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Presentació
Altra vegada teniu a les vostres mans una nova
edició de l’Ametlla. Això vol dir que el curs
s’acaba i un altre cop ens ha passat volant.
Fa nou mesos els més petits de la casa arribaven amb la bata i el sarronet acabats d’estrenar i ara els més grans ens diuen adéu, amb les
motxilles carregades de records, experiències i
amb molta il·lusió.
En aquesta Ametlla hi trobareu el seu comiat i
un petit recull de tot el que han anat fent els
alumnes del centre: nous aprenentatges, excursions, colònies, els dos dies diferents...
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Esperem que la mireu plegats i que gaudiu
d’una bona estona recordant les vivències del
curs.
Bon estiu i bones vacances a tothom!!
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Estem arribant al final d’un trencant. El trencant d’un camí
que vam començar junts ara fa dos anys, quan no teníem ni
idea de l’aventura que suposaria compartir-lo plegats. Ens
enduem a la motxilla mil i una històries, moments i records
que han fet de tot aquest temps un trajecte molt especial.
Recordarem molts moments bonics i divertits; d’altres que
no ho han estat tant però que, en tot cas, ens han fet créixer.
Per tant, ara és el moment que continueu construint aquest
camí i us endinseu en nous trencants. Nosaltres direm molt
orgulloses que vam compartir una part de la ruta amb tots i
cadascun de vosaltres.
Creieu-nos quan us diem que l’escola no serà el mateix sense vosaltres. Us trobarem molt a faltar! Així que veniu a visitar-nos de tant en tant, l’escola sempre serà vostra. I gaudiu
molt de tot el que està per arribar. Us estimem moltíssim.

Mariona i Almu
Tutores de 6è

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

6èA

EL MEU MILLOR
RECORD SÓN LES
EXCURSIONS DE FI
DE CURS
EL MEU MILLOR RECORD ÉS
QUAN VAIG ANAR A WATER
WORLD AMB ELS MEUS
COMPANYS

POL CABELLO

MARC CANAL

EL MEU MILLOR RECORD
ÉS L’EXCURSIÓ A WATER
WORLD

EL MEU MILLOR
RECORD és el
PATI

OMAR BOUZAIDI

POL AMAT

GERARD CASELLAS

EL MEU MILLOR RECORD
ÉS QUAN L’HADIYATOU VA
VENIR A 4T.

JORDI CAMPRUBÍ

RAUL CETEAN

EL MEU MILLOR RECORD
ÉS QUAN A LES HORES DE
PATI JUGUEM A LA RODA
AMB ELS AMICS

ALEX CHINCHÓ

MARIAM CEESAY

ELS MILLORS RECORDS
DE L’ESCOLA SÓN ELS
AMICS I LA RODA

EL MEU MILLOR
RECORD ÉS EL PATI,
JUGANT AMB LA
PILOTA I ELS BANCS

EL MEU MILLOR RECORD ÉS
QUAN VAIG CONÈIXER ELS MEUS
COMPANYS DE CLASSE, EL MEU
AMIC IKER I QUAN VAIG ANAR
D’EXCURSIÓ A WATER WORLD

QUERALT COSTA

EL MEU MILLOR RECORD ÉS
QUAN VAIG CONÈIXER
ELS MEUS COMPANYS

EL MEU MILLOR
RECORD ÉS LA
COMPANYIA DELS
AMICS DE LA
RODA.

BRIAN FAJARDO

DADO DIARRA
SARA CRISTEA

M’AGRADA L’ESCOLA
PERQUÈ ESTUDIES

AHLAM EZZAOUIA
EL MEU MILLOR RECORD
ÉS LA RODA DEL PATI I
L’EXCURSIÓ DE FINAL DE
CURS WATER WORLD

EL MEU MILLOR RECORD SÓN
LES CLASSES D’INFORMÀTICA.
EL MEU MILLOR RECORD
SÓN LES PROFESSORES I
PROFESSORS, I TAMBÉ ELS
COL·LEGUES.

RUT HODIS

HADIYATOU HYDARA
EL MILLOR RECORD
D’AQUESTA ESCOLA
SÓN LES PROFESSORES,
ELS PROFESSORS I ELS
MEUS COMPANYS

EL MEU MIL
LOR RECORD
ÉS QUAN VA
M ANAR
A WATER W
ORLD

GUILLEM GARCIA
EL MEU MILLOR RECORD
ÉS QUAN ARRIBEN LES 9H

AMINATA KANUTEH

IMMA JOFRE

EL MEU MILLOR MOMENT
VA SER QUAN VAM FER UN
GRUP D’AMICS A TERCER I
A SISÈ ENCARA SOM ELS
MATEIXOS

EL MEU MILLOR RECORD DE
L’ESCOLA ÉS QUAN VAIG FER ELS
MEUS PRIMERS AMICS

GISEL·LA MARTÍNEZ

EL MEU MILLOR RECORD
ÉS QUAN ESTIC AMB ELS
MEUS AMICS

EL MEU MILLOR
RECORD ÉS QUAN
JUGO A LA RODA
AMB ELS AMICS

EL MILLOR
RECORD ÉS EL
PATI.

ERIK MOTATO

SERGI RIBAS

ZAKARIA MECHBAL

EL MEU MILLOR RECORD
ÉS QUAN VAIG ANAR A
WATER WORLD AMB ELS
MEUS AMICS

ELS MEUS
MILLORS RECORDS
SÓN DE QUAN
ANÀVEM
D’EXCURSIÓ

ELM PLANAS

EL MILLORS RECORDS
DE L’ESCOLA SÓN ELS
PATIS I ELS AMICS

ILLOR
EL MEU M COLA
ES
L’
DE
RECORD
CURSIONS
SÓN LES EX CURS
DE
DE FINAL

MAR XARGAY

LLUC ROURA
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EL MILLOR DE L’ESCOLA
HAN ESTAT ELS COMPANYS,
ALGUNES MESTRES QUE HE
TINGUT, LES EXCURSIONS I LES
COLÒNIES. (US ESTIMO MOLT
A TOTS)

6èB

EL MILLOR DE L’ESCOLA HA
ESTAT APRENDRE MOLTES
COSES, ELS COMPANYS/
ES, EL/LES MESTRES, LES
EXCURSIONS I ACTIVITATS QUE
HEM FET SÚPER “GUAIS”

SARATA BANDE

NISART ARBIB

SÓN ELS JOCS
D’AIGUA

ISAAC BOIX
ELS MEUS MILLORS MOMENTS
DE L’ESCOLA SÓN TOTES LES
ESTONES QUE HEM PASSAT
JUNTS

AMINA BOUZAIDI
ARNAU ARMENGOL

ELS MILLORS MOMENTS
DE L’ ESCOLA SÓN TOTES
LES VEGADES QUE HEM ESTAT
JUNTS I RIENT

ELS MEUS MILLORS MOMENTS
DE L’ESCOLA SÓN LES ACTIVITATS DE
LES 10 ESTRELLES QUE CELEBRÀVEM
A 5È I 6È QUAN PORTÀVEM MOLTS
DIES TREBALLANT MOLT BÉ I EL
PROJECTE 12/90

ANNA FONT
MASITA DRAMMEH
ANDREU CABELLO
EL MILLOR DE L’ESCOLA
ÉS LA RELACIÓ QUE TINC
AMB ELS COMPANYS I
LES MESTRES

MELINA CORRAL
EL MILLOR RECORD QUE
TINC SÓN LES ACTIVITATS
QUE FEM A L’ESCOLA

EL QUE MÉS M’AGRADA
ÉS QUAN ANEM EN
PETIT GRUP A FER
ACTIVITATS A LA SALA
D’INFORMÀTICA

ALAE EL BAZI
EL QUE MÉS M’AGRADA ÉS
QUAN ANEM D’EXCURSIÓ I
QUAN FEM GRUPS DE JOCS

EL MILLOR
RECORD QUE
TINC ÉS DELS
MEUS AMICS
I DE LES
MESTRES

IKER GIL

IONA GRABULOSA
EL MEU MILLOR RECORD
HAN SIGUT LES EXCURSIONS
“GUAIS”, ELS COMPANYS/
ES, LES MESTRES I LA MEVA
TUTORA

MUSTAFA HADRA

RECORDARÉ MOLT TOTA
L’ESCOLA I A LA MEVA
TUTORA

JÚLIA SÁNCHEZ
ALLÒ QUE SEMPRE
RECORDARÉ SERÀ COM
ENS HO PASSEM DE BÉ
A LA CLASSE AMB ELS
COMPANYS

CLÀUDIA SURINA
ELS MEUS MILLORS
MOMENTS A L’ESCOLA HAN
SIGUT LES EXCURSIONS I
ELS COMPANYS
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ADIL SENNOUNI
EL MILLOR RECORD
DE L’ESCOLA SÓN ELS
COMPANYS I LES MESTRES

PAULA TALAVERA

GERARD MASANAS

MARC HODRIS

PAU RUBIROLA

ELS MEUS MILLORS MOMENTS A
L’ESCOLA HAN SIGUT LES HORES
DEL PATI, LES EXCURSIONS I ELS
TREBALLS EN EQUIP

EL MEU MILLOR
RECORD DE
L’ESCOLA VA
SER QUAN VAIG
APRENDRE A
LLEGIR I QUAN
VAIG APRENDRE
TOT EL QUE SÉ

ELS MEUS MILLORS
RECORDS DE L’ESCOLA SÓN
TOTS ELS MOMENTS QUE
HEM PASSAT JUNTS

EL MEU MILLOR RECORD
DE L’ESCOLA SÓN ELS
COMPANYS I LES MESTRES

AMIE SOWE
MARC SORIANO
MIQUEL SERRA

EL MEU MILLOR RECORD DE
L’ESCOLA SÓN LES MESTRES I
EMOCIONS QUE HE SENTIT

EL MEU MILLOR RECORD DE
L’ESCOLA ÉS TREBALLAR I
APRENDRE MOLTES COSES

FOUDE YOCK

ARNAU URTÓS
CARLA VÁZQUEZ

TROBARÉ MOLT A FALTAR ELS
MEUS AMICS I AMIGUES I LES
MESTRES

ELS MILLORS MOMENTS
A L’ESCOLA PER MI SÓN
LES ACTIVITATS, JOCS I
EXCURSIONS QUE HEM FET
AMB TOTS EL COMPANYS

E
MENTS D
LORS MO TOTS PERÒ,
ELS MIL
N
Ó
S
E
R
L ÉS LA
A SEMP
L’ESCOL EL MILLOR REGA
A
T,
O
O
T
T
A TU R
SOBRE
I LA MEV
CLASSE

ELS MEUS MILLORS MOMENTS
DE L’ESCOLA SÓN TOTES LES
EXCURSIONS I ELS BONS MOMENTS
QUE HEM PASSAT JUNTS

SANT JORDI
2018
El passat 23 d’abril vam celebrar, com és tradició a la nostra
escola, la diada de St. Jordi. Al matí els alumnes de primària van
anar a la Plaça Major a visitar les parades i a escoltar als alumnes
de la nostra escola que participaven en l’activitat de lectures.
A la tarda, tota l’escola vam celebrar la tradicional Fira del llibre,
on petits i grans gaudim de la lectura al pati de primària. Els
alumnes de 3r ens ballen una sardana i acte seguit en ballem
una de conjunta tota l’escola.
Per finalitzar la festa, tots plegats berenem pa amb xocolata!
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Nou mandat de Direcció
Entrevista a l’Equip directiu pels
alumnes de 5è
Hola Maite, Marta i Anna. Heu renovat el càrrec per quatre
anys més, però quants anys fa que esteu a l’equip directiu
de l’escola Pla de l’Ametller?
Maite: Hola, ara fa 9 anys que sóc directora de l’escola . Amb aquesta renovació farem 13 anys de mandat!
Marta: Hola, jo vaig començar l’1 de juliol del 2007, per tant fa 11
anys.
Anna: Hola, jo vaig començar a ser secretària el curs 2005-06. Porto
13 anys de secretària.
Ho heu tingut difícil durant aquests anys com a equip directiu?
Hi ha hagut èpoques més fàcils que d’altres. Els inicis van ser més
complicats perquè va caldre conèixer la feina i cohesionar-nos com
a equip. Al llarg dels anys la dificultat ha estat bàsicament pel fet
d’haver-nos d’adaptar als canvis dels programes de gestió i processament de dades.

Marta: Veure la implicació del claustre a l’escola i que la gent vingui
a treballar contenta.
Anna: La relació amb la gent, la implicació de tothom i que els números quadrin.
I menys?
Que quan hi ha conflictes o coses que no funcionen prou bé a l’escola, arribin tard a despatx. Parlant, les coses se solucionen. Sempre hem dit que les portes del despatx estan obertes, no dubteu a
entrar-hi.
Quines idees teniu per al nou mandat?
Aprofundir amb el tema de les noves tecnologies, robòtica, legos,
ampliar més activitats en llengua anglesa, dinamitzar la biblioteca
escolar, treballar més profundament el tema del reciclatge i continuar amb la col·laboració i treball conjunt de les famílies a l’escola.

Com us ho feu per tenir-ho tot controlat?
Les tres tenim unes tasques molt ben definides i això fa que la gestió
quedi ben repartida. Som completament diferents de caràcter i això
encara que sembli contradictori, com a equip directiu ens ha funcionat molt i molt bé.
Cal molta constància i organització i per això l’agenda és una eina
indispensable per poder fer bé la nostra feina.
Què us agrada més del vostre càrrec?
Maite: Veure a tots els membres de l’escola contents en el Pla de
l’Ametller.

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

Comissió de pati.
Objectiu: Racó Musical!
Aquest curs hem creat un racó musical!!!
La comissió de patis d’aquest curs formada per tot un grup de pares, mares i alumnes més la col·laboració dels mestres especialistes de música
de l’escola , Mª Assumpció i Joni, i la tècnica de vies públiques de l’Ajuntament de Banyoles, Ximena, han creat dos racons musicals pel pati d’infantil i primària!
El resultat ha estat genial! Mireu que bé que han quedat!!!
Quina manera més fantàstica de gaudir de la música al mig de la natura!
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Activitat
dinamitzador
de pati
Com cada curs, tres dies a la setmana, al gimnàs de l’escola els
alumnes de primària juntament amb el mestre dinamitzador de pati,
realitzen diferents jocs. Aquest curs, gràcies a la col·laboració de la
nostra AMPA, hem pogut gaudir d’uns jocs gegants!
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Al pati d’infantil també tenim
dinamització!
Els nens i nenes de cicle superior ens ajuden a dinamitzar el
pati d´educació infantil.
Ha estat una experiència molt enriquidora per les dues parts
i que ens ajuda a tots : petits i grans a sentir-nos ben acollits i
integrats a dins del nostre entorn escolar.

DARANAS
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English Day
2nd Edition

On the 15th of May we celebrated the second edition of the English
Day at the ‘Institut Pla de l’Estany’, together with boys and girls from
‘La Vila’ and ‘L’Entorn’ Primary Schools.
On that day students from 6th level and 3rd year ESO meet to play
games and do activities in English. These activities have been prepared by 3rd year ESO pupils, and so they direct the activities. At
the end of the meeting, teachers gave the prizes for the winner and
finalists of the mascot contest. This year, the winner was Rut Hodis.
We really enjoyed all the activities and improved our oral skills in
English!!!
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Arriba la neu
a l’escola

Pla de l’Ametller
Ha nevat, i hem pogut tocar la neu!
Que divertit ens ho hem passat i que maco ha quedat tot
blanquet de neu!
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Colònies
P5, 2n i 4t
El passat 5 i 6 d’abril, els alumnes de P5, 2n i 4t vam anar
de colònies a la Casa Mas Pagès, de St. Esteve de Guialbes.
Vam realitzar diferents de tallers, tots ells molt motivadors i
de temàtiques molt diverses.
A la nit, uauuuuuu!!!! Quin joc de nit més engrescador! Va
ser únic i espectacular!
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Colònies 6è
Els alumnes de sisè vam passar tres dies increïbles a l’alberg Empúries de l’Escala. Vam triar un lloc de costa perquè teníem moltes
ganes de fer activitats aquàtiques. I no vam parar! Vam fer snorkel,
vela, pàdel surf, caiac i molts jocs a la platja. Va ser súper guai! A les
nits, els monitors ens preparaven un joc de nit o alguna activitat i
després anàvem a les nostres habitacions amb els amics i amigues.
Allà, ens explicàvem moltes coses i quan ja teníem molta son ens
posàvem a dormir. Això sí, alguns més que d’altres! Ens va agradar
molt poder dormir i despertar-nos junts.
Els tres dies van passar molt ràpid... no ens ho podíem creure! Vam
començar una manifestació a l’alberg per tornar més tard però, al
final, no va poder ser!
Han estat unes colònies que no oblidarem mai! Sisè per sempre!
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Sortides fi de curs
P3

El divendres dia 16 de maig les nenes i nens de P3 vàrem anar d’excursió al parc de les aus de Torroella de Montgrí,
Vàrem poder disfrutar d’un espai molt agradable i observar la gran
quantitat d’aus i altres animals donant-los menjar.

P4

Les nenes i els nens de P4 vam anar a la Fageda d’en Jordà. Vam
visitar la granja cooperativa i havent dinat vam fer una caminada per
aquest paratge tan bonic. Ens ho vam passar molt bé!

2n

1r

Les nenes i els nens de primer vam anar a la casa de colònies Mas
Batllori. Allà vam fer tres activitats diferents: plantar un esqueix de
gerani, observar i tocar rèptils i amfibis i passejar amb el tractoret
d’en Pepito. Ens ho vam passar molt bé!
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El passat divendres 25 de Maig, els nens i nenes de Segon vam anar
a fer l’excursió de fi de curs al Museu de la Mediterrània de Torroella.
Primer vam fer una visita al museu i després el taller “La vida arran
de mar” a la cala de Mongo de l’Escala. Vam poder observar i conèixer la diversitat de fauna de les nostres costes, com ara meduses,
crancs, lapes, enciams de mar, eriçons... ens van explicar com viuen,
què mengen cada un. Vam poder remullar-nos una mica i jugar una
mica a la sorra! Què bé que ens ho vam passar!

3r

4t

El passat 18 de maig, com a sortida de final de curs, els nens i nenes
de tercer vam anar a visitar Molló Parc.
Vam poder veure molts animals dels Pirineus i ens en van explicar
moltes curiositats!
Vam caminar entre cérvols, daines i cabirols i vam poder conèixer
com s’alimenten, descansen o es relacionen entre ells.
Va ser una sortida molt interessant i en la que vam aprendre molt!

5è

El passat 25 de maig les nenes i nens de quart vàrem
realitzar una sortida a les Estunes.
Al matí vàrem realitzar diversos tallers a l’escola de
Natura. L’Ester i la Maria ens van explicar la formació
del travertí, vàrem experimentar amb aquesta roca i
després vàrem realitzar un fòssil.
Llavors vàrem dinar al parc de la Draga. A la tarda
vàrem visitar les Estunes i vàrem entrar dins les escletxes. Va ser molt divertit.

Aquest curs a cinquè hem anat a illa fantasia. Ha estat una excursió super divertida.
Ha “molat” molt. Ens ho hem passat d’allò més bé.
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Dos dies diferents al Pla de
l’Ametller: Cinema
El 22 i 23 de febrer, vam celebrar a la nostra escola els 2DD (dos
dies diferents), aquest curs amb la temàtica del cinema.

Alumnes del Brugulat

La manera de treballar és per intercicles, és a dir barregem els
alumnes d’Educació Infantil amb els de Cicle Inicial i els de Cicle
Mitjà amb els de Cicle Superior.
Un dia complert el vam dedicar a fer tallers i un matí vam fer la
gran sorpresa d’anar tota l’escola als cinemes Albeniz!!!!

Els tallers que vam fer a
Educació Infantil i a Cicle
Inicial van ser:
• Fem una Pel·lícula
• Cinema mut: Fem de Charlot
• Les il.lusions òptiques i els Taumàtrops
• Photocall

I els de Cicle Mitjà i Cicle
Superior:
• Ombres Xineses
• Fem un Foliscopi
• Cinema Mut
Previ als 2DD i com a activitat d’inici, van venir els alumnes de
l’Institut Brugulat de Banyoles a fer-nos uns tallers relacionats
amb el cinema.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

c/ Llibertat, 58, baixos - 17820 Banyoles
Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Fax 972 581 225
gerencia@casellasisans.com
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Educació infantil i Cicle inicial
Cinema mut

Fem una pel·lícula

Photocall

Taumatrops

Cicle Mitjà i Cicle superior
Fem un Foliscopi

Ombres Xineses

Cinema Mut
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III Festival fi de curs
P3
El passat 8 de juny vam celebrar tots plegats (famílies i escola), el
tradicional festival musico-motriu basat en el tema dels dos dies diferents: El cinema
Cada curs va realitzar un ball amb una coreografia basada en una
banda sonora d’alguna pel·lícula.
El resultat va ser del tot genial! Tots vam passar una estona molt
agradable que vam acabar de completar amb el sopar de fi de curs!
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P4

P5

1r

2n

3r

3r

4t

5è

6è

6è
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Premis, concursos
i projectes

Els alumnes de cultura religiosa de 6è i
el 33è Concurs bíblic de Catalunya
Enguany, els alumnes de Cultura Religiosa de 6è han participat en el 33è
Concurs Bíblic de Catalunya. A partir d’un qüestionari de deu preguntes i
consultant diversos textos bíblics, a més d’escollir entre vàries fórmules
per ser feliç, han treballat el tema de la felicitat i el saber donar pau.

Premi XXXV Alzina
Reclamadora

En reconeixement al seu treball i participació, ens mostren satisfets el
petit premi que han rebut. Felicitats trempades i trempats!!

La Bruna Aguilar de 4t ha guanyat el 2n premi
d’aquest concurs literari de la seva categoría.
Felicitats Bruna!!!!

El 1er premi del concurs de dibuix de Manaies de Banyoles ha estat al cicle superior per l’alumna de l’escola del Pla de l’Ametller: Paula Talavera Brias de 6è B.
Informar-vos també que han participat 997 nens/es.

Art a l’aula
El Projecte Art a l’aula, nascut a la Garrotxa, s’ha ampliat a la
comarca del Pla de l’Estany.
La competència artística i cultural es considera bàsica en
l’etapa d’educació primària. El projecte a Banyoles i comarca
ha continuat acostant l’art a les escoles, posant a l’abast dels
alumnes la pràctica artística les mateixes aules, per part de
coneguts artistes, a través dels tres aspectes que es consideren fonamentals de tot aprenentatge: observar, aprendre
i crear. En Xicu Cabanyes va ser l’artista convidat a cinquè.
Els alumnes van interpretar la seva pròpia obra a partir de
les pautes que ell mateix els hi va anar donant. I van realitzar
unes magnífiques escultures amb fang.
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Projecte Banyoles ets tu
Els alumnes de cinquè hem realitzat un projecte de ciutat “BANYOLES ETS TU”. Ha estat una experiència única i ha culminat en
una exposició dels projectes a l’auditori davant de les autoritats
municipals i les altres escoles de Banyoles.

Que signifiquen i per a què serveixen les
proves internes d’escola, les proves d’avaluació
diagnòstica i les competències bàsiques?
Les proves internes d’escola són unes proves que es passen a tots
els cursos (excepte a 6è) a finals de maig. Són proves de llengua i
matemàtiques que es passen amb la finalitat de comprovar si l’assoliment del curs ha estat l’adequat. Aquestes proves les passa i les
corregeix el tutor/a del grup aula. Els resultats són interns d’escola
i ens serveixen per millorar en la nostra tasca educativa i per veure
l’assoliment individual que té l’alumne en aquesta matèria.
La prova d’avaluació diagnòstica de primària, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té
caràcter orientador i formatiu per als centres. Avalua l’assoliment de
la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de l’educació primària.
Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les i corregir-les són externes. Però l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.
El centre decideix els dies concrets en què es fan aquestes proves,
dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa
prova simultàniament.

Les proves de competències bàsiques es una prova que avalua les
competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el
currículum previst per a l’ESO.
Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l’àrea de coneixement del medi natural que
cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de
la prova no tindrà efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la
decisió de passar a l’ESO.
Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària podrà disposar d’informació acurada sobre la marxa de tot
l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè
cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts
a partir de la major autonomia que permet la Llei d’educació de Catalunya. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir
el seu pas a l’educació secundària.

Maite Cazcarra
-Directora-

JUBILACIONS A L’ESCOLA
PLA DE L’AMETLLER
Aquest curs se’ns han jubilat l’Alicia Juanola ,vetlladora de la nostra escola i
l’Estrella Marce ,senyora de la neteja.
A totes dues els hi desitgem molta salut i molta sort en aquesta nova etapa de la
vida que inicien!!!!
Ara us toca gaudir, que ja us ho heu guanyat després de tants anys de treball!
Us trobarem molt a faltar, una super abraçada i un petó gegant de tots els companys i companyes de l’escola Pla de l’Ametller!!!

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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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.

Què fa l’AMPA?
L’escola, la fem entre tots: mestres, alumnes, pares i també el
personal de consergeria, secretaria, cuina, menjador i neteja

L’AMPA té veu i vot en el Consell Escolar de l’escola i en el Consell Escolar Intermunicipal.

La millor manera, com a pares, de participar a l’escola és formar
part de l’AMPA.

Ven la camiseta de l’escola i coordina la venda de dessuadores
a Arpuba

I les funcions de l’AMPA són:

Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre
Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval...

És responsable de la gestió del menjador i del manteniment de
la cuina i el menjador de l’escola.

Organitza els casals i les colònies.
Edita la revista de l’escola.

S’ocupa de l’acollida matinal de ¾ de 8 a les 9h del matí, i de
mantenir oberta la biblioteca a la tarda.

Participa en diferents projectes de l’escola: projecte patis, dos
dies diferents,...

Organitza les extraescolars (teatre, anglès, tennis, dibuix...).

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.

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.

La quota d’AMPA que paguen les famílies serveix per dur a terme totes aquestes activitats i projectes.
Aquest curs 2018-2019 totes les famílies que paguin la quota de
l’AMPA rebran un carnet que els acredita com a sòcies de l’AMPA i amb el qual podran obtenir descomptes en material escolar
i de llibreria durant tot el curs a la llibreria la Ratlla de Banyoles.

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
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Facebook:
AMPA Pla de l’Ametller

Venda de samarretes i dessuadores
L’AMPA és l’encarregada de vendre les samarretes de l’escola.
Aquesta la podeu comprar cada dimarts i dijous de les 16.30
a les 17.00h a la consergeria de l’escola. Els preus de les samarretes són: 5 € per les samarretes màniga curta i 6 € per les
samarretes màniga llarga.
L’AMPA també és l’encarregada de gestionar la venda de dessuadores, però en aquest cas s’han d’anar a comprar a Arpuba
(c/ Telers 104 – 17820 Banyoles Tel. 972 576 134 – 972 576 032).
Es recomana anar-hi amb antelació i fer l’encàrrec de les dessuadores que es necessiten. El preu és de 18 €.
Aquesta samarreta i dessuadora s’utilitza per les classes d’educació física i per les sortides i excursions fora de l’escola.

Venda de llibres on-line
Enguany, després de molt de temps de fer la venda de llibres a
través de Llibres Text, l’AMPA hem decidit fer la venda de llibres
del curs 2018-2019 a través de la llibreria “La Ratlla” de Banyoles.
La venda també es farà de forma digital a través d’una plataforma preparada per la llibreria expressament per fer la venda de
llibres de text.
La comanda es podrà fer des del 25 de juny i fins el 15 de juliol i
un cop arribin els llibres, les famílies rebrem un correu electrònic i s’hauran d’anar a recollir directament a la llibreria.

Assegurança

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, un 5% de descompte
en els llibres de lectura i en els llibres d’educació d’infantil i un
10% de descompte en el material escolar al llarg de tot el curs.

Totes les famílies associades a l’AMPA han de saber que els seus fills tenen una assegurança
que els cobreix en cas d’accident quan estiguin fent alguna activitat de les que organitza
(acollida matinal, extraescolars, biblioteca o casal).
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Extraescolars
Una conversa amb en Francesc Daranas
Fa temps que l’AMPA ofereix classes fora de l’horari escolar que
complementen la formació dels nostres nens i nenes en disciplines
tan diferents com el teatre, la plàstica, la mecanografia, el circ, i altres. Ara fa sis anys que en aquesta petita “acadèmia d’arts i oficis”,
en Francesc Daranas és el nostre professor de dibuix.
De petit vaig anar aprenent a dibuixar pel meu compte. No va ser
fins que vaig tenir cotxe que vaig anar, un any, a classes de dibuix a
Sant Joan les Fonts. Després d’això vaig anar a Barcelona a estudiar
disseny gràfic. Allà vaig descobrir la il·lustració, que és el que vaig
acabar estudiant. Després, ja vaig començar a treballar com a il·lustrado:; portades de llibres, treballs per publicacions infantils i juvenils
com el Cavall Fort, ... Durant un temps vaig fer moltes portades de
llibres per Círculo de Lectores, Alfaguara, Plaza i Janés, ... Al principi em va costar entrar-hi, recordo que sempre em demanaven què
havia publicat i, és clar, si no m’encarregaven res, poc que podia
haver publicat, així que per començar em vaig inventar una editorial
fictícia i vaig dissenyar les portades de deu o dotze llibres inventats
per poder ensenyar a les entrevistes; i llavors em van començar a
donar feina. Al cap d’un temps vaig descobrir que el nom de la meva
editorial de mentida, en realitat, ja existia, però bé, ...
Ara potser fa uns dotze anys que faig classes de dibuix, i m’agrada
.... Van venint un dia o dos a la setmana i van dibuixant, i van acumulant, i al cap d’un temps es nota que n’han après ... no és dolent
equivocar-se, no passa res si al principi els dibuixos no surten, és així
que s’aprèn ... és com un entrenament ...
L’eina bàsica és el llapis. Jo miro d’ensenyar diferents tècniques;
diferents tipus de llapis, carbó, cretes, pastels, tinta xina, i també
aquarel·les, .... que tinguin eines ... ja anirant escollint. ... la imatge
que els dono, no cal que sigui atractiva, són ells que l’han de fer
atractiva ... perquè, jo els explico que hi ha la manera correcta, que
està bé, i no és fàcil, i que hi ha la manera interessant, que encara
és més difícil i que és el que han d’anar trobant. La correcció ja la
coneixem tots i s’hi ha de passar, però si ho fas interessant, és que
té alguna cosa més ...

llavors, quan ja el tinguin gairebé tot fet, no es trobin que no hi cap i
l’hagin de tornar a fer tot. ...
Jo treballo sobretot amb aquarel·les, un noranta per cent, amb
aquarel·les, i la resta acrílic i una mica de pastels ... els quadres els
faig gairebé sempre amb aquarel·les; en els cartells, en canvi, utilitzo
molt els acrílics, i també l’ordinador; els faig manualment per parts i
llavors, ajunto aquestes parts amb ordinador i en defineixo la composició. ... Fa poc vaig fer el de les últimes festes de Sant Martirià,
i ara aviat sortirà el de la Travessia de l’Estany, que també l’he fet
d’aquesta manera. ....
Sí, ara ja fa sis anys que faig aquestes classes aquí, al Pla de l’Ametller. Alguns anys hem fet un grup i d’altres, com aquest, dos. Els
nens i nenes venen una mica cansats de fer tot el matí classes,
abans d’anar a dinar, però els agrada i es treballa molt bé i m’agrada
molt i, per part meva, pot anar continuant així.

Dibuixem moltes coses diferents. A més del que jo els proposo, cada
any deixo que cadascú digui un tema. Tothom diu alguna cosa que
li agrada; els escarabats, en Songuku, ... Llavors, de tant en tant, els
anem dibuixant i tots ho fan tot… Una cosa en què insisteixo sempre és que comencin fent un petit croquis per situar el dibuix, que

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

26

Festa del menjador
El divendres 1 de Juny, just abans
de començar la jornada intensiva,
es va celebrar la festa de final de
curs del menjador. La festa va estar
ambientada amb els personatges
de Disneyland i el menú va constar
d’uns entrants, macarrons, gelat i
crispetes. Van ser molts els nens i
nenes que no es van voler perdre la
festa i es van quedar a dinar.

Els de sisè fan teatre
Ja fa una colla d’anys que els nens i nenes de sisè fan l’activitat de teatre fora d’horari lectiu. En David Estany, professor de
teatre, els ajuda a treballar unes obres que, al finalitzar el curs,
representen a la mostra de teatre del Pla de l’Estany, davant els
pares i públic que hi vol anar i davant els nens i nenes de l’escola.
El passat dimarts 5 de juny ho van fer davant els pares, familiars
i/o amics que hi van voler assistir. L’activitat va tenir lloc al teatre
de Banyoles després de l’actuació dels nens i nenes d’infantil i
primària que fan aquesta extraescolar.
Aquest curs, les noies i nois de sisè van representar un parell
d’històries creades i inventades pels propis artistes amb l’ajuda
d’en David. L’obra de 6èB, titulada “cases d’algú”, passava en un
bloc de pisos i la de 6èA, titulada”passatgers”, en un aeroport.
Ambdues obres consistien en un entramat de petites històries
connectades per l’espai on succeïen.
Com ja ens té acostumats en David, van ser unes obres molt divertides i ben treballades. Tots els nens i nenes van desenvolupar
molt bé el seu personatge i ens ho van fer passar d’allò més bé.
Moltes felicitats als artistes i al seu director per la bona feina feta!
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Eduquem en

família

Albert Batalla
22 de febrer de 2018 a les 9 del vespre
Escola La Draga

Esport a la infantesa: qui, com, quan i quant
És sabut que l’esport presenta nombrosos beneficis per a la salut
tant física com mental. No obstant això, sovint ens preguntem què
succeeix en el cas dels nens i les nenes; ha de fer esport un infant, un jove, un adult? Quin tipus d’esport? Quant d’esport? De
quina manera?... Albert Batalla, especialista en aprenentatge motor,
en educació física i esport escolar, va oferir-nos una xerrada plena d’idees interessants i trencadores i ens va fer reflexionar sobre
aquestes i altres qüestions. L’acte va congregar un bon nombre de
pares, mares, professionals i representants de diferents entitats de
la nostra comarca.

L’ESPORT, com a element vinculat a un context social, es desenvolupa i es potencia d’acord amb uns valors i models. Podem dir
que l’esport no sempre és educatiu (en el sentit que li acostumem a
donar al terme) sinó que, al llarg de la història i, en funció dels contextos, té altres finalitats. Podríem afirmar que l’esport és potencialment educatiu; sempre educa, en funció dels valors i intencionalitat que li vulguem donar. És educatiu perquè genera motivació i
interès, t’entrena per la vida, té capacitat transformadora...

puguin gaudir-ne, tinguin experiències gratificants i s’hi fidelitzin.
Allò IMPORTANT és: PARTICIPAR, GAUDIR, mirar d’obtenir un
RESULTAT ADEQUAT A LES POSSIBILITATS DE CADASCÚ, SUPERAR-SE, ADQUIRIR UN COMPROMÍS amb els companys, RESPECTAR ELS PRINCIPIS ÈTICS acordats, actuar amb PROPORCIONALITAT...
No podem oblidar tampoc, que l’ESPORT té molts efectes positius sobre la SALUT a totes les edats. A la infància i l’adolescència,
per exemple, prevé el colesterol, millora l’estat dels ossos, les articulacions... En aquest eix, cal tenir en compte doncs, la prevenció i
la promoció de la salut, utilitzant l’exercici físic i l’esport com a eina
bàsica per a la prevenció i tractament de determinades patologies.

Així doncs, us animem a
FER ESPORT PER GUANYAR SALUT!!!

Què ha de tenir i com ha de ser l’esport per ser educatiu?
• Centrat en les persones.
• Obert i participatiu.
• Centrat i orientat en el procés i no en el producte.
• Perseguir la transferència dels seus valors en situacions reals.
• Aprofitar els conflictes, incidents crítics... i transformar-los en oportunitats educatives.
• Potenciar l’autonomia.
La vida és competitiva en molts aspectes però no ho pot ser a qualsevol preu. Cal anar alerta amb les pressions de l’entorn, l’absència
de projectes i intencions educatives en les activitats esportives...
Com a mares, pares, educadors, mestres, preparadors esportius...,
tenim l’oportunitat de PROMOURE L’ESPORT perquè els infants

Llibres, revistes, articles de regal i festa,
enquadernacions i còpies.
MATERIAL ESCOLAR I D’OFICINA
CONSUMIBLES D’INFORMÀTICA
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Avda. Països Catalans, 227 - 17820 Banyoles
Tel. i Fax: 972 57 53 10
E-mail: arxifesta@hotmail.com
Segueix-nos al

David bueno
19 d’abril de 2018 a les 8 del vespre
Institut Pla de l’Estany

El cervell: què li
agrada aprendre?
La visita d’en David Bueno, doctor en Biologia i professor i investigador de
Genètica, va tancar el cicle de xerrades de l’Eduquem en Família d’aquest
curs. En tot moment, el seu discurs va ser proper, generós i va captar
l’atenció de tots i cadascun dels assistents.
Va iniciar l’exposició, explicant-nos que CADA DIA APRENEM COSES
NOVES i el nostre cervell, el suport fisicobiològic de la ment, no deixa
de canviar mai. És un òrgan que es construeix i reconstrueix en base als
gens que hem heretat i al que anem aprenent a través de l’educació i
l’ambient. El grup sanguini, determina; els gens, predisposen. L’educació pot servir per treure el màxim profit d’allò que ens predisposa, o ben
al contrari. Amb els estímuls (no amb la sobreestimulació), augmentem
el nombre de connexions. Per això, és molt important que la família i els
agents potencialment educatius, reflexionem sobre com oferim els aprenentatges. L’EDUCACIÓ ENS HAURIA DE SERVIR PER AJUDAR A LES
PERSONES A CRÉIXER EN DIGNITAT (respecte que tothom es mereix
per ser com és).

Juguem
en família
Per tercer any consecutiu, es va organitzar l’activitat JUGUEM EN FAMÍLIA,
una jornada lúdica adreçada a infants i
adults. Es duu a terme com a cloenda
del programa EDUQUEM EN FAMÍLIA
del curs. L’objectiu principal és poder
jugar en família i fomentar així el joc i
la creativitat dels participants.
Dissabte dia 5 de maig, de les cinc de
la tarda a les nou del vespre, la Plaça
Major es va omplir de tota mena de
jocs per convidar a les famílies a jugar. Tot i que la jornada es va iniciar amb perill de pluja, finalment el temps va
acompanyar i, una gran quantitat de gent es va apropar a
la plaça per participar en l’activitat. S’hi podien trobar diferents racons amb tot tipus de propostes de joc: construccions, jocs de taula, zona de joc lliure per als més menuts...
Grans i petits van passar una molt bona estona gaudint
plegats!
El JOC COMPARTIT EN FAMÍLIA aporta beneficis per a tots
els membres!!!

David Bueno va remarcar diversos aspectes crucials sobre el cervell que
hem de tenir en compte a l’hora d’educar. Entre aquestes qüestions, va
destacar la conveniència de promoure aprenentatges contextualitzats, integrats i transversals, que contribueixen a una millor fixació i
durada i a una millor capacitat per a utilitzar-los.
També ens va oferir unes pinzellades sobre el desenvolupament neural durant els primers anys de vida i va insistir en la importància de RESPECTAR
LES DIFERENTS ETAPES MADURATIVES DEL CERVELL. Cadascuna
ens predisposa vers un tipus d’aprenentatge i convé anar-los integrant en
el moment adequat.
Va subratllar la importància de les EMOCIONS. Aquestes són patrons de
reacció preconscient en resposta a canvis que ens permeten respostes
“adaptatives”. Les emocions són bàsiques en els aprenentatges. Els que
no van associats a emocions, s’esborren. En aquest sentit, hem de tenir
en compte que el principal aliat de l’educació és el plaer i el pitjor enemic,
l’estrès. Les emocions ideals per als aprenentatges són l’ALEGRIA i la
SORPRESA. Hem d’oferir elements sorpresa per mantenir elements de
motivació (aportació extra d’energia pel cervell). El JOC és una actitud, una
manera instintiva d’aprendre i ens pot ser molt útil. Amb ell, s’aprenen regles i comportaments, a conèixer el món que ens envolta, es descarreguen
impulsos i emocions, se satisfan emocions, es descobreixen possibilitats…
No podem oblidar que amb la mirada també transmetem emocions i que
motivarem si estem motivats; allò que volem aconseguir amb ells, ho hem
de fer nosaltres.
Ja per acabar, podem dir que en David va predicar amb l’exemple i va aconseguir emocionar-nos, motivar-nos…, tot encomanant-nos alegria i plantejant-nos elements sorpresa. Per tant, vam sortir de la xerrada havent gaudit i havent-nos fet nous plantejaments i aprenentatges ben interessants!
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Fes de periodista
de L’ametlla!

Les colònies de 6è
Els dies 28, 29 i 30 de maig, els alumnes de 6è vam anar de colònies.
Va ser molt divertit.
El dia 28 de maig tots els nens i nenes de 6è vam anar a col·legi
amb la maleta de viatge. No vam haver ni d’entrar a l’escola perquè
l’autobús ja era a fora esperant-nos. Vam sortir més o menys a un
quart de 10. Vam arribar a l’Escala, que era el lloc on ens estàvem,
a les onze perquè quan ja érem a l’autovia, vam haver de recular a
l’escola perquè ens havíem en descuidat una cosa.
Vam esmorzar a la platja. Després d’esmorzar, les mestres ens van
deixar anar a banyar-nos. S’hi estava molt bé a la platja. Al cap d’una
estona, vam anar a fer una passeig i ens vam parar a un parc a dinar.
Després de dinar ens van deixar una estona per jugar. Vam anar a
l’alberg a veure les habitacions i ens hi vam instal·lar.
A les cinc vam anar a la platja a fer vela. El monitor ens anava dient
què havíem de fer i nosaltres ho fèiem, com per exemple estirar
una corda o canviar-nos de lloc per equilibrar el pes. Ens van deixar
conduir. Vam fer vela durant una hora i mitja i després vam tornar a
les habitacions a dutxar-nos. Va ser molt divertit. Després vam anar
caminant fins a l’alberg. Vam sopar. Després de sopar ens van deixar
una estona i vam fer els jocs de nit amb uns monitors. Als jocs de nit
vam fer: Els tres pals, el mocador amb placatges i la cursa de crits.
Vam anar a dormir.
El dimarts va ser el dia més divertit. A dos quarts de nou vam anar
a esmorzar; l’esmorzar era molt bo. Després vam anar a la platja a
fer pàdel surf. Pàdel surf es tracta d’anar sobre una planxa de surf,
però tenint una rem a la mà. Vam anar a dinar a l’alberg, que ens van
preparar verdura i peix. A les 5 vam anar a la platja a fer caiac i jocs a
la platja. Hi havia tres estacions: pitxet, caiac i rugbi. A rugbi ens van
ensenyar a fer placatges.
Cap a les 8 vam anar a sopar i després de sopar vam fer una “disco” amb els monitors que ens havien fet les activitats a la platja. A
la “disco” hi havia aperitiu i begudes. Vam acabar a les 11 perquè
aquesta era l’hora que ens havien dit que s’havia de fer silenci. Després de la “disco”, les mestres ens van donar gominoles. Vam anar
a dormir.
Dimecres va ser el dia més curt de les colònies, però va ser divertit
igual. Abans d’anar a la platja, com que era l’últim dia de colònies,
vam fer les maletes i vam deixar l’habitació. Al matí vam anar a la
platja a fer snorkel. Snorkel és submarinisme. Però no ho vam pas
fer amb bombones d’aire, ho vam fer amb ulleres i tub. Ens havíem
de posar un neoprè. Era molt incòmode. A alguns no els hi va agradar
gaire perquè el neoprè era molt incòmode, perquè tenien fred, etc...
N’hi va haver alguns que fins i tot, no ho van fer. Vam jugar a la platja i vam gaudir dels últims moments de platja de les colònies. Vam
tornar a l’alberg a dinar. Hi va haver macarrons amb tomata i carn
arrebossada. De postres va menjar com a mínim 2 gelats. Després
de dinar ens vam esperar una estona, i ja ens va venir a buscar l’autobús. Vam arribar a l’escola a les 4 i 5 minuts. Quan vam arribar, ens
vam trobar que tot el pati estava ple de nens, fins i tot de 1r d’ESO.
Resulta que estaven celebrant que era l’últim dia del Sofà de lectura
de P-4. Una mica abans de dos quarts de 5, els nostres pares, mares
i alguns fins i tot germans o germanes, ens van venir a buscar.
Va ser una experiència inoblidable.

Elm Planas
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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!!!

S’acaba sisè i
també una etapa
S’acaba sisè. I per nosaltres s’acaba una etapa escolar.
La nostra filla petita,la Queralt acaba la primària. Fa tres
anys ja ho vam viure amb la Carla però encara hi quedava la “peque”, era diferent.
Ara no, ara s’acaba sisè i també el nostre pas per l’escola Pla de l’Ametller. Després d’onze anys tanquem
una etapa. Ja no ens quedarà cap nena a la primària
totes dues estaran a la secundària.
És una sensació estranya. Estem contents, molt contents perquè es van fent grans i van seguint el camí
que els hi pertoca però també una mica melancòlics,
tots són etapes que es deixen i ja no tornen.
Quants records en aquest centre! Mestres que han tingut, vivències que ens han explicat i que hem viscut,
amics i amigues que han fet, amistats amb pares que
hem fet, …
En aquesta escola han passat nou anys molt importants de la seva vida. Molts mesos, setmanes, hores les
han passat aquí, amb els mestres, nens i professionals
que hi ha.
Marxem amb un molt bon gust de boca. Estem contents de la decisió que vam fer de portar les nostres
filles al Pla de l’Ametller. Hi ha un bon equip de mestres, professionals, pares, …. Què més es pot demanar.
Molta sort a tots !

Família Costa Callís

Aquest curs ja s’acaba i això vol dir que acabo sisè.
Després d’aquest estiu ja no tornaré a anar al cole del
Pla de l’Ametller com fins ara; ara aniré a l’institut Pla
de l’Estany.
Tots aquests anys al cole han sigut molt divertits. He
fet molts amics amb els quals he passat molt bones
estones a la roda, el nostre lloc preferit del pati. He conegut molts mestres que m’han ensenyat i també hem
passat bons moments junts...
M’agradaria quedar-me més temps aquí perquè allà
ens barrejaran i no podrem anar tots a la mateixa classe. Però també estic contenta perquè sé que també
m’agradarà. A la Carla, la meva germana, també li va
passar i ara està molt contenta d’anar a l’institut.
M’han agradat molt aquests nou anys que he estat
aquí . Sempre em recordaré dels amics i les mestres
que he conegut.
El Pla de l’Ametller sempre serà la meva escola!

Queralt Costa i Callís

Nens i nenes premiats per la seva participació a “Fes de periodista”.

2 DIES DIFERENTS
Aquest any els dos dies diferents anaven de cinema.
El dijous vam anar d’excursió a Girona. Al matí quan vam arribar vam anar al cinema, els de cicle infantil i inicial van veure
una pel·lícula D’OSSOS i els de cicle mitjà i superior vam mirar la
pel·lícula: CAVERNÍCOLES. Quan es van acabar les pel·lícules els
de cicle infantil i inicial van tornar cap a Banyoles. De mentre,
la resta vam dinar: els de cicle mitjà a la plaça Josep Pla i els
de cicle superior al parc de la Devesa. Havent dinat vam anar
al Museu del Cinema, primer els de 3r i 4t i després els de 5è
i 6è. Quan entraves al museu, primer de tot t’ensenyaven un
vídeo sobre la història del cinema i després feies una visita
amb els professors/es. Quan uns estaven al museu els altres
estaven jugant a la plaça Josep Pla, que hi ha un parc. Un cop
tots havíem visitat el museu vam estar una estona més a la
plaça mentre esperàvem l’autocar. Quan va arribar vam tornar
tots cap a Banyoles. En canvi, els de cicle infantil i inicial van
estar tota la tarda fent tallers a l’escola.
El divendres vam fer tallers: un es tractava d’imitar un tros
d’una pel·lícula de CHARLES CHAPLIN, un altre de fer un STOP
MOTION amb grups i teníem molts tipus de materials per ferlo, un d’enganxar 24 PETITES VINYETES (sense text) a la punta
d’una llibreta que ens van donar i l’últim de inventar-se una
petita obra amb grups i fer-la amb OMBRES XINESES.
TOT PLEGAT VA SER MOLT DIVERTIT!!!

Cristina Batchellí (5è A) i Berta Muñoz (3r B)
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Festa fi de curs
El divendres 8 de juny es va portar a terme la festa
de fi de curs que organitza cada any l’AMPA de l’escola. Després d’una setmana de pluja i tormentes,
el dia es va presentar amb sol i bon temps. A la
tarda ja es varen poder muntar les taules i col·locar
les cadires. Tot estava perfectament explicat a les
llistes i als esquemes que havia preparat l’organització (la taula dels mestres, la dels de P3 fins a la
dels de sisè i la d’ex-alumnes, que cada any es va
engrandint). La brigada de voluntaris es varen poder posar a treballar a la pista. També es va muntar
el bar i en David de Katering’s va preparar tot el
necessari per cuinar per a 500 comensals.
Mentrestant, al pavelló, tots els nens i nenes de
l’escola varen ballar al so de músiques de pel·
lícula. Sota la direcció dels mestres d’educació
física i amb la col·laboració de tot el claustre, tot
el pavelló, ple a vessar, va poder gaudir d’una molt
bona estona.
Tot seguit els alumnes de sisè varen fer el seu comiat. Un any més
els més grans del centre ens deixen i en el mateix pavelló varen fer
un petit acte molt divertit i emotiu.
A les nou en punt es varen començar a servir els primers plats de fideuà i pollatre, tot boníssim, com sempre. Amb música de fons tot va
anar fluint. Amb ordre tothom va poder anar a buscar el seu menjar.
A les onze ja s’havien repartit els gelats i ja va començar la ballaruca.
El DJ Marc Fàbregas ens va fer ballar a ritme de reggaeton, country i
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cançons modernes i de sempre … fins a la una de la matinada.
Va ser una nit rodona: el temps va acompanyar, el menjar, l’entorn,
els nens jugant pel pati, les converses… una altra nit esplèndida.
Gràcies a tota l’organització de l’AMPA per fer-ho possible!!

Els pares ens expliquen...
Jornada de
de l’escola

treball al pati

La Fàtima és l’ànima de la comissió
de pati!! Aquest curs ha tornat a engrescar a un grup de famílies a tirar
endavant el Projecte de Pati. Aquí
ens explica la seva visió de la jornada de treball d’enguany.
Aquest any, la Comissió del Pati vam decidir fer dues PARETS MUSICALS (una a
cada pati). La veritat és que, en general,
tots els que formem part de la Comissió, estem molt contents de
com han quedat. Cal dir que falta acabar de col·locar uns instruments musicals que vàrem comprar conjuntament amb els professors de música de l’escola. De seguida que trobem dia, ho acabarem
de muntar!
En aquesta ocasió, hem d’agrair especialment que FUSDOR STIL ens
hagi fet una donació de fustes per a poder fer una de les parets!!!
També volem donar les gràcies a totes aquelles persones que ens
van fer arribar objectes per a reciclar: esquelles de vaca, cassoles,
tubs, reixes...!!!

de la seva jornada setmanal, trobin un dia
per poder venir a col·
laborar amb aquest
projecte. El que m’ha agradat d’aquest
any ha estat la unió d’aquestes mares
i pares; molts no ens coneixem perquè
els nostres fills/es no van al mateix curs
però, aquest projecte ha fet que estiguem junts per una bona causa i que
passem bons moments (diria que divertits i tot!!!). Finalment, només dir a
la resta de pares i mares de l’escola que
estem oberts a noves idees, il·lusions i col·laboracions!!! Us animo
a participar-hi!!!
Fàtima Padrés

Des de la Comissió de Revista, m’han demanat que expliqui una
mica com he viscut jo la jornada de pati d’aquest curs. Només puc
dir una cosa: GRÀCIES!!! Estic molt agraïda per la feina que ha fet
cada una de les persones que forma part de la Comissió de Pati!!!
Són gent amb moltes ganes i il·lusió per tirar endavant aquest projecte que estem formant junts per tenir un pati molt millor per als
nostres fills i filles!!! És d’admirar que alguns pares i mares, després

Entre

tots fem escola!
Hem demanat a la Mireia que ens
escrigui unes ratlles sobre la seva
experiència a l’escola. Fa 11 anys
va arribar al nostre centre i sempre ha col·laborat amb l’AMPA en
molts àmbits. Des d’aquí li volem
agrair la seva implicació, i esperem que la seva experiència animi
a altres pares a col·loborar amb
l’AMPA. Moltes gràcies Mireia!!

El final de curs és a prop, un final de curs especial per la meva família.
Després d’onze anys al Pla de l’Ametller, és hora de dir-li adéu. Acomiadar-nos de l’escola que ha vist créixer als meus fills, l’escola que
els ha preparat per iniciar el llarg camí fins a fer-se grans.
Per nosaltres el Pla de l’Ametller no va ser la primera opció. En el
moment de fer les preinscripcions vivíem al centre de Banyoles, molt
a prop del pati de l’Escola de la Vila, i volíem que aquesta fos la nostra escola, per proximitat i comoditat. Però no va ser possible. Aquell
any el Pla de l’Ametller oferia tres línies, i vam ser moltes les famílies
que vam ser-hi desplaçades.

Venir al Pla de l’Ametller va ser un trasbals, ens complicava una mica
la logística familiar. Però l’adaptació va ser fàcil. L’escola té un entorn
privilegiat, amb molt aparcament, amb grans zones verdes on poder
berenar, jugar i gaudir. Unes instal·lacions noves amb aules grans, un
pati extens, i un professorat que fa un gran feina.
Els primers anys no em vaig implicar en l’AMPA. En Gerard, que ara
està acabant sisè, era molt petit. Veia que l’AMPA funcionava d’allò
més bé i creia que no era necessari la meva ajuda. Però m’equivocava. L’AMPA necessita moltes mans i renovació constant. Cada any
hi ha famílies noves i d’altres que deixen l’escola, i tots podem posar
el nostre granet de sorra.
Poc a poc em vaig anar a apuntant a comissions com la revista, extraescolars i el menjador. Més tard vaig ser secretària i representant
del Consell Escolar, i aquests últims anys he estat la tresorera.
És important que ens impliquem en l’educació dels nostres fills, que
acompanyem a l’escola en aquesta difícil tasca. Hem d’aprofitar
els moments que ens permeten entrar a dins les aules per gaudir i
aprendre dels nens. És molt enriquidor!
Us animo a tots a estimar el Pla de l’Ametller. Entre tots fem escola!
Mireia Bosch
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L’ametlla recomana: cinema
Aquest curs ha estat molt cinematogràfic, per això en aquest número l’Ametlla recomana pel·lícules per veure en família.

Gru: el meu dolent preferit (2010)
Gru és un home llastimós que planeja l’acte
criminal més increïble de la història: robar la
Lluna. Incitat per una mare dolenta només
trobarà un obstacle al seu camí: tres nenes
òrfenes a qui haurà de cuidar temporalment.

“Està

molt lluny dels clàssics de Pixar.
Però aquesta agradable i extravagant comèdia animada té suficient marge per a
entretenir a cadascú dels membres de la
família

”

Com ensinistrar un drac (2010)
Comèdia d’acció ambientada en el món dels
vikings i dracs salvatges. Explica la història
d’Hipo, un viking adolescent que no encaixa
exactament amb l’antiga reputació de la seva
tribu com a caçador de dracs.

“És un catàleg de ruptures d’estereotips

(…) un simpàtic entreteniment per als
nens

”

El nostre últim estiu a Escòcia
(2014)
En Doug i l’Abi són dos pares normals que
tenen tres fills encantadors, però molt excèntrics. Quan l’estrès de ser pares posa en perill
la seva estabilitat mental i el seu matrimoni,
decideixen realitzar un viatge a Escòcia amb
els seus fills.

“La pel·lícula és una petita joia de la comèdia, tan per la fluïdesa i eficàcia del seu
guió i direcció, com per les interpretacions
dels actors en el seu conjunt

”

Home, llar dolça llar (2015)
Quan l’alienígena més optimista de la galàxia
es troba fugint de la seva pròpia raça, es veurà
forçada a formar equip amb una noia adolescent molt tossuda. Junts acabaran salvant el
planeta?

La Ventafocs (2015)
Explica les aventures de la jove Ella, quan el
seu pare, un comerciant, torna a casar-se després de la mort de la seva mare. El seu pare
també es mor de sobte i queda a mercè d’una
nova família gelosa i cruel. Al final, Ella queda sotmesa a ser una serventa coberta de
cendra. Però no perd l’esperança i, malgrat la
crueltat amb què la tracten, està disposada a
complir les últimes paraules de la seva mare:
“ser valenta i amable”.

“El color, la llum i un cor descaradament

romàntic exploten a la pantalla a “La Ventafocs” una pel·lícula inspiradora que revesteix de càlid sentiment temes universals
com la pèrdua, la fortalesa, l’experiència i
la maduresa .

”

Captain Fantastic (2016)
En Ben, la seva dona i els seus sis fills han passat deu anys vivint al bosc. Aïllats de la vida
moderna, de les comoditats de la ciutat i de
la societat de consum, inculquen als seus fills
una peculiar manera de pensar i de viure la
vida. De cop, una tràgica notícia fa que hagin
de deixar el bosc i tornar a la civilització.

“Crítica amb la societat consumista actual. Còmica i transcendent; fa pensar i alhora entreté

”

The kid (1921)
Una dona amb pocs recursos, ha tingut un fill
essent soltera i decideix abandonar-lo, amb
l’esperança que una família rica l’adopti. Però
el petit acabarà en mans d’un rodamón (Charles Chaplin) que decideix fer-lo créixer com
sigui. La lluita per sobreviure i per mantenir-se
junts serà tota una aventura.

“Desperta somriures, toca el cor i et fa
passar una bona estona”

“Una encantadora mescla de missatges

positius per als més petits sobre conquistar les pors, comprendre a les persones
diferents i conèixer-se a un mateix .

”

Font: Diari digital Catdiàleg
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Tel. 972 57 26 53

Tel. 636 162 510

Tel. 972 57 04 98

Tel. 972 20 18 46

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com

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