Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Juny del 2019 - Núm. 34

Presentació
Com ja és tradició, al mes de juny, surt un nou número de la nostra revista, L’Ametlla. Un espai on,
ESCOLA i AMPA, donem a conèixer activitats, compartim, recordem i revivim moments viscuts, dins i
fora l’escola, però sempre relacionats amb la vida
escolar dels nens i nenes del Pla de l’Ametller.
Si fem balanç, aquest curs hem recorregut un trosset més del nostre camí que, tal i com diu el nostre
lema, sempre ens regala ple de fruits. Un nou trajecte ben intens i carregat d’emocions i aprenentatges; caminat i compartit amb persones molt properes i especials. Tots plegats hem sembrat, regat i,
fins i tot, recollit una mica.
Estem a punt d’encetar una merescuda temporada
més relaxada, flexible, estival… ideal per compartir
en família i seguir vivint noves i apassionades aventures!
No us oblideu de deixar-vos emportar per la màgia
de les petites coses: fer un passeig amb bicicleta,
banyar-vos al riu, mirar el cel i descobrir estrelles,
contemplar sortides i postes de sol, fer volar un estel, jugar a jocs de taula, anar a un concert, fer una
cabanya, un picnic…
Així doncs, gaudiu de la revista i... passeu un molt
bon i refrescant estiu!!!
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Comiat de sisè
Hem arribat a final de curs. Us volem desitjar el millor per a tots vosaltres.Ens
agradaria que a part dels continguts del currículum haguéssiu après a viure cada
instant en plenitud, a no perdre el temps, a que val al pena VIURE en majúscules.
Que la sort s’aliï amb vosaltres i que el pas cap a l’institut sigui ben constructiu.
A part d’això us volem dir que ens heu deixat una petjada. Que a dins nostre ens
queda allò que recordarem de vosaltres i que us volem dir:
A la Sara i al Rodrigo que sou meravellosos,
A l’Ester i a la Laia que ens il·lumineu cada dia,
A en Santi i a en Jordi que sou uns valents,
A la Warda i a la Malak que l’esforç val la pena,
A l’Anahí i a la Clara que gaudeixin del moment,
A la Mamu i a la Jia Xin que gràcies pel vostre somriure,
A l’ Aly i l’Erik que ho intentin sempre,
A la Paula i a en Mahamadou que ha estat genial tenir-vos a la classe,
A l’ Aminata i a la Salma que ho aconseguiran,
A la Santina i a l’ Aniol que us estimem molt,
A en Mounsef i l’Ibrahima que poden fer el que es proposin,
A la Genabu i la Samar que somriguin i siguin felices,
A la Sílvia i l’ Isaac que sempre comptin amb nosaltres,
A en Hamza i a en Yassine que tenen molt de talent,
A en Pol que arribarà molt lluny,
A en Blai i en David P. que tenen fusta d’artistes,
A en Ferran i l’ Aleix que creiem en vosaltres,
A la Cristina i a la Carla que estem orgulloses de vosaltres,
A l’ Arnau i en Pau que són únics,
A en Biel R. i l’Eloi que són fantàstics,
A la Lídia i a la Naiara que es mereixen el millor,
A en Hatim i en Harold que són increíbles,
A l’Abel i en Marçal que són uns campions,
A en David C. i en Biel V. que creguin en ells mateixos,
I a la Fàtima i l’Ahamadou que gràcies per ser tan creatius,
A tots per tenir un cor tan gran!

Marta Maurici i MªNeus Parella

De l’escola m’emporto
molts records però el
que més les amistats
amb amics i amigues ,
professors i professores.

Recordo el pati
dels petits. Sempre
recordaré els amics que
han estat al meu costat.

Paula Alabau

Aleix Ametller

El que m’ emporto de
l’escola són les amistats
amb els amics, les professores i les sortides que
fèiem i moltes coses més.

Genabu Ceesay

De l’escola m’emporto els
amics, les excursions, les
professores, els riures
amb els amics i sobretot
els partits de futbol a
l’hora del pati, és una
escola molt divertida!

D’aquesta escola
m’emporto els amics que
he tingut, les mestres i
tot el que he après.

Hamza Assellalou

D’aquesta escola m’emporto
els amics, les excursions,
els professors i les hores
del pati.

Cristina Batchellí

De l’escola m’emporto
molts bons records, ja que
he tingut la sort de tenir
mestres que m’han ensenyat
i ajudat molt. Tinc molts
amics i amigues.

David Camacho

D’aquesta escola
m’emporto els amics,
les excursions i les
mestres.

D’aquesta escola
m’emporto molts amics i
molts records .

Ester García

Hatim el Fatmi

De la escola pla de
l’Ametller m’emporto
molts bons records
com : molts bons amics i
les millors professores.

Erik Ibarra Lopez

Marçal Darnés

D’aquesta escola
m’emporto molts
amics i amigues.

Clara Juncà

De l’escola m’emporto,
amics per tota la vida,
molts records i les
millors professores
del món.

Rodrigo Mosquera

D’aquesta escola
m’emporto molts de
records i amics.

Pau Rodoreda

D’aquesta escola
m’emporto els amics,
professores i molts
records.

Biel Royo Trias

De l’escola pla de
l’Ametller m’emporto
moltes coses: les mestres,
les vacunes, aprendre molt,
els exàmens, les colònies,
els amics,...i quan tingui
90 anys m’enrecordaré de
l’escola.

De l’escola
m’emporto, molts
amics i amigues i el
record de totes les
mestres que hem
tingut.

Isaac Piqueras

Blai Planas.

De l’escola m’emporto
molts records, les
mestres que m’han ajudat
i totes les coses que he
après. També les meves
amigues.

De l’escola m’emporto els
amics, les excursions, les
vacunes, les mestres, els
jocs, les hores del pati;
l’escola sencera.

Naiara Sillah

Warda Sennouni
M’emporto moltes
coses com per
exemple: amics,
professores i hores
de pati. L’escola
també m’ha agradat
molt i m’ho he passat
molt bé.

De l’escola m’emporto
records amb els amics
i excursions i sobretot
els mestres .

Salma Riahi

M’emporto de l’escola moltes
amistats que sempre les tindré
al meu cor .
I també m’emporto el record
de moltes senyoretes que
he tingut durant la meva
infància.

Mamu Trawally Dansira

De l’ escola m’emporto
els records amb
els amics, mestres i
excursions.

6è A

Santina Viale

Santi Taborda
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6è B
M’he emportat uns bons
records amb els bons
companys que he conegut i
també amb els mestres .

SARA BELHADDOUZ

El record que m’he
emportat d’aquesta escola
són els companys que he
conegut ,els mestres i les
súper mega excursions .

A l’escola he après moltes De l’escola m’emporto els
coses, he fet molts amics
amics i els professors.
i les excursions m’han
JORDI DARNÉS
agradat molt.

De l’escola m’ he emportat
amistats i he après moltes
coses.
També m’emportaré el
record de cada cosa bona
que m’ ha passat i dolenta .

A l’escola tinc molts amics
de moltes edats, també he
aprés moltes coses i he
anat a molts llocs. Estar
a l’escola ha estat molt
interessant i divertit.

A la escola he fet amics hi he
De l’escola
après moltes coses que no
m’emporto els amics.
sabia. Amb les excursions he
MOUNSEF HAMDAN
vist nous llocs que no sabia que
existien.

MALAK ED DRAOUI.

A l´escola m’emporto tot
el que he après i també els
meus amics del pati i totes
les coses divertides que
hem fet tots junts.

AMINATA KEITA

Jo el que m’emportaria de
l’escola serien tots els
records bons que m’han
passat des de P3, que és
el primer any que vaig
començar l’escola.

LAIA CAMACHO

ANAHÍ FERNÁNDEZ

A mi m’agrada educació
física perquè he après
a compartir i a jugar
fent competicions sense
enfadar-me tant.

ANIOL CROUS

El que m’emporto
de l’escola són
els amics.

ALY KEBE

JIAXIN GUO

El que m’he emportat de
l’escola ha estat que m’he
divertit molt durant tot
aquest temps.

De l’escola m’emporto
habilitat , diversió, amics,
coneixement....

SAMAR NALI

De l’escola m’emporto de
record les professores,
les excursions , molta
experiència, aprendre a
llegir , sumar i restar.

YASSINE OULED-HMIDANE

SÍLVIA MIR

MAHAMADOU NYIMA
KRUBALLY

El record de l’escola, són
tots els moments divertits
que he passat.

DAVID PINATELLA

D’aquesta escola
m’emporto molts
records dels
meus amics i dels
professors que mai
oblidaré.

De l’escola me’n porto :
molts records d’amics
que han vingut i han
marxat tant més grans
com més petits.

ELOI PUIG

A l’escola he après moltes
coses, però sempre
recordaré les aventures
amb els meus companys.
També m’emporto el carinyo
de cada una de les mestres.

CARLA RENART

FERRAN PONS

POL PÉREZ

A la meva escola hi tinc
molts de records però,
sempre recordaré que
m’han tractat molt bé.

A l´escola he fet
molts amics, i moltes
coses divertides com:
excursions, etc…

HAROLD –ANDRÉS ROSAS

Mai oblidaré quan jugava al
pati amb els meus amics.

LÍDIA SAUBÍ

El millor record que
m’emporto de l’escola
és al pati on jugava amb
amics i ens ho passàvem
molt bé. És molt divertit.

FATIMA SILLAH

A mi m´agrada l’aula
d’informàtica perquè he
après a fer servir el Gmail i
l’Scratch..

AHAMADOU TUNKARA

ARNAU RODRÍGUEZ

A l’escola he après moltes
coses com ara: a llegir i a
fer operacions de mates.
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ABEL VIÑALS

A la meva escola hi tinc
molts records però, el que
recordaré més és que hi tinc
uns companys molt bons i
sempre els recordaré.

BIEL VIÑAS

Cicle Inicial

Dijous Llarder
Grass Thursday
Educació Infantil

Per celebrar el dijous llarder, vam anar a la Plaça de la Bòbila de Camós.
Vam jugar i esmorzar a la plaça, ens ho vam passar d’allò més divertit!
To celebrate the grass Thursday, all the children of P3, P4 and P5 went
to la Bòbila square in Camós. We played games all together in the park,
the sandpit and the swings till it was time to eat our breakfasts and
then we could play again for a little while more. We had a great time!

Cicle Mitjà

Els nens i les nenes de CI vam anar a celebrar
el dijous llarder fent una ruta matinal a prop de
l’escola .La ruta de la Font del Salt Dalmau. Després de fer la petita excursió vam esmorzar allà i
després vam acabar jugant una estona a la Plaça
Rosa dels Vents. Ens ho vam passar molt bé!
In “Dijous Llarder” day children from 1st and
2n degree, went for a walk near school: Font
del Salt Dalmau route. After the excursion, we
had breakfast and then we played for a while at
Rosa dels Vents square. We had a great time!!!

Cicle Superior

Com a sortida de Dijous Llarder els nens i nenes de CM vam pujar
al Puig de Sant Martirià i després vam dinar al Parc de la Draga. Per
grups havíem preparat un pícnic. Que bé que ens ho vam passar
compartint el que portàvem i jugant tots junts.
On “Dijous Llarder” day all the girls and boys of 3rd and 4th level
went on an excursion to the Puig de Sant Martirià. After the walk,
we had lunch at Parc de la Draga. In groups, we prepared a picnic. We really enjoyed our time sharing what we had brought and
playing together.

Enguany vam fer un recorregut per Camós el dia de Dijous Llarder
tot passant per Cors. Va ser una excussió a peu gaudint del paisatge
de la nostra comarca. Vam anar fent parades per esmorzar , dinar,
beure aigua,... Va ser un dia complet de vivències a l’aire lliure.
On “Dijous Llarder” day pupils from 5th and 6th level went on
a tour of Camós going through Cors. It was an excussion on
foot enjoying the landscape of our region. We had breakfast and
lunch ... It was a great day of outdoor experiences.

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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Jocs gegants,
tot un èxit!
Jocs gegants al pati
de primària
Durant aquest curs hem gaudit dels jocs gegants a l’hora del pati.
Aquests jocs ens els van regalar la nostra AMPA, el curs passat i ens
ho passem molt i molt bé jugant amb ells.

Ginger games at the
primary playground
During this course we enjoyed giant games during playground
time. These games were given by our AMPA, last year, and we
had a great time and a lot of fun playing with them.

L’equip de mestres del Pla del l’Ametller juntament amb la nostra AMPA,
agraeix la feina ben feta durant aquest curs a les nostres mares delegades!
Moltes gràcies!

Entre tots fem escola!

MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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Kapla, una diversió
assegurada!

P5

El kapla
Entre les joguines de fusta i de construcció, Kapla és un altre gran
clàssic, un material d’alta qualitat i d’infinites possibilitats constructives. Consta de peces rectangulars de fusta de pi, totes de mida
idèntica, polides i lleugeres, que s’apilen i es combinen per crear
composicions i figures. Kapla posa en joc l’habilitat, l’equilibri, la concentració, l’equivalència i compensació de pesos i la simetria.

1r

Aquest curs, el claustre de mestres, vam fer una formació sobre el
seu ús i les seves possibilitats amb els alumnes i gràcies a la compra
del joc de 1000 peces per part de la nostra AMPA, tota l’escola ha
pogut gaudir d’aquest joc tan pedagògic.

The kapla
Among the wooden and construction toys, Kapla is another great
classic, a high quality material with endless construction possibilities. It consists of rectangular pieces of pine wood, all of equal
size, polished and light, that are stacked and combined to create
compositions and figures. Kapla tests the ability, the balance, the
concentration, the equivalence and compensation of weights and
the symmetry.

2n

This course all the teacher’s of the school, did a training about
its use and its possibilities with the students and thanks to the
purchase of the 1000 pieces game by our AMPA, the whole school
could enjoy this pedagogical game

3r

4t

5è

6è

7

Tauletes a cicle inicial
Tablets in initial cycle

Les nenes i els nens de CI fem servir les tauletes per complementar el treball de
diferents àmbits (activitats de llengua, de matemàtiques, de medi natural i social…)
i també de manera lúdica i com a treball de roda de tres al llarg del tercer trimestre. Les tauletes ens permeten treballar de manera individual, en parelles, formant
petits grups i fins i tot en gran grup quan fem partides amb el Kahoot!. Estem molt
contents i contentes amb aquest nou recurs TIC.
Girls and boys use tablets to complement the work in different subjects (language, math, natural and social activities ...) and also as a more funny way to
work during the third term. Tablets allow us to work individually, in pairs, forming
small groups and even in large groups when we play with Kahoot !. We are very
happy and happy with this new ICT resource.

theEnglish
English Formula

Matrícules Obertes
*** Curs 2019-2020 ***
Anglès a partir d’1 any
Kids&Us Banyoles · C/ Rambla, 30 · 17820 Banyoles (Girona)
T. 616 767 184 · banyoles@kidsandus.cat
PAZ CARDENAL BASTÉ · 40336298W · Els cursos no impliquen l’obtenció de cap títol oficial.

DARANAS
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Dia mundial de l’activitat física
World day of physical activity
El divendres 12 d’abril vam celebrar el dia Mundial de l’Activitat Física.

On Friday, April 12 we celebrated the World Day of Physical Activity.

Des de l’escola vam fer una caminada per l’entorn proper, Educació
Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà sortida de 9:00 – 12:30h. Cicle Superior de 9:00 a 16:30h.

We took a walk around the surrounding area of our school Preprimary, Initial Cycle and Middle Cycle, from 9:00 am to 12:30 pm.
And Upper Cycle from 9:00 a.m. to 4:30 p.m.

Els llocs on vam anar són:

The places where we went are:

P3 Parc Rosa dels vents (Porqueres)

P3 Parque Rosa de los Vientos (Porqueres)

P4 Parc de Can Sisó.

P4 Parc de Can Sisó.

P5 Zona esportiva de Miànigues

P5 Miànigues sports zone

1r i 2n Font de Salt Dalmau (Camós)

1st and 2nd Spring of Salt Dalmau (Camós)

3r i 4t Ruta de l’oncolliga

3rd and 4th Route of the oncolliga

5è i 6è Puig Clarà

5th and 6th Puig Clarà

Vam gaudir molt d’aquesta sortida tan saludable!

We enjoyed a lot this healthy field trip!

P3

P4

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

P5

Cicle Superior

L’equip de mestres del Pla de l’Ametller agraeix
a la nostra AMPA el suport i la implicació
rebuda durant el curs!

Junts fem escola!
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Sant Jordi i
xocolatada solidària

Sant Jordi and solidarity chocolate
El passat 23 d’abril vam celebrar el Sant Jordi, com és tradició a la
nostra escola: al matí visitant les parades de llibres de St. Jordi de
la Plaça Major de Banyoles i a la tarda amb la IV Fira de l’intercanvi
del llibre. Com a cloenda d’aquesta jornada, vam col.laborar amb
l’Hopital St. Joan de Déu de Barcelona fent una xocolatada solidària,
on els diners recollits 621€, van anar destinats a la investigació sobre
el càncer infantil.
On the 23rd of April we celebrated Sant Jordi, as it is tradition in
our school: in the morning we visited the bookstores of St. Jordi in
the main square of Plaça Major de Banyoles and in the afternoon
we celebrated the IV Fair of the book exchange. As a conclusion
of this day, we collaborated with the Hopital St. Joan de Déu de
Barcelona doing a solidarity chocolate, and with it we could collect 621€, destined to research on childhood cancer.
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English Day
3r edition
The English Day is an activity we do in English in the ‘Pla de l’Estany’
High School. We went there on the 14th May and played games in
English like Twister, the jumping rope, hangman, noughts and crosses, running dictation, the broken telephone, musical chairs. We also
sang in the karaoke and practiced some sports. It was so funny! We
did all the activities with 3rd ESO monitors. At the end of the morning
two boys performed some magic tricks and the teachers gave the
prizes for the Mascot Contest winner and finalists. It was great!
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Trobada de corals amb
Durant els mesos d’abril i maig el Departament d’Ensenyament organitza les Trobades de corals d’educació infantil i primària i d’educació secundària.
Aquests concerts tenen l’objectiu de potenciar i difondre la pràctica
coral que es du a terme als centres educatius.
Les trobades de corals van néixer per donar resposta a les necessitats dels centres. El treball coral sovint és una de les eines per
afavorir aspectes fonamentals en educació com són el desenvolupament personal, les habilitats socials i relacions interpersonals amb
la pertinença i cohesió del grup, contribuint en la millora de l’adquisició de les competències bàsiques. Per a moltes escoles i instituts la
coral ha esdevingut una activitat imprescindible per al seu projecte
pedagògic i el Departament d’Ensenyament recull i potencia aquests
projectes.
La nostra escola participa des de ja fa uns quants anys amb el grup
de 5è de primària.

Catània amb

On Sunday 19th May, the sixth level students participated in
Cantània along with other schools in the province. The concert,has been prepared and tested in the area of music and art
and cralfts class. The songs were about the life and poetry of our
great poet Joan Brossa.
The entire audience enjoyed the concert.

(La Bisbal)

During the months of April and May, the Department of Education
organizes the Choirs meeting for pre-school and primary education and secondary education.
These concerts have the objective of promoting and disseminating the choral practice that is carried out in schools.
Choir gatherings were born to respond to the needs of the centers. Choir work is often one of the tools to favor fundamental
aspects of education, such as personal development, social skills
and interpersonal relationships with the group’s belonging and
cohesion, contributing to the improvement of the acquisition of
basic competences. For many schools and high schools the choir
has become an essential activity for its pedagogical project and
the Department of Education collects and enhances these projects.
Our school has been participating for a few years with the 5th
grade group.

6è (Figueres)

Diumenge 19 de maig els alumnes de sisè vam participar a Cantània
conjuntamnet amb altres escoles de la província. El concert, preparat i assajat dins l’àrea de música i plàstica va emocionar i gratificar
a tot el públic assistent. Les cançons tenien com a eix temàtic la vida
i poesia del nostre gran poeta Joan Brossa.
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5è

Concursos
i premis

Concurs de dibuix del consell esportiu del pla de l’estany
En Martí i l´Ariadna de P4 ha obtingut un primer premi del XIII concurs
cultural esportiu . Moltes felicitats
per aquests petits i alhora grans artistes !!

La Taco Coulibaly de 4t A és la guanyadora del primer premi del
concurs literari de l’Alzina Reclamadora. Felicitats, Taco!
L’Aina Moncanut i la Queralt Ramió de 3r A són les guanyadores del
primer i segon premi del concurs literari de l’Alzina Reclamadora.
Felicitats, a totes dues!!

L’Ariadna Cuellar de 4tB ha
guanyat el primer premi de
la categoria del Cicle Mitjà
del Concurs de dibuix dels
Manaies. Felicitats Ariadna!

Els nens i nenes de 4t vam participar en el concurs de contes del Consum
2019 sobre el desenvolupament sostenible i el medi ambient i vam guanyar
una tauleta! Fantàstic!
El passat 3o de maig, en Bakary Sidiky va recollir el premi D’Això Pinta Bé, Concurs dels programes Pedagògics
i Divulgatius de la Diputació de Girona, amb l’obra el Niu.
Et felicitem per la teva obra! Enhorabona!!

En Blai Planas de sisè A va
guanyar el primer premi del
concurs del punt de llibre de
Sant Jordi de la Biblioteca de
Banyoles.
Menghui Weng. Concurs
dibuix Consell Comalrcal

L’Elisabeta Horobet de 5è i
en Blai Planas de 6è ha guanyat un Diploma en el Concurs de Banc d’aliments.

El dimecres 20 de març dos alumnes, de l’escola del Pla de l’Ametller de cicle superior, en Bernat
Coll de 5è i la Carla Renart de 6è
varen assistir al Teatre Municipal
d’Olot a disputar els quarts de
final del Concurs de Lectura en
veu alta.
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Colònies a Mas Pagès:
P5, 2n i 4t! Ens encanten!!!
Volem més!!!
Colònies a mas pagès: p5, 2nd
and 4th! We love it !!! We want more !!!
Els dies 4 i 5 d’abril els alumnes de P5, 2n i 4t vam anar de colònies. Vam passar dos dies increïbles al Mas Pagès de Sant Esteve de
Guialbes.
Hi havia activitat molt variades i adequades a les diferents edats. Tots
hi vam participar engrescats i ens ho vam passar molt bé.
El primer dia, després de sopar, una nova sorpresa ens esperava. Els
monitors ens havien preparat un joc de nit molt emocionant.
Tot seguit vam anar a les habitacions amb els nostres amics i amigues. Allà vam passar una bona estona explicant-nos les anècdotes
del dia fins que la son ens va vèncer i vam quedar adormits.

On April 4th and 5th the students of P5, 2nd and 4th went to colonies. We spent two incredible days at Mas Pagès de Sant Esteve de
Guialbes. There were lots of activities adapted to different ages.
We all got involved and we had a great time. The first day, after
dinner, a new surprise waited for us. The monitors had prepared
us a very exciting night game. When the might game finished, we
went to the rooms with our friends. There we had a good time
telling us the anecdotes of the day. The next day we followed up
with new and fun activities until it was time to go back to school.
We had a good time.! An unforgettable experience!

L’endemà vam seguir amb noves i divertides activitats fins que va
ser l’hora de tornar cap a l’escola. Un record inoblidable!

Plaça Major, 11 - Tel. 972 57 03 03
Plaça Catalunya, bxos, 2 (Vila Olímpica)
Tel. 972 57 59 88
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Colònies de
6è a Ogassa
Enguany les colònies de sisè es van fer a l’alberg
de la ruta del ferro . Creiem que van ser uns dies
de convivència i de contacte amb la natura. Les activitats que es van dur a terme van ser de lleure i
d’esports d’aventura. Tots i totes van compartir valors, companyonia , contacte amb el medi natural…
Durant aquests dies van oblidar la tv, les pantalles i
els jocs d’ordinador. Creiem que l’estada va ser molt
positiva per tothom!
Les tutores de 6è
This year, the sixth grade camps were held at a
hostel on the iron route. We believe, that they
were days of coexistence and contact with nature. The activities that were carried out were
leisure and adventure sports. We shared values,
companionship, contact with the natural environment ... During these days we about forgot TV,
screens and computer games. We think the stay
was very positive for everyone!
The tutors of 6th

La visió dels alumnes
El 29,30 i 31 de maig vam anar de colònies a Ogassa.
Quan vam arribar tots estavem molt emocionats.
L’alberg estaba molt bé i les activitats ens van agradar molt. Vam fer trekking aquàtic,BTT, vam escalar
un arbre i ens vam banyar al gorg de la mala Tosca.
La primera nit vam fer un joc al camp de futbol i la
segona vam fer disco. Els monitors, en Carlos i el
Tito, eren molt divertits i bromistes.En Carlos era especial. De vegades ens havien d’avisar.
Van ser unes colònies molt divertides!
Els alumnes de sisè

The vision of students
On the 29th and 31st of May, we went for three
days to Ogassa.
When we arrived we were all very excited. The
hostel was very nice and we liked the activities a
lot. We did water trekking, BTT, climbed a tree and
we swam in the gorg of the bad Tosca.
The first night we played a game in the football
field and the second we made a disco. The supervisors Carlos and Tito, were very funny and like to
joke. Carlos was special. Sometimes they had to
warn us.
It was a very fun stay!
The students of sixth
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Sortides fi de Curs

P4

P3

Els de P3 vam anar a visitar la Granja escola Les Orenetes de Borrassà on vam poder veure i tocar molts d’animals i fins i tot vam pujar
sobre la Piruleta, el poni de la casa.

P5

Les nenes i nens de P5 vam anar d’excursió a l’escola de natura per
realitzar tallers relacionats amb els colors i la natura. Un matí per
gaudir i per aprendre.
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Els alumnes de P4 vam fer la sortida de final de curs a la Fageda d’en Jordà on vam aprofitar per visitar la cooperativa
de llet “La Fageda”. Que divertit ens ho vam passar!

1r

Els nens de Primer vam anar d’excursió de fi de curs a la granja Mas
Bes a Salitja. Allà ens van ensenyar el procés de la llet, vam poder
visitar diferents animals i vam donar de menjar a les vaques, conills,
gallines, cabres, ases,... fins i tot vam munyir una vaca. Va estar un
dia molt ben aprofitat i ens ho vam passar genial!

2n
3r

Els alumnes de 2n hem anat a fer activitats a les llacunes que hi
ha a prop de Can Morgat amb les monitores de l’Escola de Natura.
Amb prismàtics vam intentar veure ocells, tortugues... Per acabar
d’arrodonir el dia vam anar a dinar al Parc de la Draga i vam tenir
temps de jugar.

Aquest any els alumnes de tercer hem anat d’excursió a Marineland. Vàrem gaudir d’un espectacle de lleons marins i de
dofins. Després un entrenador ens va explicar les característiques i curiositats dels dofins.
Ens vàrem poder remullar a les piscines del parc. Va ser genial!!

4t
5è

Aquest any els alumnes de cinquè hem anat d’excursió a Illa Fantasia. Ens ho hem passat genial gaudint dels tobogans i atraccions
d’aigua.
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IV Festa fi de curs
El divendres 14 de juny vam celebrar el IV Festival de final de curs
on van participar tots els nens i nenes del Pla de l’Ametller. En
aquesta ocasió va tractar sobre el CIRC, temàtica escollida pels
dos dies diferents.

1r

Teníem moltes ganes de mostrar-vos tot allò que tant vam preparar i que ens va fer suar de valent!
On Friday, June 14th, we celebrated the end of the school year
with the IV Festival in which all the boys and girls of Pla de
l’Ametller participated. The tòpic of this year was the circus.
We were really glad to show you what we had been preparin
during the third term.

P3

2n

3r

P4

P5
4t
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5è
6è

Moltes gràcies a Laura, Anna, Albert, Almudena i Diego!
L’espectacle va ser tot un èxit!!!
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Els 2DD: El circ
Tallers dels dos dies
diferents
El passat 14 i 15 de febrer vam celebrar els dos dies diferents al
Pla de l’Ametller (2DD) amb la temàtica del CIRC. Vam realitzar
uns tallers relacionats amb el món del circ que van agradar molt
a tots els alumnes i mestres.
Educació Infantil i Cicle Inicial: Malabars, Màgia, Equilibris i
Pallassos.
Cicle Mitjà i Cicle Superior: Boles d’arròs, Equilibristes i maquillatge , Taller de màgia i Circuït de Malabars.

Two days workshops
different
On February 14th and 15th we celebrated the two different
days in the Pla de l’Ametller (2DD) with the topic of the CIRCUS. We did some workshops related to the circus world that
the students and teachers enjoyed.
Pre Primary and Initial Cycle: Juggling, Magic, Balance and
Clowns
Medium Cycle and Upper Cycle: Rice Balls, Balance Makers
and Makeup, Magic Workshop and Juggling Circuit.

Taller màgia
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Malabars

Pallassos

Equilibristes
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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?
Una de les maneres de participar en la vida de l’escola és formant part de l’associació de pares i mares (AMPA).
L’AMPA, és una associació sense afany de lucre reconeguda legalment i que agrupa, voluntàriament, pares i mares del centre
educatiu. La seva finalitat principal és facilitar la participació de
les famílies en les activitats del centre, contribuir a la millora de
la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.
Actualment l’AMPA s’ocupa d’oferir diferents serveis:
• És responsable de la gestió del menjador.
• S’ocupa de l’acollida matinal de ¾ de 8 a les 9h del matí.
• Organitza un casalet de tardes de 2/4 de 5 a 2/4 de 6h.
• Organitza les extraescolars (teatre, anglès, mecanografia, dibuix...).

• Aporta fons a l’escola per a la creació d’infraestructures necessàries, per l’adquisició de material, com ara mobiliari, ordinadors, llibres, jocs i estructures pel pati…
• Organitza, juntament amb l’Ajuntament i les altres AMPES, el
cicle de conferències que porten per nom Eduquem en família.
• L’AMPA té veu i vot en el Consell Escolar de l’escola i en el
Consell Escolar Municipal.
• Ven la camiseta de l’escola i coordina la venda de dessuadores
a Arpuba
• Organitza diferents festes juntament amb l’escola: el Pessebre
Vivent, la festa de fi de curs, el Carnaval...
• Edita la revista de l’escola.

• Organitza el casal de les tardes del mes de juny

• Participa en diferents projectes de l’escola.

• Col·labora i subvenciona activitats especials amb personal extern per l’alumnat en horari escolar.

• 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.

Crida a la participació
El teu fill o filla és alumne/a de l’escola Pla de l’Ametller?
Et preocupa la seva educació? Coneixes la seva escola i tot el que
s’organitza des de l’AMPA?
Creus que pots aportar idees, fer propostes o suggeriments?
Doncs… no dubtis a participar, col·laborar i dir-hi la teva!

Compartir és construir!
Poseu-vos en contacte amb l’AMPA a través del
correu electrònic: pladelametller@gmail.com
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• Gestiona la venda de llibres.

Tots junts
fem escola!

Assegurança
Totes les famílies associades
a l’AMPA han de saber que
els seus fills tenen una assegurança que els cobreix en
cas d’accident quan estiguin
fent alguna activitat de les
que organitza (acollida matinal, extraescolars, biblioteca
o casal).

Aportacions de
material a l’escola
Cada any l’AMPA destina una part del seu pressupost a
comprar material per l’escola, sempre d’acord amb la direcció i el claustre de mestres.
Aquest curs les aportacions que ha fet l’AMPA són:
• Joc de kapla (230 euros)
• 2 ordinadors PC (653,38 euros)
• 6 tablets (1.909,38 euros)
• Aire condicionat a la biblioteca (3.606,53 euros)

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 pel
curs 2019/2020
Pel curs vinent l’AMPA de l’escola ha signat un contracte
amb l’Empresa Comercial Girona de Llibreries per tal que les
famílies que ho vulguin puguin comprar els llibres amb un
bon descompte.

Comanda:
• Online al web: www.comercialgirona.cat
Del 25/06 al 15/07.
• Presencialment a l’escola:
El dia 4/07 de 10.00 a 14.00 h a la biblioteca.

Entregues:
• A domicili (cost 4€ per família).
• Recollida a l’escola el dia 3 de setembre de 10.30 a 13.30 h
i de 15.00 a 18.00 h.

Formes de pagament:
• Pagament amb targeta de crèdit, 100% al fer la comanda
• Transferència (es poden fer pagaments parcials fins el
29/07)
ELS SOCIS QUE PAGUIN LA QUOTA DE 30€/FAMILIA
DE L’AMPA OBTINDRAN UN DESCOMPTE DEL 25%
EN ELS LLIBRES DE TEXT.
Hi haurà l’opció de demanar els llibres folrats.
Del 5 al 15 de setembre es tornarà a obrir la web per la gent
que no ho hagi comprat durant l’estiu i es rebran els llibres al
domicili abans de finals de setembre.
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Anglès kids&us

Extraescolars al
Pla de l’Ametller

Aquest any, els nens i nenes de la nostra escola també han pogut disposar d’una
àmplia oferta d’activitats extraescolars per escollir. Es plantegen amb l’objectiu
d’oferir espais diversos on:
Trobar-se amb amics i amigues i fer amistats noves.
Relacionar-se amb nous referents i conèixer diferents maneres de fer.
Seguir creixent personalment i millorant les habilitats psicosocials.
Poder descobrir i/o potenciar nous interessos i habilitats.
Millorar el rendiment acadèmic i hàbits d’estudi.
Gaudir amb l’art, la pràctica de diferents arts escèniques...
Moure’s, ballar, crear, inventar, riure… i, sobretot, passar-ho molt bé!
Aquestes són les activitats escolars que s’han fet durant aquest curs:
• Anglès Kensington school (4 grups)

• Mecanografia (2 grups)

• Circ primària

• Teatre

• Dibuix (2 grups)

• Ball i ritme (2 grups)

• Manualitats i expressió artística

Anglès amb Kensington school

Dibuix
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Circ

Plàstica

Ball i Ritme

Teatre

Mecanografia

Teatre de sisè

El dia 28 de maig els alumnes de sisè varen participar a les
XXIV Mostra de Teatre Escolar del Pla de l’Estany. Ho
varen fer estrenant tres obres de teatre davant d’alumnes
de la comarca. El dia 4 de juny ho varen tornar a repetir
per les famílies de l’escola. Les representacions es van fer
al Teatre Municipal.
Les obres es titulen: “Els Culdolla”, “La casa de cartró” i “3, 2,
1 Funeral”, totes tres molt divertides i sorprenents.
Durant tot el curs els alumnes han estat preparant aquestes obres, en horari extraescolar, sota la direcció d’en David
Estany. A través d‘aquesta disciplina es treballen diverses
capacitats com la comunicació, aprendre a parlar i escoltar,
reforçar la memòria, improvitzar i estimular la creativitat.
Felicitem als actors, actrius i al director per la feina feta!
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Viatge Esportiu.
“Pitxet”
El passat diumenge 12 de maig es va celebrar l’última Parada del
Viatge Esportiu i va ser a la nostra escola, al Pla de l’Ametller de
Banyoles. Aquesta activitat l’organitza el Consell Esportiu juntament
amb l’AMPA de l’escola.
Fins a 160 participants, dels quals 60 eren alumnes del nostre centre,
van gaudir d’una matinal d’activitats relacionades amb el “pitxet”.
Una vegada iniciades les activitats pels nens i nenes, els adults
acompanyants van gaudir d’una caminada de Marxa Nòrdica per
l’entorn del riu Matamorts.
Al finalitzar les activitats es va dur a terme l’entrega de premis de
la Lliga d’Esports d’Equip i el reconeixement a la participació a les
jornades del Viatge Esportiu. Aprofitant la cloenda de l’activitat, el
Consell Esportiu, juntament amb els assistents a la jornada, va celebrar els 30 anys de la seva fundació.
Recordem que aquesta activitat es fa cada dos anys, en el nostre
centre, i sempre és amb la temàtica del “pitxet”. Enguany els pares i
mares de 1r de primària eren els encarregats de coordinar, apuntar,
fer de taula i ajudar amb tot el que fes falta al personal del Consell
Esportiu. Els alumnes de sisè, a més, varen muntar un bar amb degustació de coques i begudes.

Figueras

Des de 1916

Plaça dels Estudis, 7. Tel. 972 57 05 68

Forn de Pa - Pastisseria - Degustació
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c/ Formiga, 9. Tel. 972 57 42 96
BANYOLES
c/ Sardana, 2 Tel. 621 20 76 45
PORQUERES

Els pares ens expliquen...
Aquest any la Nuri Carandell, que ha estat presidenta de l’AMPA de l’escola durant 5 anys, deixa el càrrec i l’escola. Per això li hem demanat que
ens expliqui com ha estat la seva experiència.

Això s’acaba i

ha

estat

Vaig entrar com a mare a l’escola del Pla de l’Ametller el setembre
del 2008. No sabia gaire res de l’escola (crec que en aquell moment
no es feien les portes obertes), però era l’escola del barri on vivíem
i l’escola dels fills i filles dels veïns, per això, no vam dubtar ni un
moment que aquesta havia de ser l’escola dels nostres fills.
Només havien passat tres mesos de l’inici de l’escola i una mare
em va explicar que l’AMPA tenia ganes de començar un projecte
per fer classes de català a mares immigrants de la nostra escola i
que necessitaven mares catalanes per dur-lo a terme. El projecte
em va semblar engrescador i només m’havia d’ocupar un divendres
de cada mes de 15 a 17h de la tarda. O sigui que m’hi vaig apuntar.
El projecte Sakhanu, tal i com el vam anomenar, va durar gairebé 10
anys i es pot dir que d’una manera o altra sempre hi vaig estar involucrada i com us podeu imaginar hi vaig dedicar un munt d’hores,
però sempre de bon grat. Al cap de poc temps també em vaig afegir
a la comissió de revista, que és la comissió que s’ocupa d’elaborar
juntament amb l’escola la revista que esteu llegint.
La participació en aquestes comissions va fer que comencés anar a
les reunions de l’AMPA i cada vegada em vaig anar involucrant més
en totes les activitats que feia l’associació, finalment el setembre
del 2014, vaig entrar com a presidenta de l’AMPA però molt ben
acompanyada d’una secretària i una tresorera que ja feia temps que
estaven a la junta.
He estat presidenta 5 cursos i la veritat és que ho he fet molt a gust,
jo sempre he pensat que si no hagués estat així, ho hagués deixat.
Durant aquests 5 anys jo he estat la presidenta, però no he estat sola

una

bona experiència

al capadavant de l’AMPA sinó que sempre hem treballat un equip de
tres persones que formàvem la Junta, i ho hem fet de manera coordinada i consensuada, de manera que ha estat molt fàcil prendre
decisions i tirar endavant activitats i canvis en la gestió d’alguns serveis. Des d’aquí vull agrair a les meves companyes la seva tasca i la
seva predisposició per fer reunions i trobades en qualsevol moment
o per escriure’ns un piló de whatsapp cada dia.
A més de nosaltres tres, però, hi ha un munt de pares i mares engrescats i amb ganes de fer aportacions a l’escola per poder continuar preparant el Pessebre Vivent, el Carnaval, les reformes del
pati, elaborar la revista, seguir participant en el cicle de xerrades
“Eduquem en família”, organitzar la festa de final de curs... A tots ells
també moltes gràcies per la seva bona organització i per fer que tot
sigui fàcil!
A mi m’ha arribat el moment de deixar aquesta associació, perquè
l’any vinent la meva filla petita ja comença l’institut, però vull aprofitar aquest comiat per engrescar a totes les famílies a participar
d’una manera o una altra en les activitats d’AMPA, perquè són molt
importants pel bon funcionament de l’escola i perquè s’hi trobaran
un grups de pares i mares amb moltes ganes de preparar noves
activitats i amb noves iniciatives per anar enriquint-la.
I sobretot recordeu sempre que les famílies som la part més important en l’educació dels nostres fills i filles i que per tant és clau la
relació escola-família.
Nuri Carandell Poch

Volem agrair a la Nuri Carandell i la Nuri Vidal el seu
temps, esforç i dedicació com a membres de la Junta de
l’AMPA de la nostra escola. Moltes gràcies per tota la feina
feta!!!
La Fàtima Padrés i l’Ester Serra, juntament amb l’Anna Massanellas, agafen el relleu amb molta il·lusió i amb
moltes ganes! Expliquen que, com a Junta, viuen el seu
projecte i el volen tirar endavant com un equip i que els
agradaria que les famílies de l’escola se’l sentissin seu i
s’animessin a participar, fer propostes, presentar idees innovadores…
Ja ho sabeu, doncs! Animeu-vos a participar i a formar part
d’aquest equip!!!

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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Eduquem en

família
El poder dels contes
i les narracions
per descobrir qui som

Jordi Amenós
4 d’abril de 2019
Escola Can Puig

En Jordi Amenós, terapeuta y formador en Narrativa Terapèutica y
creativitat, va oferir-nos una xerrada propera i plena de reflexions,
poesia i sensibilitat. Vam poder descobrir el poder real de les històries. Els CONTES i les NARRACIONS ens condueixen a comprensions profundes, a espais interiors, al nostre món emocional i a possibilitats i també solucions. Les nostres històries tenen ressonància
en el món laboral i organitzacional. Entre tots/es, escrivim històries
col·lectives: de la nostra família, de la nostra societat i de la nostra
empresa....

Amb la seva veu hipnòtica, va regalar-nos la narració de diversos
contes i va convidar-nos a escoltar la vida i mirar-la amb ulls de narrador i a descobrir i potenciar la nostra creativitat. Ja sabem què ens
toca, doncs!

Des de fa anys, els éssers humans ens hem narrat per saber qui
som, i això és el millor tresor en el món educatiu. Els contes són
una eina vital per tal que puguem saber qui som quan som adults.
La identitat la construïm principalment amb ells. Els nens/es, sense
aquest idioma, no podran construir les seves emocions. El món natural del nen/a és la fabulació. Necessitem sentir històries des
de ben petitons/es. Tot el que ens arriba en idioma metafòric, cala;
permet que hi hagi misteri. Quan l’obrim, s’obre una porta cap al
món de les idees noves, boniques, poètiques, divertides... Un món
ple d’inspiració i creativitat!
En Jordi, ens va fer reflexionar sobre les necessitats que tenim les
persones, els anhels i desitjos, el nostre llenguatge emocional... També sobre les contradiccions que vivim pel fet d’estar immersos com
a societat dins el mite tecnocientífic i amb un sistema educatiu que
ens fa pensar en objectius i es basa massa en l’idioma racional. Va
posar sobre la taula el fet que els alumnes passen tota la seva etapa
escolar asseguts i avaluats, quan el més important hauria de ser
gaudir, recuperar la creativitat, la poesia, explorar l’art de narrar....
D’aquesta manera, ens permetríem conèixer-nos, expressar emocions, descobrir el nostre món intern… i tindríem la possibilitat d’anar
cap a una nova realitat molt més interessant, profunda i enriquidora.

Juguem en família
El dia 4 de maig es va dur a terme el JUGUEM EN FAMÍLIA.
Grans i petits amb ganes de jugar es van poder acostar a la Plaça
Major on hi van trobar: jocs de taula, de construcció, d’experimentació lliure… Una oportunitat més per passar-ho bé, compartir, fer descobriments, aprenentatges… Aquesta edició va
seguir comptant amb la important col·laboració de Ludus Mundi.
Com a novetat d’enguany, Dani Guijarro, convidar-nos a fer un
taller de música electrónica i la jornada de jocs es va allargar fins
les 12 de la nit. Per altra banda, els juganers van poder gaudir de
descomptes per poder sopar a la Plaça. Cal dir que tot plegat va
aconseguir reunir molts participants i l’activitat va ser tot un èxit!
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Joana Frigolé
16 de maig de 2019
Escola Casa Nostra (pati de la Finca)

L’Eduquem en Família d’aquest curs, va cloure amb una xerrada a la
fresca i en un entorn idíl·lic on, la psicòloga i coach, Joana Frigolé,
ens va convidar a fer una mirada introspectiva vers nosaltres mateixos i a pensar en com aquesta visió ens pot ajudar a construir
relacions constructives amb els nostres fills/es i les persones que
ens envolten. Amb un discurs planer, directe i amb tocs d’humor, la
Joana va regalar-nos unes IDEES-CLAU que poden guiar-nos en
aquest camí:
• APRÈN A MIRAR-TE A TU; A VALORAR-TE I EQUILIBRAR
EL QUE DONES I EL QUE REPS!
• LA VIDA ÉS APRENENTATGE!
• Les nostres CREENCES ens limiten, el passat ens condiciona i
les pors frenen les nostres inquietuds de millora.

Com generar emocions i
relacions constructives amb
els nostres fills i filles
• INICIA EL TEU PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ I POTENCIA
LA TEVA CONFIANÇA! Posa alegria, il·lusió i entusiasme a la
vida! “Ens en sortirem!”. “Trobarem la manera plegats!”.
• ESTIMA’T I VALORA’T! EQUILIBRA EL QUE DONES I EL
QUE REPS!
Amb tot aquest positivisme de la Joana Frigolé, es van tancar les activitats de l’Eduquem d’aquest curs. Un programa que enguany s’ha
caracteritzat per la innovació en els formats i per seguir aplegant
molts assistents. El proper mes de setembre encetarem una edició
molt especial; l’Eduquem en Família celebra 10 anys! Aprofitem per
seguir-vos animant a fer propostes de ponents i activitats i participar-hi!

• Els estats d’ànim són contagiosos! Com estàs tu, és el
que transmets. Les EMOCIONS estan al cos; se senten al cos.
Hi són sempre presents!
• ALEGRIA: L’emoció de connectar, de les relacions socials.
És restauradora. Hauríem de riure més!
• TRISTESA: Serveix per deixar anar; pels processos de dol;
per acceptar que s’ha acabat.
• POR: Dissenyada per protegir-nos. S’activa pensant en el
que puc perdre. En petites dosis, ajuda però, ens limita i és
contrària a la confiança.
• RÀBIA: És molt molesta i sovint es “dispara”. Dosificada,
és una emoció potent! Dóna energia i constància. Hem
de saber i ensenyar a dir allò que no ens agrada. És una
manera de respectar-nos.
• Totes les emocions són legítimes i necessàries. La base és
l’AMOR! L’AMOR ÉS VIDA; l’emoció bàsica!
• Hem de tenir clar quines són les nostres FORTALESES.
Potenciar allò que ens fa sentir especials! “No hi ha ningú
com jo!”. “Sóc únic!”.
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Fes de periodista
de L’ametlla!

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

Extraescolars

EL CIRC
Ja fa 3 anys que faig circ i m’agrada molt. Aquest any som 14
nens i nenes. Allà hi fem aeris (teles i aro), malabars, equilibris, ... Els professors es diuen Marina i Paco i són molt divertits. Cada classe és diferent, ens organitzem amb grups i
practiquem diferents disciplines. Durant el curs hem treballat
molt per preparar un espectacle que hem fet a La Factoria el
dia 1 de juny. A l’espectacle fem veure que som la tripulació
d’un barco pirata i que anem a buscar un tresor en una illa.
Hi ha teles, diàbolos, equilibris, acrobàcies... Al final ens varen
aplaudir molt fort.
Com que m’ho passo tan bé fent circ, aquest estiu m’he apuntat a les colònies que organitzen a Oix.
Berta Muñoz (4t B)
Espectacle final de l’extraescolar Ball i Ritme al Teatre Municial

Representació final de l’extraescolar de Teatre
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TEATRE 6è
Durant aquest curs, els alumnes de 6è hem fet un extraescolar de
teatre. A principi de curs, les mestres ens ho van proposar i molts
nens i nenes ens vam animar. Van sortir 3 grups d’uns 10 nens/es.
Les classes van començar a l’octubre, i el professor ha estat en David Estany. Durant la primera meitat de curs feiem jocs relacionats
amb el teatre i a partir del gener vam començar a treballar en les
obres.

La casa de cartró, ens ensenyava com uns amics decideixen atracar
una fàbrica de monedes i bitllets per salvar la vida d’una companya.
Hem representat aquestes obres tres cops, davant alumnes de les
escoles de la comarca, davant les famílies i davant els alumnes de
la nostra escola.
Ha estat una gran experiència i hem fet molta pinya entre nosaltres.
Cristina Batchellí (6è A)

Eren ben diferents entre elles, Els Culdolla, basada en la novel·la de
Roald Dahl, ens explicava la vida del senyor i la senyora Culdolla,
que són horribles, fastigosos i bruts. Però el pitjor de tot és que són
dolents amb tothom que els envolta. Es passen els dies gastant-se
bromes de mal gust entre ells.
3,2,1… Funeral, ens mostrava la història d’uns amics que roden una
pel·lícula. Busquen actors i actrius pel poble i graven un funeral en
una església.

Trobada famílies
Sovint, les famílies dels diferents cursos o classes es troben per fer un dinar, un berenar… Enguany alguns cursos ens han fet arribar una foto
de la trobada i un petit escrit, per compartir-ho amb tota la comunitat educativa. Aquí les teniu.
Us animem a que el curs vinent també ens en feu arribar i les publicarem.
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L’ametlla recomana: llibres
En aquesta ocasió, li hem demanat a la Irene de l’Altell que ens recomani un llibre per cada cicle de primària i un per als adults. Així, aquest
estiu, no tindrem cap excusa per no llegir!

INFANTIL
El llop, l’ànec i el ratolí
Escrit per Mac Barnett. Il·lustrat per
Jon Klassen
Un ratolí és engolit per un llop, de cop tot fosc
i... ai, ai, ai! Un crit reclamant silenci!
La panxa del llop i dins la panxa el ratolí i un
ànec. L’ànec fa temps que hi viu, aquest llop
se’l va empassar sencer i hi té la seva llar. El
ratolí hi és benvingut i ho celebren amb un
gran sopar, però quan el llop es queixa de mal
de panxa per les festes de d’aquests dos animalets udola desesperat de mal i un bon dia...
la casa corre perill! Un caçador ha trobat el
llop, com acabarà tot plegat? Us convido a llegir i explicar aquesta
meravellosa història plena d’humor per a treballar la por o no.

CICLE INICIAL
Narval, l’Unicorn marí
Escrit i il·lustrat per Ben Clanton
Llegir Narval és deixar que els vostres fills entrin
en la lectura a través del còmic d’una manera
agradable i enriquidora. Narval és un unicorn
marí que es farà amic d’una medusa, la qual
esdevindrà la seva millor amiga i començaran a
viure un munt d’aventures fantàstiques.

CICLE MITJÀ
Contes per telèfon
Escrit per Gianni Rodari
Gianni Rodari és el mestre de la fantasia per
excel·lència. Llegir per un mateix o en veu alta
els contes per telèfon és una experiència màgica!
El senyor Bianchi és un representat del comerç i sis dies de cada set , volta per tot
Itàlia. El diumenge tornava a casa seva i el
dilluns marxava altra vegada, però abans no
se n’anava la seva filla li deia “Sobretot, pare,
no et descuidis d’explicar-me un conte cada
vespre”.
I així, cada dia trucava la seva filla i li explicava un conte per telèfon.
Aquest llibre és molt bonic compartir-lo tota la família.
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CICLE SUPERIOR
248 funerals i un gos
extraordinari
Escrit per Deborah Wiles
La Comfort Snowberger ha assistit a 247 funerals i això que només té 10 anys. Però clar! Viu
en una funerària i això ja indica que és més
fàcil, no? Però tot comença a canviar quan es
mor el seu besoncle Edisto i la seva tia Florentine i la gestió dels seus sentiments es fan
cada vegada més difícils amb l’agreujant que
la seva millor amiga deixa de parlar-li i el seu
cosí, Peach, no es desprèn d’ella. Per sort té
el seu gos, però... res és el que sembla i llegir
aquest llibre és entrar en un món ple de sentiments, solidaritat i amistat. Un llibre emotiu i difícil d’oblidar.

PELS PARES
Vet aquí una vegada la taverna
de Swan
Escrit per Diane Setterfield
No sé si recordareu el “Conte número tretze”
el cas és que era un llibre sinistre i absorbent.
Amb aquesta nova novel·la de la mateixa autora si comenceu a llegir-la haureu begut oli! Ja
no la podreu deixar perquè ens torna a captivar amb el misteris i grans narracions pròpies
d’una gran autora.
Tot comença una nit fosca i boirosa, al poblet
anglès de Radcot, a la vora del Tàmesi, els parroquians es reuneixen a la taverna Swan per
compartir begudes i històries. Amb sis-cents
anys l’hostal és famós per congregar els millors rondallaires, però
aquella nit la tertúlia nocturna queda interrompuda per l’arribada
d’un home misteriós, xop de sang, que porta als braços una nena
inconscient....
Una lectura perfecte per a l’estiu.

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
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