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Presentació
Ja torneu a tenir a les vostres mans un exemplar
de la nostra Ametlla!
Una Ametlla plena d’activitats, sortides, xerrades, festes,... que realitzem a la nostra escola.
Una Ametlla perquè en gaudiu tota la família!
Una Ametlla que representa ,una miqueta, la
vida de la nostra escola i els que hi convivim !
Desitgem que us agradi molt!!!
Les responsables de la part de revista de l’escola som: Dolors Cullell (Ed. Infantil), Roser Baus
(C. Inicial), Anna Coll (C. Mitjà), Neus Parella (C.
Superior) i Maite Cazcarra (Directora i coordinadora de la Revista).
Already have a copy of our “Ametlla” again in
your hands!
A magazine filled with activities, exits, talks,
parties, ... that we perform at our school. A magazine so that you can enjoy the whole family!
A magazine that represents a bit the life of our
school and those who live there!
We wish that you like it very much !!!
Those responsible for the magazine part of the
school are: Dolors Cullell (Early Childhood), Roser Baus (Initial C.), Anna Coll (Middle C.), Neus
Parella (Superior C.) and Maite Cazcarra (Director and coordinator of the Magazine).
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Claustre
de mes tres
Educació infantil

2018-19

Cicle inicial

Cicle superior

Cicle mitjà

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
d’alumnes
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P5A

P5B
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4tA

4tB

5èA

5èB

6èA

6èB

Benvinguda a P3
Tots plegats , nens i nenes, pares i mares i mestres estem nervi·
osos i a la vegada emocionats per l’entrada a una nova etapa tan
significativa com és la dels primers anys de vida de l’infant.

Els primers dies de P3 ens anem coneixent com a grup, els nous
companys, les noves mestres i totes les persones que treballen a
l’escola, els nous espais...

Des de l’escola s’intenta que l’adaptació sigui organitzada i tranquil·
la, per això tenim organitzat un Pla d’Adaptació amb les següents
mesures:

Tot això enmig de rialles, algun plor i enyorança de la família, alguna
migdiada que encara tenim ganes de fer...

Reunió general amb les famílies al juny
És un primer contacte amb l’escola on s’expliquen els diferents espais, l’equip docent, serveis generals i aspectes organitzatius.
Benvinguda a l’escola: Jornada de portes obertes
Abans de començar el curs, els alumnes de P3 venen a l’escola amb
els pares per tenir un primer contacte amb l’aula i les mestres i familiaritzar-se amb l’entorn.

Treballem hàbits de relació amb els nous companys i aprenem a ser
més autònoms.
Aprenem a saber estar tots junts, a jugar i saber compartir, respectar-nos i ens anem fent amics. Uns amics amb els que compartirem
tota la nostra estada a l’escola Pla de l’Ametller.
Tot això ens servirà per assentar les bases tan importants per a futurs aprenentatges.

Reducció de l’horari escolar els dos primers dies
D’aquesta manera ens permet atendre més individualment a cada
nen i estar més per ells a nivell afectiu i emocional, per fer més fàcil
l’adaptació.
Mestra de Suport i TEI (Tècnic d’Educació Infantil)
Hi ha un acord d’escola que adjudica una mestra de suport amb
dedicació exclusiva a P3, juntament amb el suport de TEI.
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Entrevista a...

Entrevista Teresa Administrativa

Entrevista Albert conserge

T’agrada la teva feina d’administrativa?

T’agrada la teva feina de conserge?

Sí, m’agrada perquè hi ha molt de contacte amb la gent (nens,
mestres, pares,…) i també perquè m’agrada endreçar i ordenar.

Sí, perque faig moltes coses diferents.

Has estat a altres escoles?
Sí, unes set escoles ( institut Montilivi, La Draga,…)

Des de petita sempre havies pensat fer aquesta feina?
No, m’hauria agradat ser mestra de nens petits.

Què és el que t’agrada més de la teva feina?
El contacte amb la gent i la diversitat de feines.

Què és el que t’agrada menys de la teva feina?

Has estat a altres escoles?
Vaig estar a l’escola Camins, de substitut durant un mes.

Què és el que t’agrada més de la teva feina?
Obrir les portes i dir bon dia al matí a tots els nens i nens.

I el que menys?
Veure als alumnes barallar-se.

Escara estudies?
Sí, estudio noves tecnologies.

Has treballat en alguna altra feina?

Estar moltes hores asseguda davant l’ordinador.

Sí, en un restaurant, en una botiga de mobles antics,…

Encara estudies?

Tens alguna mascota?

Alguna vegada, coses que m’agraden…

Sí, un gos que es diu Google.

Has treballat en alguna altra feina?

Ens pots explicar alguna anècdota divertida que ha passat a l’escola?

Sí, he portat un hotel, botiga de mobles, de joguines,…

Tens alguna mascota?
Ara no, tenia una gateta que es va morir. He tingut gossos i també
més gats.

Vaig ficar la mà de l’esquelet, que s’havia trencat, dins d’un armari de ciències. Vaig pensar que si algú la trobava s’espantaria i riuríem una estona. Però al final no va ser així, quan van
obrir l’armari i la van veure em van donar les gràcies perquè feia
temps que la buscaven. Jo que em prensava que algú tindria un
espant, ha ha ha….
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Els pallassos
de 6è ens
visiten a
Educ. Infantil
Ja han arribat les fires a banyoles i
res millor que per començar la gresca
ens visitin els pallasos de 6è que amb
els seus jocs, acrobàcies i bon humor
ens conviden a tenir una bona entrada de festa major !!
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El dragonet Morgat
al Pla de l'Ametller
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Sortides

P4

P3

A P3 per celebrar la tardor hem sortit al parc de davant de l’escola,
el parc Manel Saderra a veure els arbres, els recs i els ponts i a
collir fulles.

P5

Els nens i nenes de P4 hem anat a veure el Follet Verdet que viu a
la muntanya de Can Puig de Banyoles. Després d’anar seguint les
diferents pistes que anàvem trobant pel camí, hem arribat a dalt
on hem sentit arribar el Follet amb els seus esquellerincs, i un xic
temorós, ens ha vingut a visitar. Ha estat genial poder gaudir de
la trobada del màgic follet i poder conèixer i experimentar al bosc
on viuen els seus amics els conillets, els ocellets amb les seves
casetes de fusta, i els roures amb les seves fulles tan ondulades.
Per un matí ens hem convertit en els reis del bosc i fins i tot ens
hem fet una corona amb els elements del màgic entorn!

1r

Les nenes i els nens de P5, que som molt bons minyons, vam
escriure la carta als reis i la va anar a entregar al Patge Mec per
tal que li fes arribar als tres reis.

2n

Els nens de Primer estem treballant els diferents serveis que tenim
a la nostra localitat i vam anar a visitar les instal·lacions dels bombers de Banyoles, les diferents instàncies i ens van explicar com
viuen el seu dia a dia. Ens va agradar molt i ens van deixar provar
les mànegues que fan servir per apagar els focs. Ens ho vam passar
molt bé!

Els nens i les nenes de segon hem treballat
el pas del temps. Hem fet una visita al Parc
Neolític de la Draga per poder veure com
vivien els homes i les dones de Banyoles
fa molts i molts anys. També hem fet un
taller de ceràmica i hem pogut moldre blat
per fer farina.
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3r

4t

Els alumnes de tercer estem realitzant el Projecte Visc a l’Estany, durant el mes de novembre vàrem realitzar la sortida de
la tardor. A l’escola hem treballat els éssers vius que habiten a
l’estany, i durant la sortida vàrem realitzar jocs d’observació,
de pistes i experiments sobre la flora i la fauna de l’estany.

5è

Els nens i nenes de 4t hem estudiat els mitjans de comunicació
en l’àrea de Medi i, per tal d’ampliar i acabar de consolidar els
continguts treballats, vam poder visitar la nostra ràdio local: Ràdio Banyoles. Va ser una visita molt interessant i en la que vam
aprendre molt! Que bé que ens ho vam passar!

6è

Els alumnes de 5è de l’escola Pla de l’Ametller visiten el jaciment neolític de la Draga. El divendres 14 de desembre els
alumnes de 5è realitzaren una sortida a l’entorn, aquesta
consistia a conèixer les restes arqueològiques del jaciment
de la Draga. La visita va consistir en una explicació dels diferents llocs del jaciment i una segona part descobrint les
tècniques i eines que utilitzaven per caçar. D’altra banda, el
moment més emocionant fou quan ens deixaren tocar un tall
de fusta de 7000 anys.

La vida en una gota d’aigua”. Aquest és el títol de la sortida que vam
realitzar els alumnes de sisè a l’escola de natura. Van analitzar els
microorganismes que viuen a l’aigua de l’estany de Banyoles amb
el microscopi. Primer vam anar a recollir una mostra d’aigua de l’estany per poder després visionar els microorganismes que configuren
el plàncton de l’estany. Els vam classificar en zooplàncton i fitoplàncton. I vam poder fer també una cadena alimentària amb els éssers
vius que viuen a l’aigua de l’estany.

13

Xerrada a l’escola del
banc d’aliments
La setmana del 22 d’octubre des de la Fundació del Banc d’Aliments
de les Comarques de Girona amb la col·laboració d’en José Luís Díez
van realitzar als alumnes de cicle superior una xerrada “Contra la
fam i el malbaratament dels aliments”. L’exposició tractava què els
alumnes prenguessin consciència de què en la nostra societat existeix la pobresa i també, encara que sembli contraposat, el malbaratament dels aliments. I aquest desequilibri només es regula mitjançant la solidaritat i el voluntariat. Per tal de recollir tot aquest
treball els alumnes realitzaren un dibuix que es presenta a concurs.
D’altra banda, aquest any se celebra el 30 aniversari de l’associació
dels bancs d’aliments de Girona i només es queda que agrair la seva
funció social.

Biblioteca escolar
2n

1r

Les nenes i els nens de segon anem a la biblioteca de l’escola cada
dimecres. A vegades la Marta Soler ens explica algun conte, o bé en
llegim un nosaltres sols o en parelles. Mentre estem llegint, la Marta
ens escolta i ens fa suport de lectura.
També és l’estona que aprofitem per fer el préstec de contes que
ens volem endur a casa per llegir-los amb la família.

3r

4t

Lectura compartida
14

Aula de ciències:
Un experiment
1r

2n

Els nens de Primer vam baixar a l’aula de ciències a preparar la barreja per fer bombolles. Primerament ja havíem treballat a la classe
el poema i cançó de “Les bombolles” de Joana Raspall,... i per últim
vam sortir a fer les bombolles al patí, ens ho vam passar molt bé!

3r

Hem anat a l’aula de ciències a fer matemàtiques i medi.
De matemàtiques hem experimentat i observat la capacitat: què és
un litre, quants mitjos litres hi caben i els quarts de litre.
De medi hem observat uns pulmons i un cor de xai, ja que estem
estudiant el cos humà i els diferents aparells.
Ens agrada molt l’aula de ciències perquè podem fer activitats i experiments molt interessants i que els recordarem molt de temps.

Hem trobat un eriçó ciències 3r

5è

Els alumnes de 5è en aquest trimestre hem realitzat
diferents experiments.

6è

Per tal d’aprofundir en el coneixement del sistema locomotor hem
treballat amb l’esquelet de l’aula de ciències. També hem experimentat què passa quan deixem un os en vinagre durant una setmana. Els minerals de l’os s’han dissolt i els resultat ha estat sorprenent.

15

Els alumnes de l'aula SIEI fan
un fantàstic Pessebre!
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X Cantada
de Nadales
LA CANTADA DE NADALES
L’activitat que vàrem fer va ser la Cantada de Nadales. La vam
fer el 21 de desembre del 2018.
Vam començar amb les activitats a les aules i, quan les vam
acabar, ens van donar xocolata desfeta amb melindros i, tot seguit, a cantar!
Primer van començar els de P3 i, van anar continuant, P4 ,P5,
1r,2n, 3r, 4t, 5è, 6è i, finalment, els/les mestres.
Nosaltres, els de 4t, vam cantar la cançó: “Estimo el Nadal” .
Anàvem vestits amb un jersei vermell i pantalons foscos i portàvem unes banyes de ren.
M’agrada aquesta cantada perquè és bonic sentir les altres
classes i mestres i també perquè les famílies ens poden venir
a veure.

“ESTIMO EL NADAL”
El divendres 21 de desembre era l’últim dia del trimestre. Al matí vam jugar a la quina i vam esmorzar
xocolata amb melindros a la classe. Després tota l’escola va fer una cantada de nadales al pati de l’escola.
Ho vam fer tots molt bé. La cançó dels nens i les nenes de 4t es diu “Estimo el Nadal”. És una cançó molt
bonica. Per cantar anàvem vestits amb pantalons
foscos i un jersei vermell. Portàvem unes banyes
de ren. Em va agradar molt aquest dia perquè tots ho
vam fer molt bé.
Adama Diarra (4tB)

Neus Martí (4t A)

P3

P4

P5

1r

17

2n

4t

5è

18

3r

5è

6è

Excel·lent xocolatada a càrrec de les nostres cuineres
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XVIè Pessebre Vivent
del Pla de l’Ametller
Altre cop l’escola es va omplir de pastors, dimonis, angelets, pescadors, comerciants, romans, patges i reis. Tots a punt per fer un Pessebre
Vivent ben original. El 15 de desembre a les sis de la tarda, el pati de l’escola va obrir les seves portes a tothom per poder gaudir d’aquest
espectacle que organitzen pares, mares, mestres i que protagonitzen tots els alumnes de l’escola. Un cop més tota la comunitat educativa va
veure la recompensa de sentir rialles i de gaudir d’una bona estona plegats.
Com cada any es varen vendre números i es varen sortejar uns fantàstics lots. La meitat dels diners serveixen per pagar la despesa del pessebre i l’altra meitat s’envia a la Marató de TV3.
Amb aquestes fotos inmortalitzem aquest pessebre:

2n

Només d’entrar ens trobem un jardí romà, amb romans i manaies. Són els alumnes de 2n.

P4

Si seguim el camí, a dins del gimnàs ben protegits del fred, trobem els alumnes de P4 fent una berenada de pastors, ballant
i pescant. Fan molt de goig.
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1r

Tot seguit arribem a la ciutat on trobem els alumnes de 1r que
s’empadronen, pesquen i fan un mercat.

4t

Atravessem una boca gegant i arribem a l’infern, on els alumnes de 4t dansen i canten al voltant d’una olla on hi ha dos
pastors, pobrets!

3r

Després de l’ensurt de l’infern ens trobem un altre mercat.
Aquí hi trobem herbes remeieres, fusters, carnissers, modistes… són els alumnes de 3r que estan treballant de valent per
oferir-nos els seus productes.

5è

Més enllà, els alumnes de 5è fan de patges i de reis. Recullen
cartes, reparteixen polsim màgic… quina il·lusió!

P3

Per fi trobem els més petits. Els alumnes de P3 estan repartits entre el vermell infern i el cel blau.

P5

Dins de l’altre gimnàs trobem els alumnes de P5 enfeinats
mentre estan a la taverna, cusen i fan joies.

6è

Al final de tot, trobem els pastors més grans de la casa, els de
6è, al voltant del foc i amb el naixement al costat. Que bé que
s’ho passen. Ara ja només queda anar a buscar unes galetes
i una mica de beure.
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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.

Cap a una educació més competencial
L’educació que reben els nostres fills a l’escola és tema de
constant debat entre els polítics, els professionals i les entitats
dedicades a aportar millores en els sistemes educatius. En els
últims temps sembla que tothom es posa d’acord en què l’educació a les escoles ha de ser cada vegada més competencial i
menys dirigida a ensenyar conceptes.
Actualment el coneixement està a l’abast de tothom a través
d’internet. Cada vegada sembla menys important ensenyar
conceptes i van guanyant terreny els ensenyaments més dirigits a aprendre a buscar, estructurar, criticar, compartir i construir coneixement. Estem en una societat que canvia a passos
de gegant i les feines on treballaran els nostres fills i filles segurament encara no s’han ni creat. És per això que ens cal que a
les escoles es potenciï el treball en grup, el treball basat en la
resolució de problemes, el treball per projectes... Els alumnes
han de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge i per
això cal incentivar la seva creativitat, els hem de deixar tenir la
iniciativa i hem de fer que es preocupin pel seu entorn i pels
problemes socials.

classes magistrals i les aules de les escoles s’han omplert de
racons, joguines que faciliten l’aprenentatge de les llengües,
de les matemàtiques, ordinadors per poder fer recerques...
Tot i així cal seguir treballant perquè aquest canvi sigui global
i perquè les polítiques educatives apostin definitivament per
aquest nou model d’educació, dotant a les escoles de tots els
recursos necessaris per poder formar ciutadans i ciutadanes
del segle XXI.
Per fer aquest canvi les famílies no n’hem de quedar al marge
i de fet, per assolir la transformació de l’escola, calen tots els
membres de la comunitat educativa: docents, famílies, alumnes i entorn. Per aconseguir-ho calen a més de col·laboració i
altes dosis de planificació, entusiasme i passió.
Per tant les famílies continuem essent un puntal en l’educació
dels nostres fills i filles i està demostrat que per millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat i també per aconseguir
canvis substancials en els sistemes educatius, és molt important enfortir les relacions entre família i escola.
Nuri Carandell

Les escoles i els docents s’estan esforçant per anar afrontant
aquests canvis, i cada vegada tenim menys mestres que facin

Presidenta AMPA

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).

Figueras

Des de 1916

Assegurança

Forn de Pa - Pastisseria - Degustació
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Plaça dels Estudis, 7 · Tel. 972 57 05 68
C/ Formiga, 11 · BANYOLES (Girona)
C/ Sardana, 2 · PORQUERES

Comissions de l’AMPA
L’AMPA de l’escola s’ocupa de moltes de les activitats que s’organitzen a nivell d’escola i ho fem treballant per comissions. D’aquesta manera
aconseguim que un grup de pares i mares s’impliquin en les diferents activitats o tasques que es fan des de l’AMPA. Ens cal anar engruixint
aquest grup de famílies i per això us animem a tots i a totes a apuntar-vos en algunes de les comissions. Per fer-ho només us heu de posar en
contacte amb algú de l’AMPA o enviar un correu a pladelametller@gmail.com
Presidenta: Nuri Carandell (6è)

!
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E
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Secretària: Nuri Vidal (3r) i Ester Serra (P4, 2n)
Tresorera: Anna Massanellas (2n, 5è)
Consell Escolar Municipal: Agnès Busquets (5è)
Consell Esportiu: Rafel Planas (6è)
Comissió Bloc: Lídia Dilmé (P4, 2n)
Comissió Carnestoltes: Susana Artacho (4t), Marta Bramon
(P4, 2n), Joan Coll (5è), Lídia Dilmé (P4, 2n), Pere Massanas (5è),
Noelia Leon (3r), Fàtima Padrés (P5, 5è), Cristina Prat (2n, 6è),
Pere Ramió (1r i 3r), Xavi Rodoreda (6è), Quim Recasens (1r),
Xavi Saus (2n), Jeri Puig (6è), Ester Font (P3, 2n)

Aquest any s’han repartit les feines on falta més volum de gent en
moments puntuals, per cursos. De manera que cada any un curs
s’encarrega d’una tasca.
S’ha repartit de la següent manera:

1r

Comissió Espai Públic: Nuri Vidal (3r)

Viatge
esportiu

12 de maig
de 2019

Fer algunes inscripcions,
ajudar en el muntatge de
l’activitat , estar a la taula
en els partits de pitxet…

Carnaval

Febrer
2019

Apuntar les famílies
participants, preparar el
material de la disfressa i
repartir-lo...

Comissió Extraescolars: Sergi Aguilar (3r i 5è), Nuri Carandell
(6è), Jordi Juanola (2n, 5è), Nuri Vidal (3r)
Comissió Casals i Colònies: Anna Massanellas (2n, 5è)

2n

Comissió Festes: Carles Muñoz (4t), Xavi Rodoreda (6è) i Xavi
Saus (2n)
Comissió Menjador: Nuri Carandell ( 5è), Glòria Farró (3r),
Tere Herencia (3r)
Comissió Pessebre: Carles Comalada (2n), Joan Coll (4t),
Fàtima Padrés (P5, 5è), Cristina Prat (2n, 6è), Pere Ramió (1r i 3r),
Xavi Rodoreda (6è), Quim Masó (P5, 5è), Albert Quintana (P4)
Comissió Revista: Anna Bagó (2n), Montse Sala (4t)
Comissió de Pati: Marta Bramon (P4, 2n), Albert Viñolas (P4,
2n), Ester Serra (P4 i 2n), Laura Güell (1r, 5è), Anna Massanellas
(2n, 5è), Fàtima Padrès (P5, 5è), Joaquim Masó (P5, 5è), Patricia
César (P3, 1r), LLuís Bataller (2n), Anna Bagó (2n), Carme Rovira
(1r, 4t), Joan Gelador (1r, 4t), Rafel Planas (6è), Montse Mención
(P5), Manel Armengol (P5), Ester Font (P3, 2n), Josep Miquel
Hernández (P3, 2n), Daniel Montcanut (3r), David Vivar (1r, 3r),
Isabel Amela (P3), Anna Mireia Ros (P3), Lluc Benaiges (P3),
Mònica Esteve (P3, 3r), Marc Casellas (P5 i 3r), Carme Agustí
(2n), Josep Ma Torrentà (2n), Jordi Arpa (P3, P5, 3r), Irene Mir (P3).

3r

Pessebre
Vivent

Desembre
2018

Ajudar en la distribució
del material del pessebre
entre els diferents quadres, repartir les begudes
i les galetes.

4t

Folrar llibres

Setembre
2019

Folrar els llibres de reutilització que compra
l’escola.

Juny 2019

Ajudar en el muntatge i
parament de les taules
per sopar i en el repartiment de menjar durant
el sopar.

5è

Festa de
final de curs

A principis del curs vinent es farà una
valoració per veure si aquest sistema
ha funcionat i queda fixat.

Comissió Eduquem en família: Anna Bagó (2n) i Olga
Martínez (2n)

NOVES
NS!
INSTAL·LACIO

Banyoles Automoció, S.C
C/ Mata, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 572 777 - 972 584 065
banyolesautomocio@gmail.com
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Els pares ens expliquen...

Jornada pati
Som una família de 4, l’Arlet i la Bruna i nosaltres, l’Albert i la Marta i ens agrada molt formar part de la Comissió de Patis. En formem part des dels seus inicis, ara ja fa tres cursos, quan el Claustre
i l’AMPA vam estar d’acord que calia dinamitzar una mica el pati.
Vam començar amb un procés participatiu demanant als alumnes
que dibuixessin com els agradaria que fos. Evidentment van sortir
coses molt divertides, algunes impossibles i d’altres realistes. Amb
tot aquell grapat d’idees, en vam treure una única conclusió: ALS
NENS i NENES ELS AGRADARIA UN PATI MÉS ATRACTIU, AMB MÉS
PROPOSTES, AMB MÉS RACONETS PER PODER COMPARTIR AMB ELS
SEUS AMICS I AMIGUES..... per tant, era evident que calia començar
a treballar.
El grup de whatsapp de la Comissió treia foc!!! Tothom, per la seva
banda, va fer una recerca d’imatges de propostes pel pati i evidentment tot era xulíssim però havíem de ser realistes i pensar en les
propostes més adequades per l’escola dels nostres infants. Finalment, Claustre de mestres i Comissió, ens vam decidir per la construcció de dues cuinetes, dels dracs i del circuit de rodes. A més a
més dels jocs que vam pintar a terra. El segon any, juntament amb
els mestres de música, es va decidir fer dos murs musicals i vam
aprofitar per repassar tot el que s’havia fet l’any anterior.
Enguany ens hem trobat el dia 12 d’octubre. Aprofitant que era divendres i festiu vam obrir les portes de l’escola per fer la 3a jornada
de treball. Estem molt contents perquè aquest any vam ser moltes
famílies i vam poder construir tot el que ens havíem proposat amb
una sola jornada de treball. Vam quedar aviat al matí, tothom amb el
cotxe carregat d’eines i de material i amb moltes ganes de començar a treballar. De seguida ens vam organitzar: uns es van posar a
acabar els murs musicals, un grupet a pintar jocs a terra, uns a fer forats per posar-hi els pals que aguantarien les robes per fer cabanes...
A les nostres filles els encanta venir a les jornades de treball i a
nosaltres també. A estones ens ajuden, a estones juguen, ara les
veus cap aquí, ara cap allà, ara pinten, ara porten eines amunt i
avall... disfruten participant en tot el que fa referència a la seva escola i els agrada molt que nosaltres també ens hi impliquem. Veuen
que l’escola és de tots, que es construeix entre tots. Per tant, només
ens queda animar-vos a participar-hi!!! Penseu que ens ho passem
molt bé, treballem, sí, però també riem!!!
Família Viñolas Bramon

24

Eleccions al Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa:
director, professorat, personal d’administració i serveis, personal
d’atenció educativa, famílies, AMPA i ajuntament.
La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de
decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació
general, la gestió econòmica, etc.
Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Així doncs, el passat mes de novembre va haver-hi eleccions al Consell Escolar i es va renovar la meitat dels membres.

Davant d’un empat s’escull al membre de més edat, en aquest cas
era la Fàtima Padres Menes. Així doncs la Susanna Padrosa ha quedat com a suplent.
El Consell Escolar es va constituir el 18 de desembre on es va
acomiadar als antics membres i es va donar la benvinguda als nous.
Enguany ja s’ha tornat a convocar el Consell Escolar, el 29 de gener,
on l’escola ha rendit comptes econòmics de l’any passat i ha presentat el pressupost pel 2019. El centre ha demanat al sector pares
i mares poder invertir uns diners del pressupost en tauletes digitals
per Cicle Inicial i aquests hi varen estar d’acord. L’ajuntament també
va explicar les millores que es faran en el centre al llarg del curs.
Com podeu veure, al Consell Escolar es prenen desicions!

En aquests moments aquest òrgan està format per 16 membres i es
varen renovar dos mestres, tres membres del sector pares i mares,
el sector d’administració i serveis i per primer cop es va introduir en
aquest òrgan el sector de personal d’atenció educativa.
Pel que fa al sector de les famílies, cal destacar la baixa participació
en el procés. Només varen anar a votar 65 persones, de les 560 que
hi tenien dret (hi va haver una participació del 12%). S’havien presentat quatre candidatures i el resultat va ser molt ajustat:
- Pere Ramió Torrentà amb 50 vots
- Montse Sala Cantarero amb 46 vots
- Fàtima Padrés Menes amb 44 vots
- Susanna Padrosa Trias amb 44 vots

Foto membres Consell Escolar del dia 29/01/2019
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Eduquem en

família

Taula rodona sobre l’ús i
l’abús de les tecnologies
8 de novembre de 2018
Auditori de l’Ateneu
El programa Eduquem en Família d’aquest curs, es va estrenar amb
una taula rodona sobre ús i abús de les tecnologies. Ho va fer amb
molt d’èxit ja que va aconseguir reunir més de 200 persones. Aquest
nou format, va comptar amb la participació de Jordi Bernabeu, psicòleg i educador social, Pere Cornellà, mestre, pedagog i expert
en gamificació i Mònica Roca, periodista i creadora del Passaport
Digital. La taula rodona es va encetar amb una exposició individual
de la moderadora i dels experts i, tot seguit, es va iniciar un debat
amb el públic.

Amb la Mònica, vam analitzar el model Emirec (EMIssor- RECeptor) de comunicació. Actualment, ja no som receptors passius davant
les tecnologies. Abans teníem la veu limitada
i érem bàsicament consumidors però ara, en
canvi, amb internet, tenim un rol més actiu i
podem crear i difondre el nostre missatge i
aquest pot fer-se viral!
També ens va parlar del projecte educatiu
“Passaport digital”, un projecte educatiu que busca educar en competències digitals; aconseguir una alfabetització multimèdia. En els
instituts de Banyoles, es realitzaran una quarantena de tallers on,
entre altres aspectes, es reflexionarà sobre com ens presentem i
ens comportem a la xarxa, s’analitzarà la pròpia identitat digital...

En Jordi ens va fer reflexionar sobre la importància de l’acompanyament dels adults en la
gestió de l’ús de les tecnologies. Va exposar
que els problemes sorgeixen quan les utilitzem com un refugi; quan s’afecten les relacions socials, familiars, el rendiment acadèmic… Un error seria definir l’ús o l’abús en
funció només de les hores d’exposició. És
quelcom més complexe i hi ha moltes variables a tenir en compte. Això sí; allò que més
ens pot ajudar, és el sentit comú!

En Pere ens va convidar a entrar en l’apassionant món de la gamificació, una metodologia que creu que pot revolucionar la docència. Es tracta d’aprendre a través del joc;
de dissenyar experiències d’aprenentatge
perquè siguin viscudes com un joc. Entre altres aspectes, ens va explicar que podem
crear videojocs i ens va recomanar la web
www.gamesforchange.org.
Les exposicions fetes pels ponents i la moderadora i el debat posterior que es va generar, va ser molt interessant i va evidenciar que el
tema preocupa tant a pares, mares, educadors i educadores...
En aquesta taula rodona, evidentment, no vam poder trobar fórmules màgiques que resolguin determinades situacions problemàtiques que es poden produir amb l’ús de les tecnologies. Però, vam
poder obrir vies d’actuació per poder fer-ne prevenció i un ús responsable, creatiu i ètic.

Per saber-ne més…
http://pasdigital.net/es/author/monica
http://jordibernabeu.cat
https://perecornella.cat

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

família

Com gestionem situacions de violència en l’educació
amb els nostres fills i filles? Teatre fòrum
24 de gener de 2019
Teatre Municipal de Banyoles
La segona activitat de l’Eduquem en Família d’aquest curs, també
ens portava una proposta diferent: un teatre fòrum. En Toni Vives,
mestre, psicòleg i educador social i en Marc Ciurana, actor expert
en tallers sobre violència entre iguals, van convidar-nos a fer una
mirada introspectiva cap nosaltres mateixos i reflexionar sobre aspectes relacionats amb la violència. Van anar-nos llançant preguntes
per tal d’ajudar-nos a analitzar diferents formes de violència, com la
vivim, com ens hi relacionem, perquè i per a què la utilitzem, com
la podem identificar, els rols que adoptem o podem adoptar en el
nostre dia a dia...

COM A PARES, QUÈ ENS POT AJUDAR?

En Marc ens va teatralitzar un monòleg: “UN DIA MÉS A L’INFERN”. En ell, es descrivia com és un dia en la vida d’una persona
que està patint assetjament dins l’àmbit escolar. Va ser un relat dur i
colpidor ja que vam visualitzar el malestar, la ràbia, l’angoixa i la por
que aquesta situació li generava al protagonista.

• Si el nostre fill/a es comporta de forma violenta:

Vam compartir que, en diferents moments de la nostra vida, hem pogut adoptar el rol d’agressors, agredits o “observadors”. En totes tres
posicions, ens connectem amb emocions que s’assemblen: la ràbia,
la impotència, la culpabilitat, la tristesa, la frustració, la confusió...
Vam valorar el poder que podem tenir com a “observadors” i com
n’arriba a ser d’important la nostra actuació a l’hora de contribuir a
mantenir, normalitzar, augmentar o reconduir situacions violentes.

• Posar atenció a les coses que passen a dins i fora de casa.
• Treballar l’autoconcepte (com jo em veig). No pot dependre del que
diuen els altres.
• Prendre consciència d’allò que fem i de les conseqüències dels
nostres actes. Els fills/es no fan el que diem sinó el que veuen
que fem.
• Ajudar-los a construir una mirada restaurativa per prendre consciència del dany generat i reparar-lo.
• Reaccionar amb calma.
• Preguntar: “Saps per què ho fas?”, “Què necessites?”,
“Com te sents?”...
• Recollim què ha passat, la “reparació” i alternatives.
La dinàmica que es va mantenir en tot moment va ser la d’afavorir la
participació del públic de tal manera que vam poder compartir idees,
vivències personals, reflexions... i es va generar un entorn molt ric i
estimulant per a tots plegats i vam poder emportar-nos a casa diferents elements d’anàlisi i petites orientacions.
https://associacioidentitats.wordpress.com
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Preparatius carnaval
Ja abans de començar el curs, la comissió de carnestoltes,
que és una de les més nombroses de l’escola, es troba per
fer una pluja d’idees i decidir com serà la disfressa i la
carrossa.
Es divideixen en dos grups, que coordinats tenen el mateix objectiu: fer una carrossa i una disfressa ben original
i vistosa.
La comissió de la carrossa ens ha fet un escrit explicant
com s’organitzen i animant a tothom a col·laborar de la feina i de la festa.
L’altra part de la comissió, formada per mares, s’encarrega de pensar la disfressa, dissenyar-la, comprar el material, apuntar, fer el taller de confecció de la disfressa, fer
les plantilles, fer un vídeo tutorial, posar-ho tot tan fàcil…
sense les dues parts de la comissió seria impossible que
aquesta festa sigui tan lluïda i que siguem l’escola amb més
participació de la comarca. Cal dir que aquest any, algunes
mares de segon, han col·laborat en la tasca de repartir el
material de cada família en bosses.
També volem fer menció a les a les mares que han dissenyat la coreografia i als que han tingut la paciència de gravar-la i editar el vídeo per tal que poguem assajar-la a casa.
Tal i com ens fa cridar en Rodo durant la rua, des d’aquí
volem dir ben alt: Visca la comissió de carnestoltes i
visca El Pla de l’Ametller!!!

Comissió de carrossa
Aquesta comissió és només una part de la comissió de Carnaval.
Som un grup de pares de l’escola que ens encarreguem de pensar i
construir la carrossa.

L’últim mes sempre és el que es treballa de forma més intensiva.
Ens organitzem de tal manera que cada dia hi va algú i així la feina
avança més de pressa.

Cada any, segons la temàtica proposada per l’Ajuntament, i juntament amb la part de la comissió que s’encarrega de la disfressa,
decidim la idea que acabarà definint la carrossa i la disfressa del
nostre centre.

Com totes les comissions, és molt important que cada any comenci
gent nova, per tal de poder substituir a aquells que se’ls acaba el pas
per la nostra escola. Cal tenir molt present que és una feina que es
fa perquè grans i petits puguem gaudir d’aquesta festa.

Tot això comença amb una trobada
abans de començar el curs amb la
finalitat de fer una pluja d’idees. Una
vegada està clara la temàtica, a finals
d’octubre o principis de novembre,
comencem a treballar-hi. Ens troben
tots els divendres al vespre al local
que des de fa temps disposem per
fer aquesta feina.

Ara ens trobem a la recta final perquè ja falta molt poc per el dia de
la rua. A més, aquest any anem primers! Per a l’ocasió hem preparat
un hipopòtam enorme amb llums i moviment. La novetat d’aquest
any és que els nens podran interactuar amb la carrossa i que hi
haurà una piscina de boles per als més petits de l’escola. Desitgem
que a tots us agradi molt el que hem preparat i que us sumeu a la
comparsa. Recordeu que “Tots junts fem escola!”.

A partir d’aquí, amb paper, cola,
porexpan, fustes, metalls,... ens dediquem a dissenyar i mica en mica
construir el nou projecte. Totes les
idees i propostes són benvingudes.
No cal ser cap expert en la matèria, només cal tenir ganes de passar una bona estona i col·laborar
en el que es pugui.

28

La rua
de carnaval
El dia 23 de febrer, amb un temps primaveral, va haver-hi la rua de
Carnaval. Aquest any, els de la carrossa del Pla de l’Ametller anàvem
els primers, o sigui que tothom va haver de ser molt puntual.
Com sempre, unes 300 persones o més ben dit 300 formosos Menjametllitos de tots colors, es van col·locar en tres fileres, entre les
dues carrosses, disposats a ballar les tres coreografies, a saltar i a
donar-ho tot per la nostra escola.
Enguany els més petits es varen poder posar dins d’una piscina de
boles i varen poder jugar tanta estona com varen voler. Al final, un
hipopòtam rosa gegant, tancava la comitiva del Pla de l’Ametller.
A la nit la carrossa també va desfilar, però aquest cop amb els més
marxosos. També es va saltar i ballar i es va fer un petit comiat als
pares de sisè que, any rere any, han estat al capdavant dels projectes
de l’AMPA, especialment en Rodo, en Jeri, la Nuri i en Manel.
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Què passa amb els
menjadors escolars?
Ara fa un any les AMPAs del Pla de l’Estany vam ser convocades a
una reunió al Consell Comarcal on se’ns va comunicar que no podríem continuar gestionant els menjadors escolars. Els motius, segons
intervenció i secretaria del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la
gestió d’un servei públic s’ha d’acollir a la llei de contractació i s’ha
de fer des d’un estament públic.
Per situar-nos cal dir que el menjador escolar és titularitat del Departament d’Ensenyament i aquest té signat un conveni amb el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany perquè siguin ells qui en portin la gestió.
De fet el Consell Comarcal mai ha portat aquesta gestió perquè des
d’un inici, el Consell Comarcal va signar convenis amb les AMPAS
perquè fossin aquestes entitats les que gestionessin els menjadors
de les escoles de tota la comarca i així s’ha fet els últims 22 anys. En
tot aquest temps les AMPAS han garantit que el menjador sigui un
espai més d’educació dels nostres fills i filles, que l’alimentació sigui
de qualitat i que els menús siguin equilibrats i variats. Les AMPAS a
més s’han ocupat de l’equipament de la cuina i menjador, de portar
l’estat de comptes, de fer les inversions oportunes i de fer millores
al servei.
Des que el Consell Comarcal ens van comunicar que no podríem
continuar gestionant els menjadors, les AMPAS del Pla de l’Estany
no hem parat de lluitar perquè no volem deixar la gestió en mans
de l’administració. Volem evitar que el servei d’àpats dels nostres
infants vagi a concurs públic de licitació on hi accediran grans empreses que poden oferir preus molt rebaixats en detriment de la
qualitat.

És per això que formem part de la coordinadora d’AMPAS i AFAs
de Catalunya i de la Plataforma SOS menjadors, a través de la qual
hem pogut expressar la nostra voluntat de seguir amb la gestió dels
menjadors a tots els grups polítics.
Durant aquest temps s’han fet alguns actes reivindicatius a diferents
escoles de Catalunya i a la nostra comarca, el passat 19 de desembre es van preparar mobilitzacions decentralitzades a gairebé totes
les escoles. Al Pla de l’Ametller es va muntar un mural amb plats
que havien pintat els nens i nenes que es queden a menjador i es va
penjar la pancarta a l’entrada de l’escola.
Durant aquest temps, el departament d’ensenyament, per la seva
banda, va iniciar la redacció d’un nou decret de menjador, però de
moment i degut a la pressió de les AMPAS aquest decret s’ha aturat
per obrir un nou període de diàleg en el qual hi puguin intervenir les
famílies, que són les que paguen el servei. El nou decret haurà de
regular un servei que afecta 400.000 nens i nenes i que genera prop
de 2,5 milions euros de negoci al dia.

De moment les AMPAS de la comarca tenim signat el conveni de
gestió per aquest curs 2018-2019, però el Consell Comarcal no s’ha
tornat a posar en contacte amb nosaltres i i per tant encara no sabem quin serà el futur del nostre menjador escolar. El que sí sabem
és que les famílies continuarem treballant per garantir que el diàleg
anunciat pel Conseller sigui real, i ens porti a una nova regulació
d’aquest Temps de Migdia entès com a servei públic universal, amb
caràcter educatiu, equitatiu, inclusiu i amb qualitat alimentària.

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

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

Tel. 972 57 04 98

Tels. 972 581 237 / 972 581 294 - Banyoles

Tel. 972 20 18 46

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.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)

