny de 1969.
La relació anterior cal completar-la amb allò que no hi apareix. No
hi trobareu, perquè encara no s’havia construït, l’escola Verge del
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La bústia de
L’ametlla
ÚS DE LA BIBLIOTECA
Dies enrera em vaig fixar que al tauler d’anuncis de
l’escola hi havia l’estadística del servei de préstec de
la nostra biblioteca. Vaig mirar-la encuriosida i quina
va ser la meva sorpresa quan vaig veure que en alguns cursos quasi no hi ha servei de préstec.
Em vaig plantejar que potser no hi havia gaire oferta
de llibres o que eren vells. Per això vaig decidir entrar-hi amb les meves filles i ens hi vam estar una
bona estona. Vaig poder constatar que hi ha una molt
bon ventall de llibres i que, fins i tot, hi ha un racó
amb recomanacions i/o novetats… Vam marxar amb
dos llibres cada una i, més o menys cada mes, hi hem
tornat a anar a canviar-los i agafar-ne de nous.
Recomano a tothom a utilitzar aquest servei de préstec.

Montse Sala)

les

remrtes!!!
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La columna
d’en Ramon
Ramon

Fets i fets, d’una època vostra i d’un pas important a la meva vida. Girem
sense vergonya els ulls endarrere i l’ahir ens ha fet créixer plegats. Amb
vosaltres, que sereu els primers en que hem fet junts aquest camí de nou
anys a l’Escola.
Va ser aquell setembre que vaig arribar a l’Escola, després de dos mesos
de vacances (ostres, ara només en tinc un...). Hi havia treballat els darrers
quatre mesos del curs anterior. Poca cosa en sabia. Venia de fer la Travessa
dels Pirineus. El GR 11. Podeu imaginar com venia d’emmuntanyat. Em van
dir que teníem un bony a P3; a mi, amb trenta nou dies de caminar no me’n
havia sortit cap. Em costava d’entendre el lèxic tècnic que es fa servir. Bé, ara
encara hi ha abreviacions que em sonen lluny de cada costat. Van explicarme què volia dir; tres línies d’un curs. Vaja que, de sobte, entraven uns setanta
cinc nens que amb prou feines s’acabaven el passadís. No, de lleugers hi
anaven però, eren tan petits que feia un no sé què mirar-los a la fila.
Tanmateix, la cosa no s’acabava aquí. Enmig de l’edifici, m’hi van plantificar un
barracó, d’aquells metàl·lics, que semblava un penyagot caigut de Rocacorba.
La primera classe per a un dels grups nouvinguts. Al final, del cicle d’infantil,
hi heu passat tots. I avui encara hi apreneu música. Vàrem plegats esmerçarhi una atenció especial. No volíem que fos un pegat; l’afillàrem com una aula
més de l’edifici.
Especials, oh! diferents, no en sabria les raons. Tan se val doncs, aquests
nois i noies sempre s’han fet sentir. Oidà, per sortir d’excursió, sempre han
necessitat un bus i mig. Tres tutores, totes les programacions han sortit
imparelles. I ha una màxima en fotografia que diu ni dos ni quatre, sempre
tres imatges, ells sempre han sigut l’ull de l’objectiu.
No deuen haver passat en va els anys per ells, doncs els veig segurs i capaços
de seguir endavant amb el seu lent camí de forjar un avui i ser pals de pallers
pel demà. I m’agrada quan alguns de vosaltres em demaneu les “targetes”
groga i vermella. Potser aquest joc ha servit per pensar una vegada més
abans de fer un pas en fals.
Vàrem plantar una Magnòlia que, amb vergonya, ha crescut poc; ha sigut
testimoni de tots vosaltres, d’endavant quan resseguiu les tanques exteriors,
podreu mirar-la de reüll i recordar que cada fulla ve carregada d’una sàbia rica
en sentiments i d’uns mots que mai se’ns oblidaran.

www.kidsandus.es

Anglès a partir d’1 any

Kids&Us Banyoles · C/ Rambla, 30 · 17820 Banyoles · T. 616 767 184 · banyoles@kidsandus.cat
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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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