Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer del 2017 - Núm. 29

Entre tots dissenyem
el pati que volem!!!

Presentació
Nou curs...nova revista...nous projectes i il·lusions que ens caracteritzen com a escola Pla de
l’Ametller.

C l a u s tr e d e
m e s tr e s 2016-17

El nostre equip de mestres, pares i alumnes té
un sinònim ben guanyat: ments pensants contínuament!!!
Aquest curs volem fer especial ressó en el nostre pati, volem convertir el gran i luxòs espai que
tenim en un lloc ple d’oportunitats, aprenentatges, descobertes, alegries, emocions i tot el que
hi pugui anant sorgint. El pati és un diamant
molt important en una escola i nosaltres aquest
curs el començarem a pulir!!!!
Comissió de revista: Pilar Coll, Roser Baus, Anna
Coll, Neus Parella i Maite Cazcarra.
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2n B

3r B

4t B

5è A

6è A

5è B

6è B

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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Adaptació a P3
Aquest setembre vam engegar un nou curs i una nova promoció
d’alumnes va començar a la nostra escola. Com cada any els alumnes de P3 passen per un període d’adaptació que per a alguns serà
més curt i per a d’altres més llarg. Per facilitar-los l’entrada a la nostra escola, el dia 8 de setembre, els nens i nenes de P3 van venir
acompanyats dels seus pares i mares per tal de començar a familiaritzar-se amb la seva aula i la nova escola. Van poder jugar als
diferents racons, saludar les mestres i interactuar amb els seus nous
companys i companyes de classe. D’altra banda, aquest dia permet
a les famílies de conèixer l’entorn en què estarà a partir d’ara el seu
fill/a així com conèixer les mestres. D’aquesta manera pensem que
ajudem a les famílies a viure més tranquil·lament un procés que sovint els pares i mares també viuen amb ansietat.
L’adaptació de P3 a l’escola és un procés per al qual passen tots els
nens i nenes, fins i tot els que han anat a la llar d’infants, si bé sovint
aquests el viuen d’una manera més lleugera. Cal tenir en compte
que tot i que estiguin acostumats a anar a l’escola, a P3 es troben
amb mestres noves, companys i companyes que no coneixen i en
uns espais i en uns horaris diferents. Per tant cal donar a l’adaptació
la importància adequada però sense transmetre mai pors i angoixes
als infants, si no que cal comprendre’ls, acompanyar-los i donar-los
la seguretat i tranquil·litat que necessiten per superar aquest procés
de canvi.

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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Josep Carreras

distribuïdor màquines
automàtiques
C/Dr. Trueta, 44
Tel. 972 84 20 77
Mòbil 649 23 86 28
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
(Girona)
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Patis
Aquest curs hem iniciat un grup de treball format per pares, mares,
alumnes, mestres, personal i ajuntament de Banyoles amb l’objectiu
de millorar les instal·lacions dels nostres patis (infantil i primària).
Aquest grup pretenem dissenyar un pati que sigui al gust dels nostres alumnes. Aquest projecte pati l’inicien els nostres alumnes dibuixant o responent a la pregunta:
“Com voldries que fos el teu pati d’escola?”
També volem aconseguir que sigui un pati on els nostres alumnes
a més de passar-s’ho molt bé jugant, aprenguin, investiguin, descobreixin...tot un seguit d’experiències que el pati els hi aportarà i els
hi servirà per ampliar els seus coneixements.
Vam començar el curs amb la instal·lació d’una caseta de fusta en
el pati d’infantil que s’utilitza com a racó de lectura i amb un circuït
dibuixat a terra per aprendre educació vial.
I en el pati de primària hem estrenat dues sorreres per l’alumnat de
cicle inicial i mitjà que està tenint un èxit desmesurat!!!
També l’Ajuntament de Banyoles ens ha fet una millora en el pati de
primària que fa temps demanàvem: aixecar la balla reixada del pati
per evitar que les pilotes surtin al carrer.
I després de Nadal hem estrenat tres taules tipus pícnic per fomentar la lectura , la conversa i el joc simbòlic. Una l’hem col·locada en
el pati d’infantil i les altres dues en el pati de primària.
Aquestes millores han estat gràcies a la nostra AMPA i a l’Ajuntament de Banyoles.
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New activity in english
at school
This year we have started a new activity in English at our school in
order to encourage the use of this language among children. Songs
are a fantastic way to practice vocabulary, grammar structures
and… have fun! Every month we listen to a song in English every
time we go in and out the school. This song is chosen by all the boys
and girls in a class. So far we have listened to ‘The finger family’ (for
the very little ones), ‘No money’ (by Galantis) and ‘Lemon tree’ (by
Fool’s garden). We like it so much!!!

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

9

Noves ubicacions
d’espais
Aquest curs comencem amb nous espais pels nostres alumnes.
Hem fet un canvi d’ubicació d’aules: a la planta baixa hi trobarem
l’aula de música i a la planta de dalt l’aula d’anglès.
Hem condicionat amb ordinadors nous l’aula petita d’informàtica,
gràcies a l’ajuda de la nostra AMPA.
I finalment, hem ubicat la USEE en un espai més ampli i acollidor.
Tots aquests canvis han estat pensats per afavorir l’aprenentatge
dels nostres alumnes i el bon funcionament de la nostra escola.

Aula d’anglès

USEE

Aula d’informàtica
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Aula de música

Banyoles ets tu!
És un Projecte de Ciutat, basat en desenvolupament d’unes habilitats i actituds emprenedores que enllacen amb la compentència que
demana el Departament d’Ensenyament i que cal potenciar, juntament amb la resta, a l’etapa d’educació primària: La competència
d’autonomia, iniciativa personal i actitud emprenedora.
En aquest projecte que es va iniciar el mes d’octubre i finalitzarà a
principis de juny es demana a l’alumnat que s’impliqui activament
en la seva ciutat, que tingui una mirada crítica, però constructiva, i
que aprengui a valorar el seu entorn.
Els actors principals d’aquest projecte són:
Les escoles (professorat i alumnat) de 4 centres educatius de
Banyoles, de Cicle Superior de primària.
Les entitats socials de la ciutat.
L’Ajuntament de Banyoles, el Departament d’Ensenyament
i la ColActiva Educa, la plataforma que ha dissenyat el Projecte “Banyoles ets tu”! i que està formada per mestres i professors. Aquests són qui ens assessoraran mitjançant una formació
homologada pel Departament i uns assessoraments directes dins
l’aula.

Fases
El projecte que fa l’alumnat consta de les següents fases:
1.Reptes i idees:
1.Es demana a l’alumnat que observi el seu entorn i hi detecti problemes.
2.En una sessió amb algunes entitats, es comparteixen aquests problemes.
3.A partir del treball en grup tutoritzat, s’encaren els problemes seleccionats i s’intenta donar-hi solucions.
2.Anem per feina:
1.Es desenvolupa la idea.
2.Es comparteix amb les entitats afectades.
3.Es fa un prototip.
3.T’ho explico i actuem:
1.Es prepara una exposició final.
2.Sempre que sigui possible, s’executa.
4.En una sessió final es posen en comú els projectes de les
diferents escoles. També hi són presents les entitats i associacions.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de Banyoles que ha donat la dotació econòmica necessària per a poder-lo
tirar endavant, a més a més, del recolzament organitzatiu i de gestió.

Objectius
L’alumnat
conegui entitats de la ciutat.
treballi les habilitats emprenedores, implicant-se en una transformació de la ciutat.
desenvolupi actituds responsables, actives i participatives envers
la ciutat.
s’impliqui en la millora de l’entorn.
L’escola
treballi en xarxa amb les entitats socials, les associacions i els professionals vinculats al món de l’empresa.
potencïi una educació innovadora, basada en la promoció de les
actituds emprenedores.
es formi amb eines i estratègies que ajudin a millorar la tasca docent.
Les entitats socials
donin a conèixer la seva tasca dins la ciutat.
s’apropin a l’escola
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La Castanyada

12

La Festa Major
de Banyoles

P4

P3

La setmana de Sant Martirià, al racó de jocs hem jugat
amb imatges, trencaclosques de gegants i capgrossos
i hem repassat els noms.

Els nens i les nenes de P3 vam anar a l’Ajuntament de Banyoles a
veure els Gegants i Capgrossos.

Quan hem anat a veure’ls a l’ajuntament ja ens els sabíem molt bé tots!

P5

Els nens i nenes de P5 ens ha
arribat la fira al passadís!!! I si
agafem el tiquet... al tren de
la bruixa podrem pujar, al boti
boti podrem saltar, als toros i
cavallets ens hi podrem enfilar,
als ànecs podrem pescar i a la
parada de bitlles podrem encertar...
Ha estat un racó fabulós i divertit on la imaginació hi ha estat
present de debò!!!
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CI

Els nens de cicle inicial vam anar a fer un vol per les fires i vam pujar al tren de la bruixa. Seguidament vam anar a veure un espectacle organitzat
per l’ajuntament de Banyoles sobre uns titelles. Va estar un matí ben diferent i ben entretingut!!!

4t
3r

ANEM A CONÈIXER LES GÀRGOLES DE FOC
El dimarts 18 d’octubre els nens i les nenes de 4t vam anar al
Monestir de Sant Esteve per conèixer les Gàrgoles de Foc de
Banyoles. Allà ens hi esperaven un grup de nois i noies que ens van
explicar com es feien els correfocs i les mesures de seguretat que
s’havien de prendre. També vam poder tocar i fer música amb els
diferents instruments que fa servir la banda de música. Finalment
vam conèixer la història del drac “Sensenom” un personatge molt
important de les Gàrgoles. Va ser molt divertit!

Els nens i nenes de 3r vam fer un recorregut pel Barri Vell de
Banyoles i vam visitar el Monestir de Sant Esteve, aprofitant que a
medi estàvem treballant la nostra ciutat.

5è
6è

Els nens i nenes de 5è, a l’hora de plàstica,
hem fet uns capgrossos. Ens han quedat molt
divertits!!!
Els alumnes de sisè van fer un
treball cooperatiu de plàstica. Van
dissenyar la maqueta d’una fira
amb materials diversos. Els resultats van ser molt espectaculars!!!!
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Halloween
Contest
Another year we have celebrated the Halloween contest at school.
It’s the 5th year that we organize this contest and the topic has been
haunted houses. Pupils could use whatever material excepting vegetables and fruit.
The school has been opened for two afternoons to allow the families
and all the people working at the school to come and vote. There has
been a prize for each level, individually or in pairs, and a diploma for
each participant. It was very difficult to decide which haunted house
to vote!!! They were all so incredible!!!
Every year 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.

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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Participació en el
concurs de pessebres de
Banyoles i Camós
Ja fa tres cursos, que participem en el Concurs de Pessebres de Banyoles i Camós.
Aquest any ens han donat dos premis:
1r Premi a l’Originalitat en el Concurs
de Pessebres de Banyoles.
1r Premi d’Entitats en el Concurs
de Pessebres de Camós.
Felicitats a tots els
alumnes i mestres
que hi heu participat!!!!

Deures sí o deures no?
Aquesta és una pregunta que molt sovint ens plantegem tant a nivell
de família com a nivell de docents.
A nivell personal, crec que no hem de ser dràstics amb cap postura
tancada com és un sí o un no.
Els deures, què són?
Per a què serveixen?
Quan s’han de fer?
Si analitzem aquestes preguntes i les responem objectivament, veureu com la postura del sí deures o del no deures queda totalment
difuminada.
Els deures són un recordatori del que s’ha estat treballant a l’aula o
una feina de recerca d’un tema nou.
Serveixen per ampliar el coneixement, per no oblidar el que s’ha
après a l’aula, per anar assolint un hàbit important a l’hora d’adquirir valors com: compromís, responsabilitat, organització....i també per planificar-nos una franja del nostre temps diari i dedicar-la a
fer aquestes tasques, tant si són d’escola com si no. També podem
dedicar una franja d’aquest temps a la lectura, eina o mecanisme
essencial per a poder-nos formar acadèmicament.
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Els deures s’han de fer en un temps planificat. No deixar-los per l’últim moment i fer-los a corre-cuita. Cal una planificació, saber per
quan són, què ens demanen i organitzar-nos per tal que els deures
es puguin fer de manera gratificant i no com un càstig, ni com una
obligació. Els deures són per gaudir del que estem aprenent. Els deures que ens demanen treballs de recerca són fantàstics, podríem
dedicar-hi hores i hores cercant informació...
Les noves tecnologies fan més gratificant aquestes tasques; tenim
molta informació al nostre abast, moltes imatges, molts vídeos que
fa que ens puguem passar hores i hores gaudint, en definitiva....
aprenent!
Cal netejar la imatge de la paraula deures, veure els deures com una
oportunitat, com una porta oberta a ampliar coneixements.
La família hi juga un paper molt important en el tema deures. Cal
que s’impliqui, cal que observi constantment al seu fill/a quan està
fent aquesta tasca. Cal que l’ajudi. Fer deures junts és un moment
de complicitat per aprendre junts, per investigar, per fer recerca....
en definitiva, per passar una bona estona amb els nostres fills/es.

Maite Cazcarra
-Directora-

VIII Cantada de Nadales
El passat 22 de desembre al matí es va realitzar la tradicional Cantada de Nadales a la nostra escola. Aquest curs ja...la VIII edició
d’aquesta cantada.

És un matí diferent, on el repertori de cançons nadalenques ens
obren les portes al Nadal!!!

Aquesta cantada està oberta a les famílies, i hi participen els alumnes de P3 fins a 6è de primària, l’última cançó està amenitzada pels
mestres de l’escola.

17

VIII Cantada de Nadales

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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VIII Cantada de Nadales
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XV Pessebre Vivent
del Pla de l’Ametller
El divendres 16 de desembre, l’escola estava plena de pares i mares
que decidien si muntaven o no el decorat. Estava plovent i consultaven el mòbil per veure què deia el radar meteorològic. Plouria molt
durant la nit? Plouria l’endemà? Les robes aguantarien? S’hauria de
suspendre el pessebre? Finalment, alguns quadres varen quedar
muntats i d’altres, la majoria, es varen deixar per l’endemà.

dre de l’anunciació que hi havia just a l’entrada i que representaven
dos alumnes de sisè i es varen recol·locar alguns quadres.

El dissabte es va aixecar força clar i a partir de les 11 ja tornava a
haver-hi el formigueig de pares i mares que muntaven les robes, col·
locaven taules, cistells, olles…

Al final del pessebre es va fer la rifa de 4 paneres. La meitat dels diners que es recullen amb la venda de números, es donen a la Marató
de TV3. Aquest any es varen poder ingressar 550 euros.

A les 6 de la tarda va obrir portes, puntualment, la quinzena edició
del pessebre vivent del Pla de l’Ametller. Com a novetat destaquem
que aquest any es podia entrar per dues portes diferents, de manera
que s’evitava la llarga cua del principi. També es va eliminar el qua-

Des d’aquestes línies volem agrair a totes les famílies, mestres i, especialment a en Ramon, que aquest ha estat el seu últim pessebre
com a conserge de l’escola, que han fet possible que el nostre pessebre hagi estat, altra vegada, un ÈXIT.

L’afluència de visitants va ser, com sempre, tot un èxit. Un pessebre
molt il·luminat, amb la il·lusió reflectida als ulls dels nens i nenes que
actuaven, i dels pares, mares i avis que els contemplaven.

P3

Àngels o dimonis, el bé o el mal. Els més petits de l’escola ens tenen el cor dividit.

P4

Els alumnes de P4 fan la berenada dels pastors. Mengen, canten i
ballen i s’ho passen d’allò més bé.
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P5

El gimnàs de l’escola s’ha convertit en un mercat amb ceramistes,
flequers, una taverna, …

1r

Els nens i nenes de 1r estan ben enfeinats. Tenen el padró, un hort
on planten cols, tomates, albergínies…; una barca on pesquen i un
mercat on venen pa, teles, fruita...

2n

L’imperi romà el representen els alumnes de 2n. Per una banda hi ha un jardí romà on l’alta societat de l’època celebra una festa i, per l’altra,
tenim l’exèrcit romà entrenant per anar al front.

3r

Després de l’infern, ens trobem un mercat d’oficis molt ben il.luminat amb moltes parades, la carnisseria, la fleca, la fusteria…
els alumnes de tercer ho representen molt bé.
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4t

L’infern, amb un pastor a l’olla i molts dimonis al
voltant cantant himnes infernals.

5è

… i ja arriben ses majestats els tres Reis d’Orient, enfeinats
recollint cartes, llegint-les i preparant els regals pel dia més
esperat.

6è

Els alumnes de sisè, en el seu últim any a l’escola, representen el Naixement i els pastors que canten i van a adorar al Petit Infantó.
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Fes de periodista
de L’ametlla!

T’agrada escriure? Aquesta és la teva oportunitat. Escriu una
notícia o alguna activitat que hagis fet relacionada amb l’escola i
l’envies al correu revistalametlla@gmail.com.
Col·labora, entre tots farem la revista de l’escola!!!

Quina de sisè
El dia 4 de desembre els alumnes de sisè vam organitzar una quina
per recollir diners per les colònies de final de curs.
La idea de fer una quina la van tenir les mares uns mesos abans. I
tots junts famílies i nens la vam anar organitzant.
El primer que vam fer va ser anar per les botigues, els bars i els comerços de Banyoles a demanar si volien col·laborar amb nosaltres
donant-nos regals com a premis per la quina. Vam quedar molt contents perquè vam recollir molts obsequis. Amb tots aquests regals
vam poder preparar els lots que ens servirien per la quina.
També vam preparar uns rètols de propaganda i els vam penjar per
l’escola per animar als alumnes més petits i a les seves famílies a
venir a la quina.
El dia de la quina, al matí, ens vam trobar tots a l’escola per preparar
el gimnàs amb taules i cadires i deixar-ho tot a punt per la tarda.
A la tarda, a les 17h en punt ja hi havia molta gent fent cua per entrar,
aviat el gimnàs va quedar tot ple. Els nens i nenes de sisè vam ser els
encarregats de cantar les quines, controlar els cartrons guanyadors
i repartir els regals. Vam fer 10 quines i una d’especial amb regals
més importants.
També hi havia servei de bar amb coques preparades per les famílies, refrescs, patates,...
En vam sortir molt contents perquè vam recollir molts diners i ens
ho vam passar molt bé.
Oriol Batchellí (6è A)
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

http://pladelametller.wordpress.com/
En el Bloc de l’Ampa hi trobareu totes les informacions actualitzades sobre les diverses activitats que organitza
l’AMPA, els menús de menjador, a més d’altres contactes i enllaços interessants.

Escrit de la presidenta
Cada any la Generalitat de Catalunya posa en marxa el Pla de Consum de Fruita a les escoles, una iniciativa conjunta amb la Unió
Europea. Consisteix a distribuir, gratuïtament, fruita i verdura fresca
als escolars de 2n cicle d’educació infantil i de primària (infants de
3 a 12 anys) de centres educatius que ho demanin.
Aquest pla té com a objectiu potenciar els hàbits alimentaris que
afavoreixen la salut dels infants, informar sobre els beneficis d’incrementar el consum de fruites i verdures, donar a conèixer característiques, producció i estacionalitat de les fruites i verdures
i proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al
consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.
La nostra escola, per iniciativa del claustre de mestres, ja fa uns
quants anys que participen en aquest projecte. Així doncs, als nens
i nenes del Pla de l’Ametller una setmana al mes se’ls dona diferents fruites per esmorzar.
A més, des de l’escola, també s’ha proposat el dijous com el Dia
de la Fruita i es demana a totes les famílies que els dijous posem
fruita per esmorzar als nostres fills i filles. Si ho fem tots, no creem
diferències entre ells i fomentem el consum de fruita.
Penso que és interessant donar suport a aquest tipus d’iniciatives
perquè l’escola té un paper molt important en l’educació dels nostres fills i filles i l’educació nutricional és molt important per la seva
salut. Sovint hi ha famílies que tenim dificultats perquè els nens i
nenes mengin fruita, i això els pot animar a fer-ho i a tastar-ne de
ben diferents.

Pares i mares delegats
Curs 2016-2017
Des de fa uns quants anys una de les maneres que tenim per agilitzar la comunicació entre l’escola i la família i fomentar la participació de pares, mares i avis a les activitats que es fan a l’escola és
a través de la figura de la mare o pare delegat de classe.
A les reunions inicials de curs, cada classe ha escollit el seu representant i ells són els encarregats de fer arribar les informacions
d’escola o de la mestra a les famílies del seu grup classe.
Aquest curs els pares i mares delegats són:
P3A. Marta Rovirola
P3B. Fàtima Padrès
P4A. Carlota Frigola
P4B. Petra Álvarez
P5A. Alba Pla
P5B. Carme Agustí
1rA. Glòria Farró
1rB. Núria Vidal
2nA. Manel Garcia

2nB. Joan Raset
3rA. Anna Massanellas
3rB. Roser Vidal
4tA. Lídia Congost
4tB. Maximiliano Fernández
5èA. Imma Planas
5èB. Olga Martinez
6èA. Isabel Viñas
6èB. Carme Vilanova

Crida a la participació
Voleu una escola de qualitat, activa, dinàmica,
divertida, i sobretot participativa? Sí!!!!!!!!!!!!!!!!

Però, perquè tot això funcioni, des de casa hem de donar suport a
l’escola en aquest projecte i, la setmana de la fruita, no hem d’omplir els sarronets i carmanyoles amb altres esmorzars per si la fruita
no agrada o per si no queden tips. És important que els animem a
tastar les diferents fruites i fer-los notar els beneficis que aporten
a la salut.

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.

Nuri Carandell
Presidenta de l’AMPA

Poseu-vos en contacte amb l’AMPA a través del correu electrònic: pladelametller@gmail.com

Assegurança
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INCORPORACIÓ IMMEDIATA!

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).

Facebook:
AMPA Pla de l’Ametller

Comissions de l’AMPA
Presidenta: Nuri Carandell (4t i 6è)

Comissió Casals i Colònies: Raquel Arbussà (P4 i 1r)

Secretària: Nuri Vidal (1r)

Comissió Festes: Carles Muñoz (2n i 6è), Xavi Rodoreda (4t i 6è) i
Xavi Saus (P5)

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

Comissió Menjador: Mireia Bosch (5è), Nuri Carandell ( 4t i 6è),
Gloria Farró (1r), Josep Font (5è), Tere Herencia (1r)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (1r), Laia Bosch (1r i 3r), Joan
Carbonell (6è), Joan Coll (3r), Pere Massanas (3r), Fàtima Padrés (P3,
3r i 6è), Cristina Prat (P5 i 4t), Pere Ramió (P4 i 1r), Xavi Rodoreda (4t
i 6è), Roser Teixidor (6è)
Comissió Revista: Anna Bagó (P5), Imma Callís (5è), Nuri Carandell
(4t i 6è), Montse Masanas (2n i 5è), Gemma Martínez (P3), Montse
Sala (2n i 6è), Sílvia Sánchez (P3, 2n)
Sakhanu: Nuri Carandell (4t i 6è), Silvia Congost (P4 i 2n), Judith Torres (5è)
Comissió de Pati: Marta Bramon (P5), Imma Callís (5è), Laura Güell
( P4,3r), Montse Masanas (2n i 5è), Anna Massanellas (P5 i 3r), Fàtima
Padrès (P3, 3r i 6è)

Nova Comissió de l’AMPA:
Comissió pati
S’aproximen canvis… als patis!

Alguns canvis ja han començat!!!

A començaments d’aquest curs, a la primera reunió de l’AMPA, la
direcció de l’escola ens va proposar crear una comissió conjunta
entre els mestres i els pares per mirar de revitalitzar els patis, tant
d’infantil com de primària.

Com alguns ja haureu pogut comprovar, des de començaments
d’aquest curs al pati d’infantil hi ha una nova caseta de fusta, que
han finançat conjuntament l’Ajuntament de Banyoles i l’AMPA. I fa
poques setmanes que s’han instal·lat tres taules de pícnic: una al
pati d’infantil i dues al pati de primària, que tenen molt èxit. Dues
d’aquestes taules han estat pagades per l’AMPA i la tercera l’ha finançat l’Ajuntament de Banyoles. També fa poques setmanes que al
pati de primària hi ha dues sorreres, les quals estan molt sol·licitades
per la mainada. De fet, s’han hagut de fer horaris per cursos, per tal
que tothom qui ho vulgui en pugui gaudir.

Aquesta comissió és molt dinàmica i ja està en ple funcionament!
El primer que s’ha fet ha estat demanar als alumnes de l’escola que
dibuixessin quin seria el seu pati ideal. Han sorgit moltíssimes idees!
Algunes de ben originals! D’altres, malauradament, inabastables.
El cas és que tenim un munt de material sobre el qual treballar. Fa
pocs dies hem passat una circular a les famílies per convidar tothom
a participar en aquest projecte. Us demanem la vostra col·laboració,
ja sigui aportant material o mà d’obra. Podeu escollir! I, per descomptat, qualsevol idea serà benvinguda!

Els nens i nenes estan encantats!!!
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Eleccions al Consell
Escolar
El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors
de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els
representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d’administració i serveis i representant de
l’ajuntament.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de
decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació
general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.
Cada dos anys es renova la meitat del consell escolar i aquest mes
de novembre ha tocat fer-ho. Calia renovar dos membres del sector
pares i se n’han presentat dos, per tant, tots dos han estat escollits.
Han estat la Montse Masanas i l’Alba Pla, que han pres el relleu a en
Josep Font i a en Carles Muñoz. La participació tant en el procés de
candidatures com en la votació, han estat molt baixes.
Conversem amb en Carles Muñoz, que durant vuit anys ha estat
representant de les famílies de l’escola, que ens explica com ha
viscut aquesta experiència.
Què et va portar a presentar-te com a candidat del Consell
Escolar?
Penso que en algun moment de l’escolarització dels nostres fills,
tots hauríem de traspassar la porta d’entrada de l’escola, metafòricament parlant, per no quedar-nos permanentment escalfant a la
banda, entrar en joc i donar un cop de mà. Afortunadament, a la nostra escola hi ha moltes maneres de fer-ho, i tothom pot trobar el seu
lloc: pares i mares delegats de classe, muntar i desmuntar el pessebre, col·laborar en el muntatge de la carrossa i en les disfresses,
ajudar a col.locar i recollir les taules per la festa final de curs, assistir
a les reunions de l’AMPA, apuntar-se a una comissió o formar part
de la Junta de l’AMPA!!
La nostra AMPA està organitzada en comissions que treballen diferents aspectes (extraescolars, carnestoltes, pessebre, menjador, relacions amb l’ajuntament… ), en aquell moment no vaig apuntar-me
a cap d’elles, en canvi, vaig pensar en presentar-me al Consell Escolar com una manera també de col·laborar i posar el meu granet
de sorra.
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Què ha representat per a tu
ser membre del Consell Escolar
de l’escola de les teves filles?
No ha representat cap esforç personal, ja que només ens convoquen dos o tres cops l’any. Sóc conscient que no hi vaig per motius
personals si no que represento a totes les famílies (siguin o no socis
de l’AMPA). Per això, cada primer dilluns de mes, intento anar a la
reunió de l’AMPA, per estar al dia de les problemàtiques que envolten l’escola.
En les reunions del Consell Escolar, ens informen de l’estat de comptes del centre, quins projectes tenen previst portar a terme, quin és
el funcionament de l’escola, quines millores es fan en el centre per
part de l’ajuntament... Val a dir que, normalment, són reunions informatives i poc decisives, però també és un lloc on les famílies podem
expressar les nostres inquietuds i fer demandes davant la resta de
la comunitat educativa.
Per què has decidit no tornar-te a presentar?
Per poder donar l’oportunitat a altres pares o mares a formar part
d’aquest òrgan.
Recomanes als altres pares i mares aquesta experiència?
Sí, l’experiència ha estat bona. És una bona oportunitat de poder
parlar amb les mestres i l’equip directiu, i adonar-te de l’esforç que
fan perquè tot rutlli, sovint poc reconegut. També et permet ser
coneixedor de primera mà de les problemàtiques que apareixen a
l’escola al llarg del curs, la majoria de les quals segurament no les
coneixeria.
Esperem que amb aquestes línies aconseguim que en les properes
eleccions del consell escolar hi hagi més participació. Ja sabeu que
...L’ESCOLA LA FEM TOTS!!

Eduquem en

família

La clau de casa: un regal per
als nostres fills?
Maria Jesús
Comellas
6 d’octubre de 2016
Institut Pla de l’Estany

La Maria Jesús Comellas, Mestra, Doctora en Psicologia, Professora
Emèrita de la UAB i assessora de famílies i escoles, va oferir-nos
una xerrada amena, propera i molt interessant. Partint de les seves experiències personals i professionals i, amb un toc d’humor, va
convidar-nos a analitzar situacions quotidianes (passades, presents
i futures) que ens anem trobant dia a dia amb els nostres fills petits
i adolescents. Vam reflexionar sobre la importància que ha adquirit
la figura de l’infant en els darrers anys i com, paradoxalment, s’ha
distorsionat el rol de l’adult, les repercussions que això té en l’educació dels fills i la necessària convivència d’autoritat i democràcia.
Educar és un procés cap a la maduresa; consisteix en acompanyar,
no sobreprotegir; donar oportunitats, protagonisme, un espai per
créixer; oferir criteris per actuar de forma autònoma i afavorir la reflexió; ensenyar a prendre i analitzar decisions i veure conseqüències; escoltar, comprendre, guiar, obrir camins… No oblidem que,
educar, és ensenyar a viure.
És bàsic que infants i adolescents se sentin estimats, encoratjats
i que els donem espais per a créixer i desenvolupar les seves potencialitats. El dia a dia ens ofereix mil oportunitats perquè els fills i
filles adquireixin responsabilitats, creixin en un clima de seguretat,
autoestima i confiança i esdevinguin cada vegada més autònoms. És
necessari que els impliquem en les tasques de la llar, els animem a
fer-se responsables de les seves pròpies coses, els deixem prendre
decisions, permetem que s’equivoquin…
Va plantejar-nos, també, unes petites recomanacions:
poques paraules; més accions i evidències.
donar criteris més que normes, límits o càstigs.
afavorir les conseqüències com a factor d’aprenentatge.
temporalitzar les demandes que ens fan els fills.
fer-los molts petons i abraçades!
canviar el “no corris que cauràs” pel “si caus, aixeca’t!”.
I, ja per concloure, ens va remarcar la importància d’educar des del sentit comú, amb
serenitat, empatia, estabilitat,
coherència, comprensió…
Tot afavorint la descoberta,
el creixement, l’autonomia
i les oportunitats de futur. I,
no desanimar-nos perquè,
tal i com explica el títol d’un
dels últims llibres de la Maria Jesús, “Educar no és tan
difícil”!

La família en digital. Una
oportunitat?
Jordi Jubany
24 de novembre de 2016
Institut Josep Brugulat

Aquesta xerrada estava adreçada a joves i adults i va reunir
gairebé uns 250 participants. En
Jordi Jubany, mestre, antropòleg
i assessor en formació digital, va
convidar-nos a reflexionar sobre la
transformació social a l’era digital i
com gestionar-la en positiu des de
la família. Tot fent un viatge en el
temps (passat, present i futur), vam
constatar que hem anat digitalitzant
accions i que ha anat canviant substancialment la nostra manera d’aprendre, llegir, escriure, de comunicar-nos, organitzar-nos, divertir-nos,
cuidar-nos…
Aquests canvis s’han produït per la coincidència de tres grans revolucions: la digitalització (tot ho fem en digital), l’accés a internet,
(informació i comunicació) i la mobilitat de les dades, eines, etc (tot
ho portem a sobre). Tot això, ens ha portat a multiplicar la nostra capacitat creativa i ha generat repercussions professionals, en l’oci, en
la participació, en la socialització i identitat, en la percepció de l’espai i el temps, en la família, en l’aprenentatge, en el coneixement…
Seguidament, ens va plantejar algunes reflexions i consells a tenir
en compte:
Tenir cura de la privacitat! Hem de cuidar i protegir la
nostra identitat digital. No facilitar les dades personals
de manera innecessària. Elaborar contrasenyes segures. Anar alerta amb el que publiquem, compartim…
Tenir cura de la seguretat! Anar alerta amb les amenaces. Hi ha pàgines que ens poden ajudar (ex: Consell
Audiovisual de Catalunya).
Ser consumidors crítics! Hem de contrastar les informacions que ofereixen els mitjans de comunicació.
En una segona part de la xerrada, en Jordi ens va proposar una activitat en la qual, en uns paperets, els joves podien escriure què els
demanarien als grans i, els adults, podien apuntar algun consell per
als més petits. Amb aquesta dinàmica, es tractava d’escoltar-nos els
uns als altres i intercanviar punts de vista.
En definitiva, vam descobrir la importància d’ajudar, facilitar i parlar
dels riscs amb els nostres fills. És bàsic buscar espais per compartir
experiències digitals i ajudar a construir criteris per resoldre situacions futures.
“Educar-nos en digital” és un camí que requereix temps, esforç i paciència per part de tots, família, institucions i comunitat. És un repte
difícil però no impossible!
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Carnaval 2017
Pel febrer el carnestoltes ens convida a fer tabola,
que no pari la disbauxa xerinola i sarau.
Tothom surt al carrer amb una disfressa
Per passar-ho bé i saltar i ballar.

Que bé resumeix aquest fragment de la cançó “el febrer a l’inrevés”
l’esperit del carnaval!
Per unes hores Banyoles s’ha omplert de música: directors d’orquestra, ipods, ballarines i soldadets, rockers, pirates de Mar i cel,
gats del musical Cats, pallassos... i fins i tot la Moreneta. Quin goig
feia tanta festa, música i color!
Un any més la nostra escola ha sortit al carrer a passar-ho bé, saltar
i ballar.
Com cada any molts pares, mares, nens i nenes s’han disfressat i
han recorregut els carrers de Banyoles durant la rua infantil de tarda.
Que bonic tants directors d’orquestra junts, ballant la coreografia
tots alhora i amb la nostra carrossa tancant la comparsa! Érem 280
entre adults, joves i infants!
Després de la rua de tarda, arriba la de nit. A partir de les 11 els més
animats s’han tornat a reunir per fer la rua nocturna. Val a dir que
la nostra carrossa quedava molt bonica amb els llums oberts. Quin
espectacle! Més de 50 participants encara tenien piles per tornar a
circular i seguir ballant fins tard!
El carnaval ha tornat a ser un èxit i la comparsa del Pla de l’Ametller
ha tornat a destacar pel nombre de participants i la vistositat de la
carrossa i el vestuari. Felicitats gent! Com sempre, molt bona feina!

Els preparatius
Primer cal fer el vestuari, assajar el ball i anar preparant la carrossa.
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El dia de carnaval però, és el final d’una llarga preparació!
La comissió de carnaval es reuneix una vegada l’ajuntament ha proposat el tema, aquest any ha estat la música, per començar posar fil
a l’agulla: cal pensar la disfressa (fàcil de fer, vistosa, còmoda, econòmica, … ) i pensar i tirar endavant la carrossa.
El dissabte 4 de febrer, dues setmanes abans, els participants de
la rua vam anar passant per l’escola per fer-nos la disfressa. Com
sempre el taller va estar molt ben organitzat. I, a l’hora acordada,
tots a ballar al gimnàs.
I arriba el dissabte 18 de febrer, dia de carnaval. Tots els integrants
de la rua, a partir de les 4, van participar de la festa amb il.lusió i
ganes de passar-ho bé!
Un bon record per guardar a la memòria i ... fins el proper carnaval
que segur que també serà genial!

La rua de tarda
Nens i nenes, pares i mares, ben
ordenats i alineants ballant a la rua
infantil.

La rua de nit
I els que encara tenen piles
segueixen ballant al ritme de la
música!
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Els pares ens expliquen...
Gemma Gratacós Cubarsí
Odontòloga d’Atenció Primària
Especialitzada en Odontopediatria
Num col.legiat 5400

Consells per a la salut
bucodental en nens i nenes
d’ed. Infantil
La boca juga un paper molt important en la salut general i la qualitat
de vida de les persones. Per aquest motiu els pares i les mares
tenim l’obligació d’ensenyar als nostres fills com s’han de cuidar les
dents des de ben petits.
La higiene bucal s’ha de practicar des del naixement. D’aquesta manera evitarem l’aparició de candidiasis oral (muguet) i disminuirem
el llindar de dolor abans i durant l’erupció de les dents de llet. Es
comença netejant les genives amb un apòsit humit amb aigua o un
didal de silicona especial per a bebès, fent un suau i agradable massatge a tota la cavitat oral, una vegada al dia, aprofitant el moment
del bany.
A partir de l’any, se les han de raspallar entre dues i tres vegades
al dia (la més important abans d’anar a dormir) amb un raspall de
dents manual o bé elèctric, adequat a la mida de la seva boca. La
quantitat de pasta de dents ha de ser similar a la mida d’un pèsol.
Una tècnica molt útil i fàcil per als nens és fer moviments circulars
(com les d’una roda de tren) sobre totes les dents i passar el fil dental entre els queixals. Finalment, raspallar la llengua sempre en una
sola direcció (cap a fora).
El més adient és deixar que el nen/a comenci la neteja tot sol/a i al
final li repassi l’adult.
Si al nostre fill/a li costa i no es vol raspallar, se’l pot motivar utilitzant
raspalls de dents divertits, dels seus dibuixos preferits i sobretot recordant la importància de la salut bucal ja sigui amb forma de cançó
o de conte.
Si els hi expliquem de forma senzilla i amb paraules fàcils d’entendre què és la higiene bucal i la càries, els nens/es ho entendran a la
perfecció i tindran més oportunitats de créixer amb les dents sanes.

30

El meu consell és que insistim molt als nostres fills, de totes les
edats, de la importància d’agafar aquest hàbit, i que als més petits,
els hi expliquem com si fos un conte:
Expliquem que a la nostra boca hi viu una família d’animalets molt i
molt petits anomenats bacteris. Aquestes apareixen quan els nens
i nenes no es renten les dents després de menjar. Sobretot si durant
el dia han menjat dolços: llaminadures, xocolata, sucs, iogurts per
beure.. (tot el que als vostres petits els agradi). En aquest moment,
si les dents estan brutes, la família de bacteris es menja tot el sucre
que ha quedat enganxat i al mateix temps van foradant les dents i
deixant-les de color negre. Aquests forats s’anomenen càries i fan
molt i molt de mal!! Quan passa això, s’ha d’anar al dentista, ell és
qui ens ho curarà!!
L’avantatge del conte és que cada
pare i mare el pot personalitzar,
donant-li un toc divertit i és la
forma d’aprenentatge més entenedora i entretinguda pels
més menuts de casa.
Finalment vull remarcar la importància de visitar un Odontopediatre durant el primer any de vida
dels nostres fills i així anualment, per tal de tenir controlada l’evolució de la seva boca i
conscienciar-los de les pautes
que han de seguir per gaudir
d’una bona salut dental i un bonic
somriure.

Club

de lectura

El lector invisible
A les nou del vespre del passat divendres 27 de gener, els del club
de lectura ens vam trobar al menjador de l’escola per comentar els
llibres que ens havia regalat el “lector invisible”.

Qui és el “lector invisible”?
Vindria a ser com l’amic invisible però només es regalen llibres. És
una activitat que es fa per Nadal dins del Club de Lectura de l’AMPA.

Hi ha un club de lectura a l’AMPA?
I tant! Té nou anys d’existència! El club de lectura va néixer de la
passió que uns quants pares de l’AMPA tenen per la lectura.

I com funciona? Qui hi pot participar?
Normalment es tria un llibre, una novel·la, se’n demanen uns quants
exemplars a la biblioteca, es reparteixen i es fixa un divendres al cap
d’un mes per comentar-lo.
Els divendres al vespre ens reunim al menjador de l’escola. Solem
portar cadascú alguna cosa per menjar o beure. Ajuntem unes quantes taules i en fem una de gran, al voltant de la qual ens asseiem i,
entre mos i glop, parlem del llibre que hem llegit, i també d’altres
llibres i d’altres coses.

Si apagues la tele per llegir. No ho dubtis, truca’ns, contacta’ns, parla
amb la Conce o amb algú de l’AMPA, vine a provar-ho!

MESTRA - L.S.Hilton
LA MATERNITAT D’ELNA – Assumpta Montella

Triem llibres variats, posem l’accent en els d’autors locals, que convidem a venir, els martiritzem a preguntes i no els deixem menjar res.
Novel·les contemporànies anunciades a les llibreries, clàssics...pocs,
d’acció, d’intriga, de sentiments, de passió, de guerra, de pau, de
sucre, de pebre. La varietat ens enriqueix, això sí que ho hem après,
ens eixample el pensament.

INSTRUMENTAL – James Rhodes

Ningú està obligat a llegir-lo tot, ni res si vol. Pot espiar-ne el final,
saltar-se pàgines o llegir-lo al revés. El lector és lliure. Pot afirmar que
li ha agradat o que gens. Totes les opinions hi tenen cabuda. No cal
ser savi il·luminat, ni ser artista inspirat. No passem llista. A vegades
som més i a vegades menys. Últimament rondem la quinzena de
lectors. N’hi ha d’habituals, n’hi ha d’esporàdics.

LES NOIES – Emma Cline

El Club de Lectura fa nou anys i no es mor, la passió lectora el fa
reviure trobada rere trobada. El que passa és que després de tant de
temps, els fills d’aquells pares s’han fet grans i han abandonat l’escola, diguem que ens hem quedat orfes d’alumnes. Estem esperant
a portar els néts a l’escola?
Si a més de treballar, llegeixes. Si a més de ser mare, o pare, llegeixes.

TOTS ELS NOMS DEL DESIG – Marta Romagosa
LA FABULOSA HISTÒRIA D’EN HENRRY N.
B BROWN
DAISY SISTERS – Henning Mankell
LA CLAU DE LA SARAH – Tatiana de Rosnay
NOSOTROS EN LA NOCHE – Kent Haruf
LA MALEDICCIÓ DELS PALMISANO – Rafel
Nadal

LO QUE NO ESTÁ ESCRITO – Rafael Reig
L’AQUARI – David Vann
Trobareu tota la informació sobre el club a :
https://pladelametller.wordpress.com/category/club-de-lectura/

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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L’ametlla recomana:
Apps Educatives
Teo

Mates 2n
primària

Amb aquesta app, els més petits de casa podran
fer jocs molt atractius, puzzles, aprendre paraules
noves, fer dibuixos, acompanyar en Teo al mercat
per completar la llista de la compra o elaborar pa.
Per a nens i nenes d’educació infantil i
primària.
Gratuïta i alguns
jocs de pagament

Joc per aprendre matemàtiques de la manera
més entretinguda, combinant operacions i activitats amb dibuixos. Té 50 jocs diferents.
El podem trobar amb nivell de 1r, 2n i 3r
de primària.

0,77€

Baby wooden
blocks

Fix the factory
Aplicació per aprendre els conceptes bàsics de
programació mitjançant un robot que l’usuari
haurà de guiar i assignar accions. Hi ha diversos
nivells que van oferint reptes cada vegada més
complicats.

Joc de trencaclosques per identificar formes inspirat en els taulers de fusta tradicionals.
Recomanat per a nens i nenes .
d’educació infantil.

Gratuït

Per a nens i nenes de primària.
Gratuït

Do re mi zoo

Toc and roll

És una aplicació orientada a ensenyar als nenes
i nenes els aspectes bàsics de tocar música en
un piano d’una manera entretinguda. Poden tocar en diferents pianos amb gràfics molt vistosos
i sons ben divertits.

Amb aquesta app els nens poden fer les seves
composicions musicals amb una interfície semblant a una taula de mescles virtual. Poden afegir
instruments barrejar-los i amb el “play” escoltar
el resultat final.

Per a nens i nenes d’educació infantil.
Gratuït

Per a nens i nenes de primària.
1,99€

1,95€

Un món de poesia

0,99€

Un Món de Poesia és un joc educatiu inspirat
en l’univers de les paraules de Joana Raspall. El
repte és apassionant. Nens i nenes han d’anar
superant activitats, navegant per cadascun dels
mons, i així guanyar poemes. Permet als nens i
nenes gravar-se en vídeo recitant els poemes de
Joana Raspall amb l’ajuda d’un teleprompter. Els
jocs serveixen per aprendre com es construeix
un poema, per entrenar la comprensió lectora, la
memòria, l’atenció i la comprensió oral, la lectura
en veu alta…
Per a nens i nenes de primària.

Aplicació del camp de l’astronomia desenvolupada que permet detectar la posició de constel·
lacions i estrelles des del punt geogràfic de consulta, amb el seu nom i posició aproximada. Sky
Map funciona mitjançant el GPS del dispositiu
mòbil, la brúixola i el sensor de moviment.
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Aplicació per descobrir un munt de rutes a peu,
en bicicleta i activitats a l’aire lliure. Permet descarregar els recorreguts i seguir-los amb GPS tradicional o a través de la mateixa aplicació. Amb
l’aplicació també podràs compartir les teves rutes. Hi ha rutes de tot el món.
Per a tota la família.

Gratuït

Pàginas para
colorear mandalas

Sky view free

Per a tota la família.

Wikiloc

Gratuït

Aplicació amb una col·lecció de 100 mandales
per pintar. Permet treballar amb diferents tipus de
pinzells. Les produccions es poden desar i compartir amb altres usuaris.
Per a nens i nenes de primària.
Gratuït
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La bústia de
L’ametlla

La columna

d’en

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!!!

Grups de whatsapp de pares i mares
Eina útil o conflictiva?
Imagino que aquest és un tema de debat en moltes converses, ja que, el que d’entrada estava pensat per ser una
eina de gestió escolar, convocatòries, comunicats, canvis
d’última hora o cites esportives, s’ha convertit en un nucli de xafarderies.
Tal i com apuntava Carles Capdevila en un dels seus articles, fins i tot alguns mestres
estan preocupats pels danys col·laterals d’aquests grups i molts pares i mares es senten
desbordats i atabalats per la pressió que suposen i aquella por de sortir-ne pel “què
diran de mi”.
A vegades s’arriba a interferir entre famílies, es qüestiona la feina del docent i s’entra en
debats personals i competicions, entre altres crítiques. El que tampoc ajuda als fills és
que els pares s’enviïn els deures o apunts que ells han oblidat anotar.
Molts experts asseguren que aquesta eina sobreprotegeix al menor i li resta autonomia
i responsabilitat.
Un conegut diari dirigia consells bàsics als pares i mares que comparteixen grups de
whatsapp d’aquest tipus, que semblen els manaments d’aquesta nova tecnologia:
• Evita convertir-te en l’agenda dels teus fills.
• No escriguis cap crítica del professor.
• Si no tens res útil, informatiu o interessant per dir, val més no dir res.
• Els dubtes i rumors no aporten res educatiu.
• No comparteixis continguts que atemptin contra la privacitat de ningú.
• Emoticones, les justes. No sempre una imatge val més que mil paraules.
• Mantén el teu criteri i opinió personal sempre i si cal, disconformitat.
• Silencia de tan en tan el grup.
• Una retirada a temps pot ser una gran victòria.
En definitiva, per bona relació i vincle que establim entre pares i mares, no oblidem que
el grup de whatsapp no és un grup d’amics, així que intentem cenyir-nos a qüestions de
gestió escolar, i si sorgeix algun tema personal, parlem-ne directament amb el professor,
pare, mare o alumne corresponent.
Gemma Martínez

Colònies fi de cicle
Aquest curs hem començat amb una notícia que, com a AMPA, volem celebrar: al final
de cada cicle hi haurà unes colònies organitzades per l’escola. Els nens i nenes passaran una nit fora, en una casa de colònies, acompanyats dels seus companys i companyes de classe, i supervisats pels seus tutors i tutores.
Creiem que és una bona manera de potenciar l’autonomia personal dels nens i nenes,
acompanyats de persones que coneixen; un espai on poden aprendre noves maneres
de compartir, de cooperar, de participar, etc. Per descomptat, també un espai on passar-ho d’allò més bé!
Agraïm la implicació de tot el claustre en aquest projecte llargament reivindicat per
l’AMPA i que, finalment, s’ha pogut portar a terme. Esperem que vagin d’allò més bé i
que poguem repetir-les els propers cursos.
AMPA de l’escola
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Ramon

Resseguint tantes passes endavant, sempre
m’han dut a una nova descoberta. En cap
cas oblidant la traçada que he fet. Tanmateix
aquesta grimpada és dura, llarga, sobtada.
Amb tot, la faig convençut que és bo per mi
i el temps servirà per enfortir lligams d’amistat, per cada un dels dies que plegats hem
mantingut.
Dins meu ha arrelat una llavor poderosa.
Que m’ha omplert d’aprenentatges, de coneixences i d’un creixement personal que
em fa avançar pausadament i dia a dia
m’ajuda.
Cada dia al obrir les portes, veure com nens
i nenes van passant pel meu costat. Mai
de llarg. Escoltar-los, compartint les seves
inquietuds o aquell bon dia arrossegat de
mandra. Banyats els seus ulls de felicitat tot
just encetar el dia. La complicitat amb aquella mirada de murri que brolla del seu cor.
Ajudar-los, aconsellar-los, jugar-hi. Agrair la
força del seu respecte i la comprensió en
cas de donar-los consell. Sabedors com són
dels seus deures sempre hi ha qui el trenca;
llavors es quan neix el vincle que m’ha ajudat a trobar l’essència per no trencar mai
del tot aquest lligam.
Amb els pares i mares, àvies i avis. Us diria com agraeixo el gest al demanar qui sap
si tan sols duu el sarronet de l’esmorzar o
el treball acabat d’imprimir. Haver compartit plegats estones carregades d’esforç de
muntatges, per comprovar-ne el resultat final. Parada Esportiva, Castanyada, Club de
Lectura, el Pessebre, Fi de Curs. Aquells sopars acabada la feina o l’esmorzar de bon
matí abans de tornar-hi. No em cansaré de
recordar-los mai.
M’ha semblat sempre que la meva feina podia ser complementada per l’apropament
cap a l’eix educatiu. N’he sigut convidat i he
participat fins involucrar-me. Essent conscient que hi havia un camí que hauria de deixar-lo, doncs no sempre un pot arribar on li
sembla que pot dir-hi la seva.
He rebut tant de les persones que conjuntament hem donat l’alè per la nostra Escola.
Direcció i Claustre, m’han sempre tractat
bé; m’he sentit en tot moment un més de
l’equip. Són tants els companys i companyes amb els que ens hem creuat pels
passadissos. Imagino que cada un tindrà de
cada un el seu record.
Deixeu-me dir que me’n vaig, però m’agradaria, si no és massa demanar, que quedés,
a l’Escola Pla de l’Ametller, un xic de mi. Encara que m’endugui una muntanya de bons
moments, una vivència carregada d’aire per
seguir endavant vers uns altres cims.

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 26 53

Tel. 972 57 04 98

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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