Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer del 2018 - Núm. 31

Ummm va arribar la tardor al Pla de
l’Ametller i així de bé ho vam celebrar!!!!

Presentació
12 setembre!!!! VISCA!!!
Per fi arriba el 12 de setembre, s’han acabat
les vacances d’estiu i torna la vida a l’escola. A
l’escola es respira alegria, nous projectes, nous
companys, nous alumnes, noves famílies....tot
torna a començar ! Un nou curs, 2017-2018, ple
d’il·lusions!!!

Claustre de mes
Educació infantil

A l’escola Pla de l’Ametller, ens agrada rebre
aquest dia a totes les famílies, alumnes, mestres i personal no docent al pati de l’escola. Allà
donem la benvinguda i presentem la plantilla de
mestres del nou curs!
Aquest dia, és preciosa la percepció que es té
en un primer pla de les cares de tots plegats:
contents, inquiets, emocionats....en definitiva
amb moltes ganes d’arrencar un nou curs, on
de ben segur que hi passaran moltes coses i
que seran del tot inoblidables!
Benvinguts al Pla de l’Ametller, benvinguts a
l’escola on educar i gaudir del que s’aprèn i
on docents i famílies anem agafats de la mà
amb un únic objectiu: que els nostres alumnes
aprenguin i vinguin contents a l’escola!!!
La Comissió de revista: Dolors Cullell, Roser
Baus, Anna Coll, Neus Parella i Maite Cazcarra.
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Aquest és el nostre equip de cicle (d’esquerra a dreta començant
per dalt):
Maria Dilmé (tutora 1rB), Laura Gual (suport EE), Cristina Canal (tutora 2n B), Joni Ripoll (mestre música), Roser Baus (tutora 2nA), Lídia
Gutiérrez (suport P3 i cotutora 2nB), Mònica Damont (mestra psicomotricitat, educació física i Coordinadora), Lourdes Reig (tutora 1rA)
i Roser Siper (educadora aula SIEI).

tres

2017-18

Cicle mitjà

Cicle superior

Aquest és el nostre equip de cicle (d’esquerra a dreta començant
per dalt):
Anna Coll (tutora 3rA), Laura Orta (cotutora 3rA), Imma Pujol (tutora 3rB), Albert Ruiz de Morales (mestre Educ. Física), Emma Serrano
(tutora SIEI), Quima Bosch (mestra EE), Astrid Gutiérrez (substituta
tutora 4tB), Cristina Turon (tutora 4tA) i Anna Puigdemont (mestra
Anglès i Secretaria).

Aquest és el nostre equip de cicle (d’esquerra a dreta començant
per dalt):
Mariona Colom (tutora 6èA), Valle Navas (mestra anglès), Neus Parella (tutora 5èA), Almudena Martín (tutora 6èB i mestra Educ. Física),
Marta Prat (mestra Anglès i Cap d’Estudis), MªAssumpció Brugués
(mestra Música), Rosa Matamala (mestra suport) i Marta Maurici (tutora 5è B).

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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Grup
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Adaptació P3
Els nens i nenes quan entren de nou a l’escola viuen un canvi important.Això els hi suposa conèixer nous companys, nous mestres, noves
maneres de treballar, uns espais molt més grans del que estan acostumats...
Per aquest motiu, es fa una adaptació progressiva, tranquil.la, amb ajuda i col·laboració de la família, per tal d’aconseguir que els nens i nenes
es sentin el màxim de feliços, segurs i acollits.
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Bee Bots
Aquest curs hem introduït la robòtica a infantil i inicial a partir dels
Bee Bots!!!

• Robot educatiu adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 7 anys
(Educació Infantil i Cicle Inicial).

Les abelles Bee-Bot permeten començar a ensenyar control, llenguatge direccional i programació a nens i nenes entre 3 i 7 anys.

• Objectius:

El Bee-bot, és un robot en forma d’abella molt divertit. Ens permet
poder programar-lo per moure’l. Això vol dir que li podem dir on ha
d’anar gràcies a uns botons que té a l’esquena.La maleta Bee-Bots
a l’aula està orientada a l’alumnat d›educació infantil i cicle inicial
d’educació primària.

• Iniciar els més petits en la programació d’un robot.
• Implantar l’ús de les TIC a les diferents àrees d’aprenentatge.
• Programable, 40 passos, endavant, enrere, gir dreta,
esquerra, pausa, esborrar programa.
• Es treballa en petits grups.

infantil

1r

2n

8

New magazines and
books in english

2n

In order to encourage reading in English at school, this school year
we have bought new reading material. Each Cycle has got a new
trolley full of interesting, funny and fantastic magazines and books.
Every fifteen days pupils read in English from 9.00 to 9.30.
This activity is part of the project for increasing English as a communication language at school.

3rA

3rB

4tA

5è

6è
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Aprenem del nostre entorn
P3

Quina escola tan gran !!! i jo tan petit!! Però hi trobo els meus
germanets i m’hi sento ben acollit.

Res millor que per començar-ho a celebrar una visita als capgrossos amb el tren pinxo que bé que ens ho vàrem passar.

El parc de davant l´escola s´omple de fulles i de colors !!! Quina alegria poder gaudir tocant i dansant al voltant de tant meravellós espectacle.

Quina il·lusió! Comencen unes dates molt especials, dies de
màgia , innocència, alegria, anar a l’ambaixada reial ha estat
un començament de totes aquestes emocions. Ulls oberts,
orelles escoltant, boca oberta en veure aquest indret.
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P4

El follet verdet ens va enviar una carta convidant-nos a visitar-lo al bosc de Can Puig. Ens va explicar moltes coses dels
animals i les plantes que viuen al bosc i ens ho vam passar
molt bé!

P4A

P4B
L´arribada dels patges ens fa emocionar i amb molta màgia
les cartes els hi hem fet arribar!!!

Els gegants i capgrossos ja estan tots preparats, anem
a saludar-los i els hi diem: fins aviat!!!

P5
Que bé que ens ho hem passat. Tots els capgrossos ben
mudats ens hem posat!!!

Fira de Sant MArtirià. Els nens i nenes de P5 hem visitat la Fira
de Sant MAritià al Parc de la Draga. Hem vist l’exposició de
races autòctones de Catalunya amb tots els diferents animals.
Hem gaudit d’alló més amb cada parada i hem anat a esmorzar i jugar al Parc de la Draga.

Els patges reials han arribat a Banyoles i la carta els hi hem portat !!I
fins i tot als Reis Mags hem cridat per un forat !!
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Aprenem del

nostre entorn

1r

Per celebrar la Festa Major de Banyoles els alumnes de primer vam
anar a peu al recinte firal. Allà vam fer una volta per les atraccions i
les barraques, i vam pujar al tren de la bruixa.

Els nens i nenes de primer vam visitar el Molí Paperer. La Mamen
ens va explicar els diferents tipus de papers que fem servir, i vam fer
uns jocs per saber-los classificar. En Jordi ens va explicar com es fa
el paper reciclat i en vam fer amb les nostres mans. Ens van quedar
uns papers molt bonics i únics que vam fer servir per la felicitació de
Nadal per a les nostres famílies.

2n

Els alumnes de primer vam visitar la biblioteca Carles Fontserè per
conèixer l’espai on hi podem trobar llibres per la nostra edat. La
Raquel ens va explicar el conte “El lleó de la biblioteca” i vam fer un
treball sobre el que es pot fer i el que no es pot fer dins la biblioteca.
També vam tenir una estona per llegir contes. A l’hora d’esmorzar
vam estar al parc de salut que hi ha a la Plaça Major de Porqueres.

Els nens i les nenes de Segon vam fer una visita i taller al Parc Neolític de la Draga, aprofitant que properament treballarem, la Historia
del passat, dins l’ àrea de Medi Social. Ens van explicar com vivien
els prehistòrics d’aquest poblat. També vam visitar les seves cabanes i vam veure les eines que utilitzaven per caçar, per cuinar, per
conrear els camps .... Va estar un matí molt ben aprofitat i divertit
perquè vam aprendre moltes coses.

2n

Els nens de cicle inicial vam fer una sortida per les fires i vam pujar
al tren de la bruixa. També vam aprofitar a conèixer una mica més el
nostre entorn fent una volta pel barri.
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Els nens de Segon van anar a fer una visita matinal a la biblioteca
de Porqueres. Allà ens van ensenyar la Sala Infantil amb els contes,
DVD, revistes,... que hi podien trobar, la bibliotecària els hi va explicar
un conte molt original. Després ens vam esmorzar pels parcs que hi
havia al voltant de la biblioteca. Vam aprendre i conèixer una mica
més el nostre entorn proper!

3r

Els nens de Segon van treballar el “Pas del temps” dins l´àrea de
Medi Natural i Social. Vam aprofitar a fer un taller sobre animals del
passat que es realitza al Museu Arqueològic de Banyoles. Allà vam
veure ossos de diferents animals del passat i també vam fer de
paleontòlegs; excavat i buscant fòssils de dinosaures. Va estar molt
interessant, vam fer una classe fora de l’escola!

Durant el primer trimestre, en l’àrea de Coneixement del Medi, vam
estar treballant la nostra ciutat. Vam conèixer els inicis de Banyoles,
vam parlar d’alguns dels seus monuments més característics i, relacionant-ho amb la Festa Major, vam descobrir la història del nostre
patró: Sant Martirià. El 20 d’octubre, amb la finalitat de fer més competencials els continguts treballats, vam realitzar, amb l’Arqueolític,
la sortida “Banyoles Medieval”. Vam fer un recorregut pel Barri Vell i
vam poder veure l’arqueta de Sant Martirià. Va ser molt interessant!

4t

Trobada comarcal esportiva. El dia 6 d’octubre, els alumnes de 4t
vam assistir al parc de la Draga a la trobada comarcal esportiva .
Realitzarem jocs de “pitxet” i “cementiri” que prèviament havíem
treballat a l’àrea d’educació física.

Durant el primer trimestre, a l’àrea de Medi i Plàstica, hem treballat
les Gàrgoles de Banyoles. Aquest any cada escola de Banyoles ha
pogut observar de ben a prop un dels 6 dracs. Al Pla de l’Ametller vàrem tenir la Rauxa. El 20 d’octubre, vam realitzar una visita al
claustre del monestir i dos components de les Gàrgoles de Foc ens
van fer un taller amb els dracs i els instruments de percussió.

A Coneixement del Medi vam treballar l’Ajuntament i vam conèixer
les funcions més importants d’aquest òrgan. El dia 24 de novembre,
per tal de consolidar millor els continguts treballats, vam fer l’activitat “Coneguem l’Ajuntament”. Durant la visita vam poder conèixer a
l’alcalde, parlar amb ell i, fins i tot, fer-li una entrevista. Ens ho vam
passar molt bé i vam aprendre molt!

Els alumnes de quart hem realitzat dos concerts a la llar d’infants de
la Balca. A l’àrea de música vàrem assajar diverses cançons, algunes
acompanyades d’instruments per després cantar-les amb els nens
i nenes de la Balca. El primer concert el vàrem realizar el 22 de novembre dia mundial de la música i el 13 de desembre vam realitzar
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un concert de nadal

Aprenem del

nostre entorn

5è

Els alumnes de cinquè vam fer una ruta per la natura per descobrir
alguns estanyols del Pla de l’ Estany. Vam aprendre molt sobre la
conca lacustre de l’estany de Banyoles.

Visita al parc Neolític de la Draga. Els alumnes de cinquè vam anar al
parc Neolític de la Draga a fer activitatts i tallers de l’època neolítica.
Concretament tir amb arc (cacera), tir amb jabalina i propulsor, mólta
de blat amb molí neolític… i vam entrar a les cabanes neolítiques
per experimentar com vivien els homes i les dones de la prehistòria
al pla de l’estany.

6è

Sortida de 6è a l’Escola de la Natura. Els alumnes de 6è, els dies 30 i
31 d’octubre vam anar a l’escola de la natura. Vam realitzar una sèrie
d’activitats sota el tema : La vida en una gota d’aigua.

Trobada comarcal esportiva 6è. El dia 9 de novembre, els alumnes de
6è vam assistir al parc de la Draga a la trobada comarcal esportiva .
Realitzarem una sèrie de proves i jocs molt divertits.

El proper 22 i 23 de febrer celebrem els

El proper 16 de març vine a

2DD (dos dies diferents)
Aquest any amb la temàtica
del CINEMA!!!!

14

la

Jornada de Portes Obertes

de l’escola Pla de l’Ametller!
Un bon moment per conèixer l’escola!!!

Els alumnes de segon, tercer i cinquè, aquest any
han participat al projecte “BarçaKids”. Han treballat el valor del respecte a través de l’esport.

2n

3r

5èA

5èB
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Halloween contest
This year we have celebrated the 6th edition of the Halloween contest at school. Pupils could use pumpkins, oranges or pineapples to
create a film character. The 2 Different Days activities are about the
cinema and so the Halloween contest has been related to this topic.
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 film character
to vote!!! They were all awesome!!!
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. CONGRATULATIONS!!!!!
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Pessebre fet per
l’aula SIEI

Aquests any el pessebre de l’entrada el
van fer els alumnes de la SIEI. Hem utilitzat fulloles de fusta on hem dibuixat i
pintat els personatges del pessebre i les
hem clavat a sobre de palets. Ha quedat
un pessebre molt divertit i per això hem
guanyat el premi a l’Originalitat del concurs de pessebres de Banyoles, Camós
i Porqueres.
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IX Cantada de Nadales
P3

P4

P5

1r

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

2n

3r

4t

5è
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IX Cantada de Nadales

6è

6è

Mestres
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XVI Pessebre Vivent
del Pla de l’Ametller
El dissabte 16 de desembre es va celebrar el ja tradicional pessebre Vivent.
Durant una hora l’escola s’ha omplert de pastors, mercaders, romans, Reis, àngels, dimonis, … i les aules i els espais escolars s’han convertit
en mercats, horts, inferns, cel, …
Un any més el pessebre ha estat un èxit. Èxit de públic, de participació, de col.laboració, d’implicació, ...
Donem les gràcies als nens/es, mestres, pares i mares que s’hi ha implicat i l’han fet possible.

P3

Els més petits de l’escola s’han repartit entre àngels i dimonis. L’entrada de l’escola s’ha convertit en l’infern; quins dimoniets més bonics i
tendres ! Quan pugem les escales i arribem a dalt podem veure el quadre dels angelets, quins angelets més encisadors !

P4

Els alumnes de P4 ben protegits a l’aula de psico fan la berenada dels pastors. Mengen, canten, ballen i gaudeixen del seu segon pessebre
vivent.
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XVI

Pessebre

Vivent del

Pla

de l’Ametller

P5

El gimnàs de l’escola es converteix en un mercat animat i amb molts mercaders venent. Ceramistes, flequers, joiers, … omplen les voltes de
la plaça amb els seus productes.

1r

Els nens i nenes de 1r estant molt enfeinats en el seu quadre. Els que empadronen, els hortolans que treballen i trastegen a l’hort, els venedors i els pescadors que preparen les canyes i xarxes per pescar des de la seva barca.

2n

Arribem a l’imperi Romà. Ben protegits amb llances i armadures els soldats romans fan les seves guàrdies. Al seu costat, una festa romana
amb tota la seva esplendor.
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3r

Ens trobem els mercaders de 3r. Ben vestits per a l’ocasió intenten vendre els seus productes al mercat. Hi ha carnissers, venedors de roba,
flequers, herbolaris, …

4t
5è

Entrem de ple a l’infern! Els dimonis de 4rt ens transporten a
les entranyes de l’ infern i amb els seus himnes infernals ens
espanten de valent.

Els Reis i patges de cinquè arriben! I un grup de nens i nenes
reben els visitants tot tocant cançons ben alegres!

6è

S’acaba el pessebre... els nens i nenes de
sisè representen l’anunciació als pastors,
Josep i Maria buscant un lloc per passar la
nit i el naixement de Jesús.
Pels de sisè és un pessebre especial, després de nou anys a l’escola fan la seva última representació al Pessebre vivent del
Pla de l’Ametller.
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

Facebook:
AMPA Pla de l’Ametller

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.

Un inici de curs mogut
Aquest curs 2017-2018 va començar just quan érem al mig d’un
moment polític molt delicat, però alhora molt intens. Durant el mes
de setembre i octubre moltes famílies van canviar els seus hàbits
per seguir els debats polítics al parlament i no perdre’s cap dels
fets que anaven succeint.
Després de tres setmanes d’haver començat l’escola, el diumenge 1 d’octubre, els catalans i catalanes estàvem convocats a unes
eleccions, que fins l’últim moment no vam saber si es farien.

Pare i mares delegades
2017-2018

un any més l’escola i les famílies treballem conjuntament. Per això
s’ha tornat a crear la figura de pare o mare delegat de la classe.
A principis de novembre es va convocar una reunió per explicar a
aquests pares i mares en què consistia la seva tasca. Aquí teniu la
foto dels que hi varen poder assistir.

La majoria de ciutadans van poder anar a votar amb garanties, però
malauradament en alguns col·legis electorals (molts d’ells escoles
de primària) les votacions es van veure entorpides per l’acció de
les forces de l’estat espanyol. Molts de nosaltres no oblidarem mai
aquells fets i segurament els nostres fills i filles tampoc.
L’escola no podia quedar al marge dels fets ocorreguts aquell dia
i per això molts mestres van parlar amb els alumnes de la situació
política del país, del que signifiquen unes eleccions,... jo estic segura que cap escola ni cap mestre fa adoctrinament de res sinó que
els professionals de l’ensenyament ajuden als nostres fills i filles
a entendre uns fets reals i a formar-los com a persones crítiques.
En cap cas no hem d’acceptar que l’escola deixi de ser un espai
on els nens puguin parlar, participar o discutir els seus diferents
punts de vista. De fet en el document del currículum de primària
podem llegir: “Aquesta etapa proporciona als infants una educació
que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar
les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís
individual i col·lectiu”
Com a AMPA, no podem quedar al marge de totes aquests fets
viscuts i com a entitat vinculada en el món educatiu, volem que
els nostres infants i joves creixin amb els valors de la democràcia:
el diàleg, la participació ciutadana, el respecte i la llibertat, lluny de
qualsevol acció o actitud repressiva, discriminatòria o segregadora.

Nuri Carandell
Presidenta AMPA

Assegurança

Com a anècdota destaquem que aquest any només hi ha un
pare. A veure si el curs vinent n’hi ha més que s’animen i podem
canviar el titular!

Crida a la participació
Voleu una escola de qualitat, activa, dinàmica,
divertida, i sobretot participativa? Sí!!!!!!!!!!!!!!!!
L’AMPA de l’escola Pla de l’Ametller busca mares i pares com
vosaltres, amb ganes de fer coses, participatius, actius, i crítics,
que valoren l’escola i no es queden amb els braços plegats.
Qualsevol tipus de col·laboració serà benvinguda.
INCORPORACIÓ IMMEDIATA!
Poseu-vos en contacte amb l’AMPA a través del correu electrònic: pladelametller@gmail.com

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).

POL.IND.DEL TERRI.

ELS CONGELATS
DE CONFIANÇA I
PROXIMITAT

C/ INDÚSTRIA, 9
17836-PORQUERES
TEL. 972.570.310 - 972.582.434
www.totfred.cat
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Comissions de l’AMPA
Presidenta: Nuri Carandell (5è)
Secretària: Nuri Vidal (2n)
Tresorera: Mireia Bosch ( 6è) i Anna Massanellas (1r, 4t)
Consell Escolar: Mireia Bosch (5è), Jordi Juanola (1r i 4t), Tatiana
Osipova (1r), Alba Pla Surina (1r i 4t)
Consell Escolar Municipal: Judith Torres (6è)
Consell Esportiu: Rafel Planas (5è)
Comissió Bloc: Lídia Dilmé (P3 i 1r)
Comissió Carnestoltes: Susana Artacho (3r i 6è), Marta Bramon
(P3, 1r), Joan Coll (4t), Lídia Dilmé (P3, 1r), Pere Massanas (4t), Noelia
Leon (2n i 6è), Fàtima Padrés (P4, 4t), Cristina Prat (1r i 5è), Pere Ramió (1r i 2n), Xavi Rodoreda (5è), Quim Recasens (P5), Xavi Saus (1r),
Jeri Puig (6è), Ester Font (1r)
Comissió Espai Públic: Josep Masdevall (6è)
Comissió Extraescolars: Sergi Aguilar (2n i 4t), Mireia Bosch (6è),
Nuri Carandell (5è), Jordi Juanola (1r, 4t), Josep Masdevall (6è), Josep
Sánchez (6è), Nuri Vidal (2n)

Comissió Casals i Colònies: Raquel Arbussà (P5 i 2n), Nuri Carandell (5è)
Comissió Festes: Carles Muñoz (3r), Xavi Rodoreda (5è) i Xavi Saus
(1r)
Comissió Menjador: Mireia Bosch (6è), Nuri Carandell ( 5è), Gloria
Farró (2n), Josep Font (6è), Tere Herencia (2n)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (1r), Joan Coll (3r), Fàtima
Padrés (P4, 4t ), Cristina Prat (1r i 5è), Pere Ramió (P5 i 2n), Xavi Rodoreda (5è), Quim Masó (P4, 4t), Albert Quintana ( P3)
Comissió Revista: Anna Bagó (1r), Imma Callís (6è), Montse Sala
(3r)
Comissió de Pati: Marta Bramon (P3, 1r), Imma Callís (6è), Laura
Güell ( P5, 4t), Anna Massanellas (1r, 4t), Fàtima Padrès (P4, 4t), Marc
Teixidor (P4, 1r), Patricia Copar (P5), Anna Bagó (1r), Carme Rovira
(P4, 3r), Rafel Planas (5è), Manel Armengol (P4, 6è), Ester Font (1r),
Daniel Montcanut (2n), Albert Viñolas (P3, 1r)

Com fomentar la
participació?
El passat 14 de novembre la FAPAC va organitzar una sessió informativa amb el títol “COM FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ?”
La sessió va estar dinamitzada per la Dolors Navarro que és experta en processos de participació i va fer la seva tesi doctoral sobre
aquest tema.
Durant la sessió vam fer una reflexió sobre què significa participar, va
debatre els diferents nivells de participació que es poden donar i es
van aportar idees de com es fomenta la participació de les famílies
a l’AMPA.

No hi ha una
veritable
participació

Què entenem per participar?
• Procès pel qual es comparteixen decisions qua afecten a la pròpia
vida i la vida de la comunitat que un habita
• És el mitjà pel qual es construeix la democràcia i el patró que ha
de guiar-la
• El conjunt de processos, accions i actituds que generen capacitat
de decisió i actuació per contribuir a allò col•lectiu, tot generant la
creació de vincles amb l’entorn, esdevenint aprenentatge per tots
els agents implicats

Condicions perquè la participació
sigui autèntica
• Les qüestions o projectes han de ser de veritable importància per
tots els agents implicats i que es permeti aportar els seus coneixements, aptituds i habilitats.
• Cal tenir informació complerta
• Cal assumir i acollir els suggeriments que facin els participants
• Cal poder participar en totes les fases del procés: definició, disseny,
implantació i avaluació dels programes
• Ha de promoure xarxes socials que assegurin la qualitat i continuïtat del procés
• La participació ha de ser voluntària i inclusiva
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Els pares ens expliquen...
Xavi Rodoreda “Rodo”

Aficions
En aquesta ocasió hem demanat a un pare de l’escola que ens expliqui què fa en el seu temps lliure. És una persona molt carismàtica
del centre i que sempre té temps per dedicar als altres: Xavi Rodoreda, més conegut com a Rodo.
Això és el que ens ha explicat:
M’han dit que faci quatre ratlles de les meves aficions i què millor
que parlar del Carnaval, ja que està vinculada amb vosaltres aquí a
l’AMPA.
Quan tenia 14 o 15 anys, amb els meus amics, ja ens disfressàvem,
anàvem a sopar i a la rua de Banyoles. Un parell d’anys més tard,
vaig començar a anar amb les colles sardanistes on vaig descobrir
l’apassionant món de les carrosses. Aquí vaig aprendre a treballar
en equip, saltant i ballant per diferents poblacions: Palafrugell, Platja
d’Aro, Olot.. aconseguint també algun premi.
Quan va ser l’hora de col.laborar amb l’AMPA en una comissió, vaig
tenir clar que la meva seria a l’apartat de festes.
He intentat des del primer dia que tothom gaudís com jo fent la carrossa i mica en mica crec que s’està aconseguint. Ara ja som moltes
les famílies de l’escola que esperem cada any el Carnaval.
Un dels èxits d’aquesta comissió és que som tots de diferents cursos i així anem renovant sempre amb gent, idees i il·lusió.
Una de les meves missions és fer fitxatges nous cada any. I per ara,
sempre ho he aconseguit!

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

família

La primera xerrada prevista dins el programa Eduquem en Família
d’aquest curs era Esport a la infantesa: quin, com, quan i quant, amb
Albert Batalla. S’havia de realitzar el dia 26 d’octubre però es va decidir
ajornar-la degut al moment social en qual estem vivint. Des de l’organització, es va creure que, l’esport a la infantesa, és un tema prou important
per debatre en un moment més idoni. Aquesta xerrada es durà a terme el
proper 22 de febrer. Per aquelles dates, n’estava prevista una altra, Joves:
experiències de vida, que es va haver d’anul·lar per causes alienes a
l’organització. La resta de ponències, es duran a terme segons el previst.

Mª Àngels Miret
30 de novembre de 2017
Sala d’actes de l’Escola
Baldiri Reixac

Com acompanyar petits i grans en un procés de dol
La Maria Àngels Miret és mestra, psicopedagoga i especialista en
dol. Ens explicà que, tot el que ha après, ho ha fet fruit de la seva
formació però, en gran part, de la seva experiència personal i professional.
Què és el dol? Un procés d’adaptació després d’una mort o pèrdua
significativa. És un procés natural que comporta crisis a diferents
nivells. Totes les manifestacions de dol són vàlides. En un procés de
dol, hem de tornar a construir després d’una pèrdua. Allò important
és “TRANSITAR EL DOL”. Hem de travessar-lo, posar-lo damunt la
taula, no passar-lo de puntetes.
Amb l’ajuda de la Maria Àngels, vam analitzar les emocions o sensacions que sentim estant de dol: ansietat, ràbia, malestar, por,
impotència, remordiments, negació, gelosia...
Com podem acompanyar i acompanyar-nos? Escoltant, no
apartant el dolor, permetent el plorar (és molt sa el plorar!), indagant
emocions, estant disponibles per escoltar, connectant (més enllà de
l’empatia; amb sintonia), validant i respectant emocions, no donant
consells, buscant pèrdues associades, atenent a molèsties físiques,
no jutjant ni comparant, essent un model emocional, donant més
afecte, amb comunicació no verbal, respectant creences...
Vam analitzar com evoluciona un procés de dol (Anji Carmelo):

pèrdues que succeeixen al seu voltant. Amb els nens i nenes de 2 a
5 anys, tot acompanyant-los, cal que els anem ajudant a entendre
que tothom acaba morint, que la mort és irreversible i que apareix
quan no hi ha funcionalitat (quan la persona no camina, no respira...). Dels 6 als 10 anys, entre iguals es poden ajudar molt. Podem
fer-los participar d’alguna manera en els comiats. Pel que fa als adolescents, viuen les emocions molt intensament. Cal que els tinguem
presents, no invadim la seva intimitat i els respectem. És un moment
molt delicat.
Com podem ajudar als infants? Dient-los la veritat (adequada a
l’edat), deixant-los participar en els comiats, permetent que plorin,
fent-los preguntes obertes (com estàs?...), deixant-los “transitar” per
les seves emocions, no apartant-los del dolor...
Hem d’estar atents als signes d’alerta: aïllament, demanda de molta
atenció, canvis en el rendiment escolar, agressivitat, pors...
La Maria Àngels, va acabar la seva intervenció amb un col·loqui
obert on tots podíem exposar els nostres dubtes i/o preocupacions.
També ens va llançar un missatge final:

CADA DIA ÉS UN REGAL. GAUDIU-LO
COM SI FOS EL DARRER!

• Estat de xoc (absència, atordiment...).
• Dolor insuportable (impotència, ràbia...).
• Dolor portable (tristesa, abatiment...).
• Dolor acceptat.
• Recuperació.

Animeu-vos a participar
en la propera xerrada!!!
Esport a la infantesa: quin, com,
quan i quant, amb Albert Batalla.

El procés acaba quan ja no et fa mal. La pèrdua és per sempre; el
dolor, el vas integrant mica en mica. Cal dir que un treball de dol es
pot fer sempre; fins i tot després de molts anys.

Amb la col·laboració del Consell Esportiu del Pla de l’Estany i la
Càtedra d’Esports i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics
UdG.

Vam constatar que, des de que els infants neixen, els afecten les

Dijous 22 de febrer a les 9 del vespre a l’escola La Draga
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Preparatius

carnaval 2018
Quan parlem de la comissió de carnaval sempre hem de distingir
dos grups:
El grup de mares que pensen i dissenyen la disfressa, apunten qui
vol participar, fan la comanda de material, preparen les plantilles i el
taller del dissabte per fer la disfressa, organitza el sopar, prepara la
coreografia… uf quina feinada!

Planols carrossa

I el grup d’homes, que cada divendres queda per fer la carrossa:
fusters, ferrers, pintors, paletes… tothom hi és benvingut. Al final no
en fan prou amb quedar només els divendres i els últims dies han de
fer l’sprint final i queden cada dia! … uf quina feinada!
Tots han fet possible que el dia 3 de febrer prop de 300 Astecats
surtin al carrer.

Què cal destacar dels preparatius?
Normalment la comissió masculina ja començava a treballar a principi de curs. Enguany el procés polític que ha viscut el nostre país i
tots els esdeveniments que han anat succeint els darrers mesos ha
fet que fins al desembre no s’hi hagin pogut posar. Això, juntament
amb el fet que aquest any el Carnaval és molt aviat en el calendari,
ha provocat que hagin anat de bòlit. De tota manera han aconseguit
construir una carrossa ben lluïda i espectacular, com ja ens tenen
acostumats.

Fent la disfressa

Val a dir que tot i això han tingut temps de renovar l’estructura de la
carrossa i que l’han fet més alta. Arriba als 4 metres, que és l’alçada
del portal de la nau on la guarden!
Pel que fa a l’elaboració de la disfresses, el taller ha estat tot un èxit
d’organització i eficiència. L’endemà, el diumenge 28 de gener a les
12, tothom que ha volgut ha pogut assajar la coreografia. Qui no hi
ha anat no té excusa per no fer-la bé, ja que està penjada al bloc de
l’AMPA. Els nens i nenes l’han entrenat a l’escola, a l’hora de música.
La que més els agrada és la més ètnica.

Fent la disfressa

La rua de
carnaval
Malgrat les baixes temperatures un any més el
Pla de l’Ametller va triomfar. Aquest any sortíem
en segona posició i vàrem aconseguir ser els més
nombrosos. Més de 300 dansaires asteques varen
envair el carrers amb una organització impecable i
amb molt de ritme. Tothom va poder saltar i ballar
des de la Vila Olímpica fins a la plaça de les Rodes.
La comissió del carnaval
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Tot davant, marcant el ritme, hi havia un déu Asteca amb tot l’equip de so perquè la música arribés
a tots els racons. Tot darrera una piràmide asteca
amb un déu que anava traient el cap.

A la nit la participació va ser molt més baixa però molt i molt divertida.
Els dansaires varen tornar a fer la coreografia amb alguna variant molt
sorprenent.
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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 6è
Aquest any els nens i nenes de 6è anem de colònies.
Per tal de fer-les més econòmiques vàrem pensar
fer activitats per aconseguir diners. Una de les activitats va ser fer una Quina de Nadal.
Primer calia muntar paneres, serien el premi de cada
Quina. Per fer les paneres,van decidir que les nostres
famílies portarien coses per poder fer els lots regal.
Un dia, les mares i els pares dels nens i nenes de
6è es van trobar a l’escola per fer-les; agafaven una
caixa i a dintre hi feien lots amb els productes que
havien portar les famílies. En varen sortir vuit i dues
d’especials, que tenien mes coses que les altres.
També hi havia paneres per les línies.
Calia fer-ne propaganda per tal que la gent ho sabés.
Els pares ho van posar a alguna revista de Banyoles
i nosaltres vam demanar a la Mariona i l’Almu si podíem fer rètols a l’hora d’informàtica i ens van deixar.
Els vam penjar a botigues del barri i de Banyoles i
també es va enviar a totes les famílies de l’escola.
Va arribar el dia 17 de desembre, dia de la Quina. Els pares i mares i
alguns nens/es de la classe es van trobar al matí per preparar-ho tot:
posar taules, cadires, portar el beure i el pa pels entrepans, preparar
l’ordinador … Mentre els pares i mares ho preparaven, tot els nens i
nenes vàrem anar a fer propaganda pels carrers del barri.
A la tarda, durant l’hora de la Quina els nens i nenes recollíem els

talls de goma eva, que eren com els diners per pagar els cartrons, i
dèiem els números en veu alta.
Va ser una tarda molt divertida, ens ho vam passar molt bé col.laborant per les nostres colònies.
Queralt Costa i Callís
6è

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

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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Tel. 972 57 26 53

Tel. 636 162 510

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

Tel. 972 57 04 98

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com

Tel. 972 20 18 46

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

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

Josep Carreras

www.autocarssola.com
info@autocarssola.com
Tel. 972 594 363 - Fax 972 594 781 - Mòbil 609 729 551
Sant Andreu del Terri - GIRONA

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

