Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Juny del 2017 - Núm. 30

2DD: L’artesania

Presentació
Sembla mentida, però ja estem a les acaballes
d’un nou curs escolar! I, com cada juny, arriba
puntualment la revista l’Ametlla per fer un repàs
de les moltes activitats, experiències i sortides
que han fet la nostra mainada durant la segona
meitat del curs.
En aquesta edició hi trobareu, entre d’altres, petites pinzellades de la festa esportiva, de les colònies organitzades per l’AMPA, de les activitats
extraescolars, de la festa de fi de curs...
També hem volgut destacar els treballs que
s’han fet per millorar els patis, hem fet un petit
resum de les xerrades de l’Eduquem en família i
oferim algunes recomanacions de jocs per ajudar-nos a passar millor les vacances.
Volem aprofitar l’ocasió per agrair, un cop més,
la col·laboració dels alumnes, dels pares i mares
i del professorat. La implicació de tota la comunitat educativa és clau per tirar endavant aquest
projecte tan engrescador que és l’educació de
les futures generacions. Entre tots fem l’escola!
Esperem que passeu unes molt bones vacances i carregueu piles!
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Comiat dels
alumnes de 6è
Ens plau acomiadar, de tot cor, a tot el curs de sisè.
Haver compartit els dos darrers cursos amb ells i elles ha estat una experiència
formidable.
Creiem en tots i cadascun dels nostres alumnes, amb les seves destresses i
habilitats, els seus valors i la seva riquesa humana.
Han estat dos anys de camí junts descobrint la vida i els seus misteris.
Els desitgem el millor i un futur pròsper. Confiem en ells i elles. Els trobarem molt
a faltar. Molta SORT!
Elisabet i Neus
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V Fira de l’intercanvi del llibre
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El conte compartit
Aquesta activitat és una iniciativa del Centre de Recursos Pedagògics juntament amb els centres escolars del Pla de l’Estany.
L’activitat consisteix en la realització d’una narració col·lectiva, amb
la participació de tots els centres de la comarca interessats, l’escola
Pla de l’Ametller és un d’aquests centres.
L’activitat ha estat en cadena. Es van proposar diversos inicis. Cada
conte tenia un inici, un o dos nusos i un desenllaç.
Objectius: facilitar el contacte i la col·laboració entre l›alumnat de la
comarca, dinamitzar l›ús de les TAC a l›aula i col·laborar en la millora
de l›expressió escrita i plàstica de l›alumnat.

Es van proposar tres inicis:
-Educació Infantil i Cicle Inicial, a proposta de la Biblioteca
de Banyoles i el Seminari de Biblioteques del Pla de l›Estany.
-3r, 4t i 5è de primària, proposat per M. Àngels Juanmiquel Rovira.
-6è de primària i 1r d’ESO, proposat per M. Àngels Juanmiquel Rovira
Els contes realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
primària, són sobre la Rita Xuclalletres, mascota de la Biblioteca de
Banyoles, amb motiu de la celebració del seu desè aniversari.
Podreu gaudir d’aquests contes accedint a:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/contecompartitpladelestany/home

El projecte respon a un model de treball en equip, col.laboratiu i seqüencial.

En Blauet ajuda a la Rita
Xuclalletres. P3A Pla de l’Ametller
i P3B Draga i P3A Entorn

La Rita Xuclalletres fa 10 anys.
P5A i P5A Pla de l’Ametller i
Entorn

Els nous amics de la Rita. P3B
i P3B Pla de l’Ametller i Entorn

La Rita Xuclalletres i el seu
amic el gat negre. P5B i P5B
Pla de l’Ametller i Entorn.

La Rita i el llop. P4B Pla de
l’Ametller, Entorn i Vila

La Rita Xuclalletre té por. P4A
Pla de l’Ametller i Entorn

L’aventura de la Rita. 1rA i 1rA
Pla de l’Ametller i Entorn

El conte més bonic del món.
1rB Pla de l’Ametller i Entorn.

El misteri de la Biblioteca.
2nA i 2n B Pla de
l’Ametller i Entorn

El gran misteri. 2nB
Pla de l’Ametller i
Entorn

Perduts al Puig
Clarà 3r A Pla de
l’Ametller i Entorn

El Secret de
l’hort. 3rB Pla de
l’Ametller i Entorn

Les aventures d’en ZimZim. 4tA Pla de l’Ametller,
Draga i Entorn

El misteri d’un
somriure malèfic.
4tB Pla de l’Ametller,
Draga i Entorn

Operació rescat. 5A
Pla de l’Ametller i
Entorn

L’enemic d’en ZimZim. 5èB Pla de
l’Ametller i Entorn

El secret del
Monestir. 6èA i 1r
Pla de l’Ametller
i Institut Pla de
l’Estany

Fotografia sense
final. 6èB i 1rB
Pla de l’Ametller
i Institut Pla de
l’Estany

La caseta del pati
Durant el primer trimestre la caseta del pati va ser la biblioteca on
els nens podien gaudir dels contes en un espai íntim i molt acollidor.
El segon trimestre fins a final de curs, la caseta s´ha transformat en
un petit hospital.
Embenar, posar vacunes, prendre la temperatura i curar ferides són
només algunes de les coses que fan les nenes i els nens d’educació
infantil a l’hora del pati. I és que s’han convertit en metges i metgesses experts i tots els pacients surten molt contents de l’hospital.
Però per no col·lapsar les urgències, cada classe té unes medalles
que serveixen per saber a qui li toca aquell dia anar a la caseta hospital.
S´ho passen d´allò més bé!!!

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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Exposició de flors
Aquest any els nens i nenes de Cicle Mitjà hem sigut els encarregats d’elaborar els ornaments per a l’Exposició de Flors de Banyoles.
Hem fet flors amb diferents materials: plats, ampolles de plàstic i
papers de colors. També hem col·locat les bossetes d’herbes aromàtiques que vam cosir nosaltres durant els Dos Dies Diferents, dedicats a l’artesania.

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

Banyoles ets tu!

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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Hort vertical

Concursos
escola
Aquest curs la nostra escola ha participat en diferents concursos i trobades:
Alumnes de 5è: Diploma participació a la Trobada de Corals de
Girona.
Concurs literari Alzina Reclamadora: Andreu Cabello
Alumnes de 6è: Participació a Cantània.
Concurs esportiu: Eloi Puig, Pau Vázquez i Clàudia Bosch
Felicitats als guanyadors/es!!!!

Trobada de
corals 5è

Premi Alzina Reclamadora

Cantània
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Concurs Cultural Esportiu

El medi al cicle inicial
Aquest any a Cicle Inicial vam decidir treure els llibres de Medi Natural i Social, amb la intenció de treballar aquesta àrea de manera més
significativa i propera als nostres alumnes. Temes com ara la nostra
escola i el seu entorn, els arbres del nostre pati, l’hort i les plantes,
l’aigua, els barris de Banyoles, el reciclatge, el cos, la matèria, el pas
del temps i l’univers.
Ha estat molt interessant, ja que hem relacionat els temes treballats
amb altres àrees curriculars, com ara les matemàtiques, la llengua,
la plàstica i les TIC.
Un exemple relacionat amb les matemàtiques és comparar a quin
barri de Banyoles hi viuen més o menys nens i nenes de la classe, a
través d’un gràfic de barres.
També, vam dur a terme unes exposicions orals sobre un objecte
que els propis alumnes van escollir, i a través d’aquesta activitat vam
treballar el llenguatge oral.
Pel que fa les TIC, a través del GoogleMaps, amb l’aplicació del
StreetView vam seguir el recorregut que fa cada alumne des de l’escola fins a casa seva i després van haver de situar la foto de casa
seva en un plànol de Banyoles. Això els va encantar!

En el tema de l’Univers hem fet treballs en petit grup tot cercant
informació a Internet, fent resums, elaborant-ne un mural i fent-ne
una exposició oral davant els altres companys.
Les diferents sortides com anar a la deixalleria, visitar la protectora
d’animals, el Parc Neolític de la Draga i el Museu Arqueològic, ens
han ajudat a viure de manera més directe i personal els continguts
treballs en els diferents projectes.
A més a més, quan vam treballar el tema del nostre cos, vam poder
gaudir de les diferents aportacions de famílies que ens van explicar
com , a través de la seva professió, hem de cuidar i respectar el cos.
A l’aula de ciències, hem gaudit de l’ajuda de pares que són químics,
i que ens han ajudat a fer experiments amb l’aigua.
Així doncs, hem pogut veure que treballant amb metodologies més
actives i participatives resulta més motivador i significatiu pels infants.
No ens podem oblidar d’agrair la col·laboració de les famílies amb
totes les seves aportacions i participacions a l’aula: portant materials, deixant-nos llibres, buscant imatges…

1r

Deixalleria

Protectora d’animals

Laboratori pulmons

Visita de mares a la classe

Mamífers

2n

Hort

Depuradora

Experiments amb l’aigua, la Montse i en
Carles

Museu arqueològic

Observem els ossos

Parc neolític
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Dia Mundial de
l’Activitat Física
El dia 6 d’abril va ser el dia Mundial de l’Activitat Física. Des de
l’escola vam fer dues activitats per celebrar-ho.
A la zona del gimnàs hi havia una exposició fotogràfica “Jo també
faig activitat física”. Amb fotos dels nens i nenes de l’escola fent
activitat física. Va quedar xulíssima!
També vam fer una caminada per l’entorn proper.
P3 Parc Rosa dels vents
P4 Parc Can Sisó de Guèmol
P5 Zona esportiva de Miànigues
1r i 2n Ruta circular a la Puda
3r i 4t Ruta circular de Corts i Camós
5è i 6è Ruta circular per Miànigues i Camós

P4

Gent activa, gent feliç!

P3

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

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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1r i 2n
P5

3r i 4t

En nom de la direcció de l’escola Pla de
l’Ametller i de la comunitat escolar, agraïm
la bona feina feta pels pares i mares
delegats durant aquest curs!!!
Gràcies, un cop més, família i escola
treballem plegats!!!
Maite Cazcarra
Directora

5è i 6è

En nom de la direcció de l’escola Pla de
l’Ametller i de tota la comunitat escolar,
agraïm el suport que ens dóna dia rera
dia la nostra AMPA PLA DE L’AMETLLER,
sens dubte la millor!!!!
Maite Cazcarra
Directora
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Colònies P5, 2n i 4t
a Mas Suro
Aquest curs i per primera vegada, hem anat de colònies a finals de
cicle: a P5, 2n i 4t.
L’estada s’ha fet a Mas Suro de Cartellà, els dies 26 i 27 d’abril.
Quin goig veure les cares d’alegria de la mainada, carregats amb
motxilles i ganes de passar-ho bé!!
Anar tots junts a colònies ha estat una gran idea: els grans han ajudat els petits i entre tots s’ha anat fent tot.
A la casa de colònies ens hem situat en diferents zones i habitacions, per edats. Hem fet activitats conjuntes: els àpats , les estones
d’esbarjo,... i els tallers els hem fet agrupats per edats.
El joc de nit ens ha agradat molt! Quina aventura anar en grups pel
mig del bosc!!!
La meteorologia no ha estat gaire favorable però la pluja no ha pogut
esborrar l’empremta de felicitat de les cares dels nens i nenes.
Agraïm a l’AMPA que hagi finançat els autocars de les colònies!!
Us animem a anar-hi el proper curs, nens i nenes que fareu P5, 2n
i 4t!!!
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P5
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4t

4t

4t

15

Colònies 6è
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Sortides fi de curs
P3

P4

Els nens i nenes de P3 vam anar d’excursió al Parc de les aus de Torroella de Montgrí. Vam poder veure molts ocells i animals de granja i
fins i tot els hi vam poder donar menjar.

Els nens i nenes de P4 vam anar d´excursió a Mas Batllori. Vam fer tres tallers: Sherlock el jardiner, amfibis i
rèptils , el tractor i el remolc. Ens ho vam passar molt bé!.

1r
El dia 26 de maig els nens i les nenes de tercer vam anar
d’excursió a un parc d’aventura de Pals. Allà ens van equipar amb arnesos i vam fer dos circuits entre els arbres
amb diverses activitats com:
tirolines, ponts, passarel·les,
3r
gronxadors... Va ser molt
emocionant i alguns vam
passar una mica de por!
Després vam dinar sota els
pins del circuit, vam jugar
una estona i vam tornar a
l’escola.

Sortida a Mas Bes
Els alumnes de 1r ens ho vam passar genial en
aquesta granja-escola!!!

5è

El passat dijous 25 de maig els alumnes de cinquè vam gaudir d’una de les sortides més esperades i refrescants de tot
el curs. Empastifats de crema i amb banyadors de tots colors vam agafar l’autobús per anar cap al parc aquàtic de
Lloret, el WaterWorld.
Un cop allà vam llançar-nos per un munt de tobogans, estructures i materials que ens van fer perdre el món de vista.
Ens ho vam passar súper bé i ens encantaria repetir ben
aviat!!!!!
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Els 2 dies
diferents

Fem sabó

(2DD)

El 16 i 17 de febrer vam celebrar a la nostra escola els tradicionals 2DD ( dos dies diferents) amb la temàtica de l’ARTESANIA.
En aquests tallers treballem conjuntament dos cicles: per una
banda Educació infantil i Cicle Inicial i per l’altra Cicle Mitjà i
Cicle Superior.
Els tallers que vam realitzar durant el matí van ser:

Educació Infantil i Cicle Inicial
• Fem sabó
• Bosses d’olor
• Fem pasta de sal
• Teixim la tanca

Cicle Mitjà i Cicle Superior
• Treballem amb la llana: Bufanda i pompoms
• Cosim bossetes d’olor i banderoles
• Fem joies
• Construcció de jocs
• Sal de colors
• Tenyir samarretes

Activitats tardes
• Espectacle del Gremi de Flequers
• Fira d’artesans

Pasta de sal

Un any més, els nostres alumnes van aprendre i gaudir
molt d’aquests tallers desitjant ja...els 2DD del curs vinent!!!

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

Teixim

Sal de colors
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XIX Trobada de mestres
del Pla de l’Estany
El 18 de maig es va celebrar a la nostra escola la XIX TROBADA DE
MESTRES DEL PLA DE L’ESTANY. A la trobada hi van assistir un centenar de docents del Pla de l’Estany i autoritats com: L’Alcalde de
Banyoles, Sr. Miquel Noguer , l’Alcalde de Camós, Sr. Josep Jordi i la
regidora d’ensenyament de Banyoles, Sra. Ester Busquets. Van excusar la seva assistència el Director dels SSTT de Girona, Sr. Josep
Polanco i l’Inspector de Zona, Sr. Adam Manyé.
La trobada va començar amb una visita per l’escola a partir de les
17h , un espectacle de màgia a les 18h i com a cloenda un berenar
a l’escola a les 19’30h.
A tots els assistents se’ls va obsequiar amb un petit detall!!!
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Jornada de treball
al pati
Aquests mesos s’han continuat tirant endavant el projecte pati.
Durant dos dissabtes, un grup de pares, mestres i alumnes ha dedicat algunes de les seves hores per materialitzat algunes de les
idees que els nens i nenes de l’escola van proposar.
S’han creat diverses zones de joc amb pneumàtics de cotxes i camions, s’han construït dues cuinetes grans, s’han pintat jocs gegants a terra i s’han creat circuïts amb tubs de plàstic.
Val a dir que ha estat tot un èxit, els nens i nenes estan encantats i
juguen molt amb els nous jocs introduïts.
El curs vinent continuarem tirant endavant aquest projecte i introduint altres elements de joc i experimentació al pati de la nostra
escola.
Volem agrair a tots els pares i mestres que van participar de l’activitat i van ajudar a fer-ho possible. I fer una agraïment especial a
excavacions Masdevall, pintures Tià Joan i construccions Moncanut per la seva aportació material i d’hores de feina.
Gràcies pares i mares, entre tots fem escola!

Jocs amb tubs de diferents mides i llargades per experimentar
amb sorres, pedretes, ...

Pintant jocs a terra a diferents espais
del pati de primària i infantil.

Construint les cuinetes de primària i infantil

Construint jocs a diferents espais del pati de primària i infantil per poder jugar fent circuits motrius, jocs simbòlics, …

21

C
E
D
I
F
L
A
V
I
T
S
E
FFesta de fi de curs

ARTESANIA
El divendres 9 de juny vam fer la festa i el
sopar de fi de curs. A les 6 de la tarda ens
vam reunir tots al pavelló de l’escola i vam
poder gaudir d’un bonic espectacle, molt
treballat per part d’alumnes i mestres.
Aquest any l’espectacle girava entorn del
món de l’artesania: jardiners, fusters, cuiners, teixidors, modistes, escultors, etc.
Vam gaudir d’una molt bona estona!

Volem donar les gràcies, molt especialment, a l’Albert, la Mònica i
l’Almudena, els mestres d’educació física, per la seva gran implicació en l’elaboració d’aquest magnífic espectacle.
Tot seguit ens vam entaular per gaudir del tradicional sopar de fi de
curs. El menú el va elaborar, com els darrers anys, l’empresa Katering’s. Senyal que cada any quedem contents! Acabat el sopar, els
alumnes de cinquè van aprofitar per sortejar unes paneres i recollir
diners pel viatge de fi de curs de sisè. Finalment, com cada any, qui
va voler va poder cremar el sopar ballant al ritme de la música.

22

Finalment, agrair a la comissió de festes l’organització de tota
aquesta moguda: cada any es superen! També agrair la participació
del professorat i l’assistència de tots. Vam passar una gran vetllada!
Per acabar, no volem oblidar-nos dels alumnes de sisè que ens deixen per començar una nova etapa. Molta sort nois i noies! Us trobarem a faltar, però nous reptes us esperen!

P3

P4

P5

1r

2n

3r

CURS
4t

A

5èA

6èB
5èB

6èA

Lliurament de premis als periodistes de l’Ametlla.
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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 consergeria, secretaria, cuina, menjador i neteja
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.
• 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.
• 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.

Aquest any, venda de
llibres on-line!
A partir del proper curs 2017-2018 la venda de llibres es farà de
forma digital.
L’AMPA de l’escola hem decidit deixar de fer la venda el mes de
setembre de forma presencial, i passar a fer-la on-line i durant el
mes de juliol. Creiem que aquesta nova manera de fer-ho serà més
còmode per les famílies que ho podran fer des de casa i durant un
període més llarg de temps.
El llibres es podran comprar de l’1 al 15 de juliol a la pàgina web
www.llibrestext.com i es rebran a casa a finals de juliol.
Juntament amb la llista de llibres rebreu les instruccions per fer la
compra on-line.
En el moment de la compra de llibres, es podrà pagar la quota
de l’AMPA. RECORDEU que pagant aquesta quota tindreu un 18%
de descompte en els llibres de text i un 5% de descompte en els
llibres de lectura i en els llibres d’educació d’infantil.

• 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 dessuadores
a Arpuba
• Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre
Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval...
• Organitza els casals i les colònies.
• Edita la revista de l’escola.

Crida a la participació
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.

• 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 que organitza (acollida
matinal, extraescolars, biblioteca o casal).
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Nova dessuadora
al Pla de l’Ametller
A partir del curs vinent es deixarà de vendre el xandall de
l’escola i es substituirà per una dessuadora vermella.
L’escola i l’AMPA hem cregut convenient fer aquest canvi
per reduir el cost i fer una peça més vistosa i identificativa
de l’escola.
Així doncs a partir del curs vinent els dies de psicomotricitat, educació física i per les sortides caldrà portar la
camiseta vermella de l’escola i la nova dessuadora.
El canvi es pot anar fent progressivament i per tant aquells
nens i nenes que tinguin l’antic xandall el poden continuar
utilitzant.

La camiseta de l’escola es continuarà venent a la consergeria de
l’escola a 5 € (màniga curta) i 6 €
(màniga llarga)

La nova dessuadora s’haurà d’anar a
comprar a Arpuba. La podeu anar a
encarregar a partir del mes de juliol,
els dimarts i els dijous a la tarda. El
preu és de 18 €.

ARPUBA
c/ Telers, 104 - Tel: 972 576 134
972 576 032 - info@arpuba.cat

Viatge esportiu
al Pla de l’Ametller
El Viatge Esportiu Comarcal (VEC) és un programa poliesportiu
organitzat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany i que hi col·
laboren les AMPAs de la comarca. Es desenvolupa els caps de
setmana i està dissenyat perquè hi participin nens/es de P3 fins
a 6è de primària i les famílies acompanyants.
Per aquest curs s’han programat 5 jornades (anomenades Parades esportives) distribuïdes entre els mesos de febrer, març,
abril i maig. A cada jornada es realitza una tipologia d’activitat
esportiva diferent amb jocs adaptats a cada franja d’edat, oferint
així, diversitat i alhora afavorint l’enriquiment motriu dels nens
durant la seva etapa d’iniciació esportiva.
La 4a parada esportiva del VEC d’aquest curs es va fer a la nostra
escola el diumenge 2 d’abril i hi van participar uns 150 nens i
nenes de la comarca. Els i les esportistes més petits van fer jocs
tradicionals al pati de l’escola, els de primària van jugar a pitxet
a les pistes del pati i també van ocupar el parc del davant de
l’escola, i les pares i mares van gaudir d’una sessió de fitness al
Parc Urbà de Salut de davant l’escola.
Hi va haver un gran nombre de nens i nenes del Pla de l’Ametller
que van participar a la Parada Esportiva fent equips de pitxet i
que van passar un diumenge d’allò més esportiu!!

TROBADA ESPORTIVA

Fes de periodista
de L’ametlla!

El diumenge 2 d’Abril a l’escola es va fer la trobada esportiva.
Hi podia participar tothom qui volia i jo hi vaig participar. També podien venir nens i
nenes d’altres escoles.
Quan ja tota la gent que volia participar era allà ens van distribuir per cicles. Els nens
i nenes d’infantil feien jocs tradicionals i els de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior
feien partits de pitxet.
Els nens i nenes de cicle mitjà vam poder fer 3 equips. En el meu equip érem tots
del Pla de l’Ametller.
Quan ja feia estona que jugàvem ens van repartir aigües.
Al final de la trobada ens vam acomiadar i vam marxar.
AQUELL DIA VA SER GENIAL!!!
Cristina Batchellí 4tA
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Extraescolars al

Anglè

s

Pla de l’Ametller

Un curs més, un piló de nens i nenes han participat a les activitats extraescolars
que organitza l’AMPA de l’escola.
Aquest any hem tingut com a novetats, les classes d’anglès impartides per professors de l’acadèmia d’idiomes Kensignton School, i el taller musical pels alumnes
d’infantil. I s’han consolidat les activitats de teatre, tennis, circ, dibuix, plàstica, mecanografia i psicomotricitat.
De cares el curs vinent també hem preparat una oferta ben complerta d’activitats
en horari de migdia, per tal que tothom trobi l’extraescolar que més li agradi.
Durant l’estiu es penjarà al bloc de l’AMPA la llista d’activitats pel curs vinent i els
dies i horaris d’inscripció del setembre.
Trobareu tota la informació de les activitats de l’AMPA a: https://pladelametller.
wordpress.com
A continuació us deixem un recull de fotografies d’algunes de les extraescolars
d’aquest curs.

Anglès kids&us

Mecanografia
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Música

Psicomotricitat

Tennis
Circ

Teatre

Teatre de sisè
Una altra extraescolar que també es porta a terme en el centre,
però que gestiona l’escola, és la de teatre amb els alumnes de sisè.
Alguns nois i noies de sisè, sota la direcció d’en David Estany, han
treballat l’expressió corporal, la dicció, la por escènica, la memòria,
… L’objectiu és pensar dues obres de teatre, ja que es treballa amb
dos grups d’alumnes, i actuar davant d’altres escoles. Aquest any
han triat representar “Grease” i “Notícies què”. Un musical i un telenotícies, totes dues obres amb guions ben originals i divertits.
Així, el dilluns 5 de juny començava la XXII Mostra de Teatre Escolar
del Pla de l’Estany, i els nostres representants varen actuar en el
Teatre Municipal. Varen repetir l’actuació per a les famílies l’endemà
al vespre. En totes dues ocasions el públic va riure molt i va acabar
peu dret aplaudint als actors.
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Els pares ens expliquen...
Sandra Leva
Mare d’en Gonzalo i en Nicolas , alumnes de 3r i 1r.

La vida a l’Uruguai
Sóc uruguaiana i us explicaré curiositats del meu país Uruguai.
És el segon país més petit del continent Sud-americà, limita amb
Argentina i Brasil, el seu nom deriva d’una paraula en guaraní, que
és una llengua indígena, i significa “riu dels ocells pintats”.
Un 88% dels uruguaians són descendents europeus. Això es deu al
fet que Uruguai va rebre un gran nombre d’immigrants europeus
durant el segle XIX i XX .
Juntament amb Argentina es troba a la riba del riu més ample del
món: El riu de la Plata. Uruguai compta amb una gran extensió de
costes aquàtiques i oceàniques. El Riu de la Plata i l’Oceà Atlàntic
s’estenen per més de 660 km.

La societat uruguaiana es caracteritza per tenir una herència cultural europea molt important, però alhora ha sabut barrejar aquestes
arrels europees amb les seves pròpies tradicions culturals locals,
”gauchescas” i indígenes. El mate, el carnestoltes, el tango o el
gaucho són alguns dels exemples de les tradicions de l’Uruguai.

mundials, 2 d’olímpics i les 15 copes d’Amèrica.
Les seves festes són el Carnestoltes , que és el més llarg del món,
dura 40 dies. Durant aquests dies els carrers s’omplen de cercaviles,
color i alegria.
Hi ha festes rurals molt representatives, com ara “la festa
de la pàtria gaucha” i “la setmana criolla”, en elles s’exalta la figura del “gaucho” que
representa la figura del pagès
i ramader.
La graellada de carn és el
plat més destacat de la dieta
uruguaiana. La beguda típica
és “el mate”. L’uruguaià pren
mate quan és a l’ Uruguai o
allà on sigui. Es tracta d’una
beguda resultant de la infusió de l’herba mate i quan
es consumeix simbolitza comunió i benvinguda i el més
important és compartir-lo,
això és el que la fa diferent
de la resta d’infusions. Com
a costum, cada vegada que
plou se solen menjar coquetes fregides,que se solen fer
casolanes i són molt bones
per acompanyar el mate.
A les escoles públiques
d’Uruguai els nens porten
uniforme, sol ser una bata
blanca i un llaç blau. Els primers dies de la setmana van immaculats
i els últims ja no tornen tan blancs.
Gràcies a l’escola Pla d’Ametller per deixar-me explicar curiositats
sobre el meu país Uruguai. Espero que us hagi agradat!!

El tango és l’expressió cultural mes genuïna i original del Riu de la
Plata, és un fidel testimoni de la història cultural de la regió i es va
gestar tant a Buenos Aires com a Montevideo, que és la capital de
l’Uruguai.
El primer mundial de futbol es va jugar a l’Uruguai. La cultura futbolística està molt arrelada al país, prova d’això són els dos títols
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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!!!

Les colònies de l’AMPA
Els dies 10, 11 i 12, per Setmana Santa, vam anar a les colònies de
l’Ampa, a Brunyola. Hi podien anar nens i nenes des de P3 fins a sisè.

tirava aigua a la boca. Ens
ho vam passar molt bé!

El dia 10 havíem de ser allà a les 9:30 del matí. Tots vam arribar puntuals i, una vegada passada la llista dels que hi anàvem, vam pujar
a l’autocar i vam marxar amb els monitors cap a la casa. Al moment
de marxar, alguns nens i nenes més petits estaven una mica tristos
però ... de seguida els hi va passar!

Després vam anar a sopar,
sopa de verdures i peix
arrebossat. En acabat, a
fer els jocs de nit. Aquell
dia vam jugar a un joc que
s’havia d’intentar agafar
la bandera de l’equip contrari i a intentar esbrinar
“black stories”. I per últim,
a dormir, que ja era tard!

Quan hi vam arribar, vam esmorzar i de seguida vàrem anar a
conèixer la casa de colònies i el bosc que hi havia al seu voltant.
Quan vam arribar de la sortida ja era hora de dinar, cadascú va treure
el seu dinar, aquell primer dia l’havíem portat nosaltres, i bon profit
a tots!
Quan vam acabar de dinar vam fer una gimcana, i en acabat vam
anar a instal·lar-nos a les habitacions. Les habitacions eren espaioses i amb lliteres de color vermell.
Després d’instal.lar-nos, vam anar tots a jugar (excepte un grupet
que va anar a parar la taula i a preparar-ho tot pel sopar). Aquella nit
hi va haver sopa i truita.
Acabat de sopar vam anar a fer jocs de nit, els vam fer al bosc.
Després de jugar una bona estona vam anar a dormir. Estàvem ben
cansats!
El dia 11 ens vam despertar molt aviat. Un grup de nens i nenes va
anar a parar la taula i a deixar-ho tot a punt per esmorzar. Després
d’esmorzar vàrem fer un “fu, una peça de fang per posar les espelmes. Quan vam anar-lo acabant vam anar sortint a jugar per fora la
casa. Una estona després de jugar vam anar a dinar, hi va haver
arròs amb tomàquet i naguetts.
A la tarda vàrem fer activitats de circ amb plats xinesos, xanques,
bitlles i moltes més coses del món del circ. També vam jugar a jocs
com el pi 1, pi 2, pi 3 i anar fen fins el pi 20 mentre un professor ens

El dia 12, quan ens vam
llevar, vam començar a
fer les maletes mentre un
grup de nens i nenes paraven
la taula. Després d’esmorzar vam anar a fer tir amb arc i intentar
pujar per una escala que estava penjada a un arbre. Després vam
jugar una estona i vam fer rocòdrom.
Quan va ser l’hora vam anar a dinar i mentre anàvem acabant anàvem a jugar.
Al cap de una estona ens va venir a buscar el bus que ens va portar a la escola on ja hi havia tots els pares que ens esperaven. Els
monitors ens van repartir el “fu” que ja estava sec i tothom va anar
a casa seva.
Aquestes colònies van ser genials!!! Esperem tornar-les a repetir
algun dia.
CLÀUDIA BOSCH i MASSANAS
QUERALT COSTA i CALLÍS
5è A
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L’ametlla recomana: jocs d’estiu
En aquesta edició hem demanat ajuda a en Joan i la Chus de la botiga Calidoscopi, que ens han recomanat jocs molt divertits per passar un
estiu ben entretingut.
Tots els jocs proposats són a partir d’una edat mínima i després ja sense límit d’edat, ideals per tota la família.
Per a cada grup d’edat hem indicat dues opcions: un joc de cartes de petit format, pràctic per poder portar d’un lloc a l’altre i molt econòmics
i un segon joc de taula per jugar tota la família.

EDUCACIÓ
INFANTIL

Minimatch
Joc d’associació, observació
i rapidesa.
Edat: 3-6 anys
Núm. jugadors: 2-5/2-6
Temps: 10 min.
Aquest joc requereix concentració, observació i rapidesa. És
ideal per socialitzar els nens i
nenes. L’objectiu és ser el primer a quedar-se sense cartes.

Little Circuit
Joc d’associació de colors
Edat: 2 ½- 5 anys
Núm. jugadors: 2-4
Temps: 10 min.
Com es juga? Els jugadors construeixen el circuit amb les sis
peces del puzle. Cada jugador
tria un animal per jugar. Els quatre animals comencen des del
principi del circuit. Es va tirant el
dau de colors i es va avançant.
El jugador que arribi a la última
casella multicolor guanya una
fitxa. El guanyador de la partida
serà el que aconsegueixi primer
tres fitxes

30

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Batasaurus

Animazoo

Set

Joc de memòria i batalla de
dinosaures

Joc d’estratègia i aprenentatge de conceptes sobre el
món animal.

Joc de percepció visual

Edat: 5-99 anys
Núm jugadors: 2-4
Temps: 10 minuts
Joc de memòria i estratègia que
té els dinosaures com a protagonistes. L’objectiu és guanyar
el màxim nombre de combats
per obtenir el màxim nombre de
cartes de dinosaures. Un divertit
joc per a tota la família.

Edat: 6-99 anys
Núm. jugadors: 2-4
Temps: 15 minuts
Qui aconseguirà crear el zoo
més maco? Per aconseguir-ho
hauràs de saber escollir els teus
animals i alimentar-los bé! Animazoo és un joc d’estratègia
per a tota la família.

Folanimos

Rallye

Joc d’observació i rapidesa!

Joc de càlcul mental

Edat: 4-10 anys
Núm. jugadors: 2-4
Temps: 10 min.

Núm. jugadors: + 6 anys
Temps: 15 minuts

Com es juga? Es separen les
fitxes cap de les fitxes cos (són
cartes més gruixudes), es barreja cada pila i es col·loquen cap
per avall en dues piles diferents.
Per torns, el jugador dóna la
volta a la carta cos i comença
la cursa!! Ràpidament, i tots a
la vegada, s’han d’identificar on
està la carta cos entre les fitxes
del centre i tot seguit cal cridar
el soroll de l’animal que està
en la pila de caps! Quan hem
jugat totes les cartes cos i cap,
la partida s’acaba. Cada jugador
conta el nombre de cartes que
té i el que en tingui més guanya!

Com es juga? Es reparteixen 6
cartes a cada jugador. La resta
de cartes es barregen i es posen cap per avall en una pila.
Les fitxes cotxe i els dos daus es
col·loquen a un costat a l’abast
dels jugadors.
Juguem fent rondes. El primer
jugador llença els dos daus
alhora i suma el resultat. En
aquesta ronda jugaran tots els
jugadors amb aquest resultat.
Cada jugador pot tirar fins a un
màxim de 3 cartes que sumant,
restant, multiplicant o dividint
(segons el nivell dels jugadors)
donin com a resultat la suma
dels dos daus. Cada jugador diu
amb veu alta el càlcul que ha fet
i si és correcte aquestes cartes
s’aparten del joc.

Edat: + 6 anys
Núm. jugadors: 2-20
Temps: 10 minuts
El joc de percepció visual per a
tota la família. També treballem
les habilitats cognitives, la lògica, el raonament espacial, les
matemàtiques i, com en tots els
jocs de taula, les habilitats socials i personals.

Saboteur
Joc on ningú és el que sembla.
Edat: + 8 anys
Núm. jugadors: 2-12
Temps: 30-45 minuts
Estàs en una mina buscant or.
De sobte, el teu pic apareix trencat i s’apaga la llum. El sabotejador ha entrat en acció. Però,
quin dels jugadors és el sabotejador? Trobaràs l’or abans o
aconseguiran els sabotejadors
impedir-ho? El jugador que
aconsegueixi més or, guanya.

Història del Barri

La transformació del paisatge humà
En la major part dels articles d’aquesta secció ens hem dedicat a
resseguir els canvis que s’han produït en el paisatge urbà del barri
de Sant Pere, des dels camps transformats en carrers fins els solars en els que s’han aixecat escoles. La transformació ha estat, en
aquest sentit, enorme; però, molt probablement, un dels aspectes
en els que s’ha percebut més el canvi ha estat en el paisatge humà.
Quan es va començar a bastir les primeres cases del grup de Santa
Maria dels Turers, un dels veïns d’aleshores, el professor Erundino
Sanz, remarcava que el barri era una barreja de “gente procedente de las viejas calles de Bañolas, de las tierras secas de Jaén, de
los campos extremeños, de las verdes montañas de Camós y de
Porqueras, de los pueblos comarcanos (....)”. La qüestió no era només aquest microcosmos humà concentrat en pocs quilòmetres
quadrats, sinó l’èxit de convivència que aquest fet representava, tal
com comentava un articulista de la revista Horizontes (el nom que
tenia aleshores la Revista de Banyoles) el 1967: “I és certa tal diversitat, però també ho és la convivència exemplar que es respira en els
Grups i barris nous”.

nostra escola n’és una bona mostra, amb alumnes els pares dels
quals han arribat del Marroc, de Colòmbia, de la Xina, de Gàmbia,
Rumania.... La llista és interminable i ens deixa entreveure un paisatge humà molt més divers. El repte és majúscul, molt superior al
que van assumir els nostres pares i avis. Però de ben segur que els
articulistes d’avui dia podrien traçar un retrat molt semblant al que
va fer-se el 1967. Ens podem sentir, tots plegats, ben orgullosos de
com s’ha assumit aquesta transformació del paisatge humà.

Avui, quan han passat gairebé cinquanta anys d’aquelles paraules,
el paisatge humà encara s’ha diversificat més, amb gent que ja no
només prové de la Península Ibèrica, sinó dels quatre continents. La

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

www.canselvata.cat
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Eduquem en

família

Carme Pujol: col.laboradora i formadora de l’Institut d’Ecologia Emocional
(IEE). És capdavantera i referent en el creixement personal i el desenvolupament emocional humà.

Carme Pujol
2 i 16 de febrer de 2017
Escola Baldiri Reixac

Recursos emocionalment ecològics per
créixer junts pares i fills

Vacunar la frustració, estimular la
resiliència

La Carme Pujol va començar convidant als i les assistents a deixar
fora del gimnàs les preocupacions i estressos per estar al 100 %
per l’ activitat. Després d’unes respiracions profundes vam iniciar la
xerrada-taller.

La Carme arriba a la xerrada. Arriba tard. En el trajecte de Barcelona
a Banyoles es troba un accident. Tot i arribar nerviosa i frustrada,
de seguida ens transmet la seva tranquil·litat amb la narració d’un
conte...

Inicialment ens va situar. Què és l’Ecologia Emocional i què pretén?
L’ecologia emocional és l’art de transformar i dirigir la nostra energia de forma creativa i amorosa. Serveix per ser millors persones,
augmentar la qualitat de les nostres relacions i respectar i cuidar el
nostre món.
Pretenen un model de persona que anomenen CAPA: Creativa, Autònoma, Pacífica i Amorosa.
L’ecologia emocional fa un paral.lelisme amb la gestió mediambiental i ecològica. Entén les emocions en dos valors claus:
Responsabilitat. Jo construeixo la persona que vull ser. Jo escullo
el meu camí, la forma de pensar, ...
Consciència de l’impacte global que la pròpia gestió té dins de
l’ecosistema humà.
Les emocions poden servir-nos per millorar la nostra vida (ajudant-nos a prendre millors decisions i a construir relacions de qualitat) o poden arribar a ser motiu de bloqueig i patiment afectiu.
Després de situar-nos en la forma de pensar i l’objectiu de l’ecologia
emocional ens va explicar i fer reflexionar sobre les característiques
de les conductes emocionalment ecològiques.
1. Coherència
• Fes que vegin el millor de tu.
• El que ensenyem caduca, el que vivim sempre queda.
• Som un model pels nostres fills/es.
• Cal expressar les emocions (totes, positives i negatives) de pares
a fills i de fills a pares.
2. Autocontrol
• Elimina les deixalles emocionals. (Residus emocionals mal gestionats o sense gestionar. )
• Reflexiona sobre les estratègies d’autocontrol (què faig per autocontrolar-me?)
• Fes un escàner emocional. Identifiquem, traduim i gestionem les
emocions.
• Fes higiene emocional diària.
• Les presses i l’agressivitat van de la mà per tant, cal evitar-ho.
• Cal tenir paciència i compartir temps de qualitat i atenció amb els
nostres fills/es.
3. Fomentar motivació interna, perseverança emocional
• El premi i el càstig no eduquen. Cal fomentar la responsabilitat. És
un compromís, no cal que estiguis motivat per fer-ho.
• Accepta els errors com a necessaris i inevitables al procés de creixement personal. Tots ens equivoquem, i de l’error aprenem.
4. Cultura de l’agraïment
• Calen vitamines emocionals (abraçades, reforços positius, petons…). I cal dir perquè ho fas o perquè ho dius.
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“Hace tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un
camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba
la tremenda piedra.
Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron, y simplemente dieron una vuelta alrededor de la
roca sin siquiera intentar moverla.
Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra
grande del camino.
Cierto día, pasaba un campesino que llevaba un cargamento de
verduras a la espalda. Al aproximarse a la roca, puso su carga
en el suelo y trató de mover la piedra hacia un lado del camino.
Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su cargamento de vegetales y los volvía a poner sobre sus
espaldas, notó que en el suelo había una cartera, justo donde
había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de
oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para
la persona que removiera la piedra del camino. El campesino
aprendió lo que los demás nunca entendieron: cada obstáculo
en nuestro camino nos brinda una oportunidad para mejorar.”
Escrit per Padre Lucas Prado
Moralitat: Cada obstacle ens ofereix una oportunitat per aprendre i
millorar com a persones.
Què és la frustració? És la resposta emocional a un desig que no
arribar a ser satisfet, és l’obstacle que interfereix al nostre camí, en
la cerca del nostre objectiu.
Aprendre a tolerar la frustració ens dona resiliència. Aquesta actitud
ens dona capacitat per fer front a les adversitats i sortir-ne enfortits, guanyar resiliència, per tant ens vacuna contra ella. És un camí
que no s’improvisa, s’aprèn de forma gradual i progressiva, per tant
no podem hiperprotegir els nostres fills, hem d’aprofitar les oportunitats de cada dia per plantejar situacions difícils com la mort, les
diferències del món...
Antídots per a la vacunació:
• Coherència: nosaltres davant de les nostres frustracions hem de
donar exemple.
• Educar en la cultura de l’esforç: amb objectius raonables i realistes.
• Fomentar l’autoestima: que prenguin decisions i s’equivoquin ells,
és diferent si l’elecció és seva i no nostra, que es solucionin ells
mateixos els conflictes
• No cedir davant de la rebequeria, posar límits ferms
• Desdramatitzar el fracàs: cada equivocació és una oportunitat per
aprendre. Què faries diferent si hi poguessis tornar a passar?
• Perseverança i constància, aprendre a esperar: no tot és fàcil, immediat. La cultura de l’esforç, si escullo un camí renuncio a altres
• Tenir creativitat, no tenim pensaments rígids.
• Ser flexibles: en ajuda a l’adaptació tenir conductes més flexibles.
• Conversar sobre la situació des d’un estat d’equilibri, no quan estàs en moment de desequilibri (en estat primitiu).
• No donar respostes, sinó fer més preguntes, idealment obertes.
• Reforçar les accions adequades en el respecte a la diversitat, aporta empatia.
• Aprendre a renunciar com a pares i a “deixar anar”
“La nostra societat està molt centrada en els objectius, no ens
permetem gaudir del trajecte. Cada entrebanc és una oportunitat
per aprendre”.

Ada Parellada
11 de maig de 2017
Escola Can Puig

A casa tothom
cuina!
L’Ada Parellada, cuinera mediàtica de llarga tradició familiar, va oferir-nos una xerrada plena d’anècdotes, experiències personals i bon
humor.
Ens va recordar que, com a família, no podem oblidar que hem
d’EDUCAR EN ALIMENTACIÓ. Els primers anys són bàsics per establir uns bons hàbits alimentaris; cal acostumar-los a menjar bé.
Hem de donar eines als nostres fills/es perquè, més endavant, siguin
capaços d’escollir el que més els convé.

Juguem!!!
Activitat organitzada per
les AMPA de Banyoles, el
Servei d’Educació de
l’Ajuntament i Ludus Mundi
El dissabte dia 6 de maig, tot desafiant la pluja,
molta gent es va aplegar a la Plaça Major
per tal de passar la tarda jugant. Grans i
petits van poder trobar jocs de construcció,
jocs de taula, espais de joc lliure i experimentació, jocs fets amb material reciclat...
Vam poder descobrir un munt de jocs divertits i interessants i ens ho vam passat molt
bé jugant amb la família, els amics...!!!

Per aconseguir aquests bons hàbits, és molt important que tinguem
clar que necessitem: TEMPS, CONSTÀNCIA, PACIÈNCIA i “BON
ROTLLO”!
Per CREAR HÀBITS, cal disposar d’un espai i un temps. Hem d’establir l’”hàbit de la taula”; compartir la taula cada dia i respectar religiosament el sopar. Hem d’evitar la TV, ràdios i mòbils! En una taula no
hi pot faltar: aigua, pa, un vol amb verdura crua i una fruitera plena
de fruita de temporada. També cal que hi hagi sempre un primer i
segon plat.
Els nens i nenes, accepten de manera natural, el gust dolç. Els altres, s’aprenen. Els hem d’ensenyar la resta de gustos. Per acceptar
un gust, almenys necessites provar-lo 8 vegades! Necessiten veure
com els seus preescriptors (persones de confiança) mengen a gust
i mengen de tot. El model dels pares és molt important! Els hem de
transmetre una cultura, el nostre PATRIMONI ALIMENTARI FAMILIAR.
L’Ada ens va plantejar alguns CONSELLS més que ens poden ajudar
a aconseguir que els infants mengin el que ens interessa. Cal que:
Mengem en família i amb uns àpats ben estructurats.
Animem als nens i nenes a menjar aliments “reguladors”
perquè tenen vitamines, minerals, fibra... (ex: peix, verdura...).
Organitzem un menú setmanal de 2 plats a cada àpat (primer, el que agradi menys i, després, un que agradi més).
Servim el menjar en safata.
Busquem plats que agradin als infants, utilitzant ingredients que els desagradin.
Deixem l’infant amb gana, si cal. No li donem només el
que vol menjar.
Tal com deia la ponent, és una joia tenir menjar, família i una taula.
Gaudim-ne! Els nens i nenes volen estar amb nosaltres. Aprofitem-ho
i deixem que participin de la cuina, s’impregnin dels aromes... Cal
que els ensenyem a decorar (tenen molta creativitat! Les postres
són ideals), farcir, trencar i ratllar ous... Els hem d’oferir experiències
que, el dia de demà, els ajudin a ser autònoms i a “sobreviure”.
I, ja per acabar, us animem a buscar RECEPTES senzilles de l’Ada
Parellada! Apa, doncs, deixem que a casa tothom cuini!
http://www.cuina.cat/receptes-ada-parellada.html
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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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