Revista de l’Escola Pla de l’Ametller
Febrer del 2020 - Núm. 35

Presentació
Temps de tardor, temps d’hivern....i una nova
ametlla neix a les vostres mans.
En aquest cas, trobareu una ametlla plena de
productes de tardor, hivern...productes que hem
realitzat a la nostra escola: activitats, sortides,
projectes,.....no parem, ja ho sabeu!
Aquí trobeu un petit recull del que és el nostre dia
a dia a l’escola.
La nostra escola es caracteritza per ser una escola
viva, que no para, darrera d’un projecte en sorgeix
un altre. Sempre pensant què podem fer, com i
quan....

Claustre
de mes tres
2019-20
Aquí teniu el nostre claustre de mestres d’aquest curs 19-20.
Un conjunt de mestres tutors/es i especialistes amb moltes ganes de crear
nous projectes a l’escola.
Amb aquest gran somriure de tots plegats, ens presentem!

Respirem vida, ganes de fer, ens agrada l’escola i
ens agrada el que fem.

Here you have the teachers of this school year 19-20: a group of tutors, teachers
and specialists, eager to create new projects for the school.

Gaudiu de l’Ametlla!

Let’s introduce ourselves with a wide smile.
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El primer contacte
amb l’escola

First contact with the school

Un altre any comença una nova promoció de nenes i nens de P3 a la
nostra escola. L’entrada a l’escola els suposa un canvi, tant si anaven
a la llar d’infants com si no, i això genera la necessitat de donar-los
un període d’adaptació al nou entorn, nous companys i companyes i
noves mestres. Per tal de facilitar-los una mica aquest pas, el dia 9 de
setembre, les famílies van poder visitar les aules i conèixer les mestres. Les nenes i nens van poder jugar una estona tranquil·lament i
tenir un primer contacte amb l’escola.
Com cada any, la jornada va ser un èxit.
A new promotion of P3 girls and boys begin school another year.
Entering school is a big deal for them, whether they went to kindergarten or not, and that is why they are given a period of adaptation to the new environment, friends and teachers. In order to
make this step a little bit easier for them, we arranged a special
day on 9th September, when families could visit the classrooms
and meet the teachers. Children could play for a while in a relaxed ambience and make an initial contact with the school.

C/ de Colom, 2, 17820 Banyoles
Tel. 972 57 03 76
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MARIA PAGÈS
C/ Mn.Constans, 332
Tel.972 57 06 47
17820 BANYOLES
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Entrada acompanyada a
Educació Infantil
Aquest curs volem que l’entrada a l’escola dels vostres fills/es sigui
acompanyada per la família. D’aquesta manera l’infant d’educació
infantil pot gaudir de l’acompanyament de les seves famílies en el
moment de la rebuda i de la sortida de la tarda. L’escola obre les
portes perquè l’infant i la família puguin iniciar la jornada junts.

This school year we wanted pre-Primary children to come to
school accompanied by their families the moment they enter the
school in the morning and when they leave in the afternoon. The
school opens its doors for them, so child and family can start the
day together.

A continuació us presentem una infografia dels moments d’acompanyament i de recollida:

Below you can see an infographic with this information:

MOMENTS DE MIGDIA
Lunch break

MOMENT
DE REBUDA
Welcome

MOMENT
DE RECOLLIDA
Pick up time

Carrer Canat, 95, entresòl
17820 Banyoles, Girona
Tel. 972 571 522
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Deixar les seves pertinences al penjador corresponent.
Canviar-se les sabates (només els alumnes de P3)
Acompanyar, si cal, a l’aula de referència.
Leave their belongings on their hanger.
Change shoes (only P3 children)
Accompany, if necessary, to their classrooms.

Les mestres acompanyaran als infants a la porta de l’escola (porta d’infantil).
Teachers will accompany children to the main door (pre-Primary section).

Acompanyar-lo al grup de referència
Canviar-se les sabates (alumnes de P3)
Accompany children to the reference group.
Change shoes (only P3 children

Recollir a l’infant al grup de referència. Us demanem màxima puntualitat per tal
d’afavorir el bon funcionament del centre
Pick up children from their group. You are kindly requested to be punctual in order to
facilitate the proper functioning of the school.

Entrevista
Entrevistem a la Fàtima Padrès,
la presidenta de l’AMPA de la nostra escola.
Dijous passat vàrem entrevistar a la Fàtima la presidenta de l’AMPA
de l’escola. Aquí teniu algunes de les qüestions que li vàrem plantejar.

- T’agrada ser la presidenta de l’AMPA?
- Sí, però al principi tenia una mica de por perquè és una gran responsabilitat. No hi havia cap pare ni mare que ho volgués fer i m’hi
vaig presentar.

- Quan vas començar a ser la presidenta?
- Oficialment dels del mes de juliol passat.

- Has de preparar moltes coses, com la carrossa,
els extraescolars, les colònies...?
- Tinc molta sort perquè hi ha diverses comissions de pares i mares
que col.laboren i entre totes i tots organitzem aquestes activitats.

- Has triat tu el tema del carnaval?
- Noo, primer l’Ajuntament escull un tema comú per to Banyoles,
després la comissió de Carnestoltes elabora la disfressa i amb l’ajuda d’altres pares i mares confeccionen la carrossa.

- És difícil ser la presidenta de l’AMPA, i porta
molta feina?
- No és difícil perquè tinc molta col.laboració d’altres pares i mares.
I sí, porta molt de temps, però m’agrada dedicar-lo a l’escola dels
meus fills.

- D’on provenen els diners de l’AMPA?
- Bàsicament de la quota de pares i del menjador.

- Què faràs quan no siguis presidenta de l’AMPA?
- Col.laboraré amb alguna cosa per l’escola.

Per últim la Fàtima ens va fer la següent reflexió...
Molts pares i mares el curs passat vàrem fer diverses actuacions al
pati per realitzar-hi la cuineta un espai musical, construir-hi diversos
circuits, realitzar-hi millores...
I han observat que no sempre se’n fa un bon ús, no es cuida prou
bé el material... I aquest fet els ha desmotivat i entristit. Ens explica
que és molt important cuidar-ho, i jugar-hi correctament. També ens
va convidar a la col.laboració a la propera jornada d’accions al pati.

Alumnes de 4t
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El dragonet Mer
al Pla de l’Ametller

Camp de les Forques 7-9 • 17850 Besalú • 972 590 267 • 972 590 282 • planxisteriabesalu@gmail.com
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Activitats de cohesió primers
dies de curs a primària

Cicle Inicial

Primary education: cohesion
activities during the first days
Durant els primers dies de curs, els/les alumnes de primària vam realitzar
diferents activitats de cohesió. Entre d’altres van realitzar un mural gegant,
una gimcana cooperativa, activitats amb els jocs gegants...
During the first days of this school year, Primary students performed
different cohesion activities, such as making a huge mural painting,
doing a co-operative gymkhana or playing with giant games.

Cicle Mitjà

Cicle Superior
Els alumnes de cicle superior
vam fer una activitat de cohesió el primer dia de curs. A la
tarda vam fer una gimcana al
pati. Entre tots havíem d’ajuntar les peces d’un trencaclosques que va resultar ser el
magnífic cartell que podeu
veure. La frase del cartell
ens fa de baluard per tot
aquest curs i més enllà, i la
tenim present en les nostres actituds de cada dia.
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La Castanyera
Aquí teniu un recull de dibuixos de la Castanyera, des
de P3 fins a 6è.
Podeu veure l’evolutiva dels dibuixos dels vostres fills
i filles.
Here you can see some of the drawings about ‘La
Castanyera’ from P3 to 6th grade students.
You can observe the development of children’s
drawings.

P3

P4

P5
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3r

4t

5è

6è
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Sortides

P4
P3

Les nenes i els nens de P4 hem celebrat la tardor amb una passejada
pel bosc de Can Puig per observar el roure I el seu fruit. Ens ha vingut
a veure el Follet Verdet. I a la tarda hem continuat fent una activitat
de rastres i hem plantat un aglà.

Les nenes i els nens de P3 hem anat a l’ajuntament de Banyoles per
veure els gegants i capgrossos. Ens ho hem passat molt bé.
P3 children have gone to Banyoles Town Hall to see the ‘Gegants
i Capgrossos’. We had a great time!

P4 children have celebrated the arrival of autumn with a walk in
Can Puig forest to observe the oak and its fruits. ‘Follet Verdet’
has come to meet us. In the afternoon we have continued doing
a trail activity and we have planted an acorn.

CI

P5

Els nens i nenes de P5 vàrem anar a visitar la fira de Sant Martirià,
també vam ballar i cantar amb els pagesos que feien de guia i amenitzaven la fira.
P5 children have visited ‘Sant Martirià Fair’; we have also danced
and sang with the farmers who guided us and livened up the fair.

1r

Els nens de cicle Inicial vam anar a fer una volta per les fires per
començar a celebrar la festa Major i vam pujar plegats al tren de la
Bruixa. Ens ho vam passar molt bé.
1st grade students went round the fairs to celebrate the “Sant
Martirià” festival and got on the witch train. We had a great time.

Les nenes i els nens de primer estem treballant el nostre barri. Hem fet una sortida
pel barri observant totes les coses que hi
trobem: senyals de trànsit, botigues, escoles,
parcs, rotondes, carrers llargs i curts, cases,
pisos…

Girls and boys from the 1st grade have
been studying our neighborhood. We have
walked around looking at the things we
have found: traffic signs, shops, schools,
parks, roundabouts, long and short streets,
houses, flats, buildings, …
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2n

Al llarg del mes de Novembre els nens de segon vam anar a visitar al
parc Neolític de la Draga. Vam poder veure com vivien, quines eines
utilitzaven, com eren les seves cases... i vam realitzar un taller de
ceràmica. Va estar un matí ben profitós!

Els nens de segon hem començat a treballar el tema del pas del
temps. Per estrenar-nos va fer una activitat al Molí Paperer, on vam
aprendre que era el papir i com es feia i com es van inventar els
primers jeroglífics. Hem après moltes coses.

In November, 2nd grade students visited the ‘Draga Neolithic
Park’ to see how people lived, what kind of tools they used, how
their houses looked like,... and we participated in a pottery workshop. We made the most of it!

2nd grade children have started to study the passage of time.
To begin with, we did an activity in the ‘Paper Mill’ where we
learned what the papyrus was, how it was made and how the
first hieroglyphs were invented. We have learned a lot.

4t
3r

El 17 d’octubre les nenes i els nens de tercer vam fer la sortida “Banyoles Medieval”. Vam començar la visita al Monestir de Sant Esteve.
Allà vam passejar pel claustre, vam parlar de l’Abat Bonitus i de com
vivien els monjos dins el monestir. També vam poder veure de molt a
prop l’Arqueta de Sant Martirià i vam comprovar que havien recuperat dues figuretes més! Finalment, vam fer un passeig per alguns dels
carrers i edificis que formen la vila vella de Banyoles. Vam aprendre
moltes coses de l’època medieval!
On 17th October, 3rd grade students went on an excursion to Banyoles Medieval. We visited the monastery of Sant Esteve, where
we walked around the cloister, talked about Abbot Bonitus and
learnt how the monks lived inside the monastery. We also saw
the “Arqueta de Sant Martirià” very closely and we could see that
two more little figures were recovered and added to the finally we
walked through some of the streets and buildings in the old town
of Banyoles. We learned a lot about medieval times.

L’11 d’octubre les nenes i els nens de quart vam realitzar una sortida per conèixer el relleu del Pla de l’estany. Vàrem pujar fins el
puig d’en Colomer i vàrem anar caminant fins l’oficina de turisme
de l’estany. Els mateixos nens i nenes vàrem realitzar fotografies i
dibuixos de les serres i muntanyes de la nostra comarca.
On 11th October, 4th grade students went on an excursion
to know the relief of the “Pla de l’Estany”. We went up to the
Puig d’en Colomer and walked to the tourist office. Students
took pictures and made drawings of the mountain ranges and
mountains of our region.

6è
5è

A cinquè vam visitar Vilauba. Vam descobrir com vivien els romans
a la nostra comarca, quines activitats feien i com s’organitzaven.
Va ser molt divertit viure l’experiència sobre el terreny.
5th grade students have visited Vilauba. We have discovered
how the Romans lived in our region, what they did and how they
organized themselves. It was very funny to live this experience.

Els alumnes de 6è varen realitzar el taller “La vida en una gota d’aigua”. Aquesta activitat estava dividida en tres parts; un marc teòric,
recollir mostres a l’estany i descoberta de microorganismes utilitzant el microscopi.
6th grade students have participated in the workshop ‘Life in a
drop of water’. This activity had three parts: a theoretical framework, an activity that consists in collecting water from the lake
and finally, using the microscope to discover microorganisms.
15

Tel. 972 571 227
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Els alumnes de
l'aula SIEI fan
un fantàstic
Pessebre!
Aquest any els alumnes del SIEI, hem realitzat un pessebre amb material reciclat (ampolles de vidre) per l’entrada de la nostra escola.
Hem participat en el Concurs de Pessebres de Banyoles, Camós i
Porqueres i hem obtingut premi a l’originalitat a Banyoles i Camós.
Estem molt i molt contents de haver participat i haver aconseguit
premi.
També vam aprofitar els dies de Nadal per fer una paradeta nadalenca i vendre productes realitzats per nosaltres mateixos. Els diners
recollits seran utilitzats per abaratir-nos la sortida de final de curs.
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XI Cantada de Nadales
XI Christmas carols
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El divendres dia 20 de desembre vam fer la cantada de nadales a l’escola. Hi van actuar tots els nens i totes les nenes de l’escola i ho van
fer molt bé. Els nens i les nenes de tercer vam cantar la cançó “Blanca Navidad”. Anàvem vestits amb samarreta blanca i pantalons texans
foscos. A mi em va agradar molt perquè cantàvem tots junts i participàvem tots i totes.

David Torrentà 3r
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XVIIè Pessebre Vivent del Pla
de l’Ametller
P3
Un any més l’escola va obrir les seves portes per acollir un
fantàstic Pessebre Vivent on tots els nens i les nenes del centre en són els protagonistes.
Com a novetat d’aquest any, destaquem un nou quadre, el Fòrum Romà, que han interpretat els alumnes de 3r juntament
amb el mercat. Aprofitant que en el pati s’han adquirit uns
bancs circulars i que s’han posat a sota la carpa, s’ha dissenyat aquest nou espai dedicat al mercat i on, antigament, es
desenvolupava la vida política i judicial del moment.
Degut a aquesta nova escena també s’ha canviat una mica
el recorregut.
Com sempre tot ha estat molt ben decorat i il·luminat i els
alumnes han mostrat la seva alegria omplint el pati de rialles,
danses i cançons.
Altra vegada s’han venut números per rifar un esplèndids lots.
S’han venut totes les butlletes i s’han pogut enviar 914 € per
la Marató de TV3 que aquest any parlava de les malalties minoritàries.

Els més petits de la casa fan d’àngels i dimonis. Tots estan guapíssims!

P4

Agraïm la col·laboració a la comissió de pessebre, a tots els
pares i mares i a tot el claustre del centre. Entre tots fan possible que cada any el Pessebre Vivent brilli i sigui un èxit.

P5
A la berenada dels pastors, els alumnes de P4 fan
torns per ballar, pescar i menjar.

1r

Els alumnes de P5 ens representen un mercat, amb la taverna, els joiers, els flequers…
estan tots ben enfeinats!

2n

Trobem un altre mercat,
aquest a l’aire lliure. També
hi ha un hort i un riu. Són
els alumnes de primer treballant de valent.

Alguns alumnes de segon estan ben
relaxats en un jardí romà, mentre
els altres, vestits de manaies, van
fent la ronda per protegir la ciutat.
20

3r

Els alumnes de tercer també s’han repartit
pel fòrum romà. Uns estan arreglant el món
a l’Àgora, mentre els altres van feinejant en el
mercat.

5è

4t

Els dimonis de quart tenen un pastor a l’olla. Com canten i ballen, quina por!

6è

Els alumnes de cinquè estan de festa. Acompanyen als tres reis, que porten coses a tota la gent!

Al final de tot trobem els alumnes de sisè que fan el seu últim pessebre. Hi ha la Verge Maria
i Sant Josep que busquen un lloc per dormir, els pastors que estan esperant la Bona Nova i al
fons el Naixement. Que bonic!

Lots sortejats per recollir diners per la
Marató de TV3.
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

http://pladelametller.wordpress.com/
Hi trobareu totes les informacions actualitzades sobre les diverses activitats que organitza l’AMPA, a més
d’altres contactes i enllaços interessants.

Hem començat el curs amb una AMPA
parcialment renovada
Aquest 2019-2020 ens ha portat un inici de curs amb molts canvis. Hem començat amb una renovació parcial de la Junta. La
Nuri Carandell va deixar la presidència perquè els seus fills varen
començar a l’institut i m’ha donat pas a mi, la Fàtima Padrés
com a Presidenta. La Nuri Vidal, després d’uns quants anys també a l’Ampa i a la Junta ha donat pas a l’Ester Serra com a secretària i l’Anna Massanellas continua de tresorera tal i com ho va
fer els dos cursos anteriors, un al costat de la Mireia i l’altre sola.
Ens mencionem a les tres juntes perquè el nostre lema durant
aquest mandat és: “FER UNA PINYA I ANAR TOTES A UNA!!!”.
També s’han gestat alguns canvis dins de les comissions. Pel que
fa a les que s’ocupen de Festes, Carnestoltes i Pessebre, cal dir
que ens ha deixat en “Rudo”. Ha passat el relleu a en Pere que
també ha començat amb moltes ganes i força, juntament amb
un bon equip de pares i mares que tenen moltes ganes de gresca i que, ja fa temps, que ho donen tot! Relacionat amb aquest
canvi, també hem de mencionar la pèrdua del local on es feia la
carrossa i que ens va provocar una mica de daltabaix a l’Ampa.
Però, com que som molt afortunats, amb els pares i mares que
tenim, ben aviat va sortir voluntari en Marc per deixar-nos l’espai
per poder treballar i fer la carrossa. És d’agrair immensament
aquest gest tot i que un cop acabat el carnestoltes també hem
de deixar aquest local. També tenim unes “ballarines” noves que
ens han preparat una coreografia que ens ha fet ballar i treure el
fred a tots!!! Tampoc podem oblidar-nos d’uns “cervellets” amb
molta imaginació que tenim i que, un any més, han fet que portéssim una disfressa genial!!!
Per altra banda, tenim una comissió d’extraescolars totalment
renovada, amb la Laura, en Josep, la Lidia i la Fàtima. Han fet tot
el possible per poder oferir als nostres fills unes activitats d’extraescolars als migdies, intentant respectar les activitats que ja
teníem però, alhora, buscant-ne de noves i atractives. Cal dir que
han sigut un èxit la majoria de les activitats proposades!!!
Aquest any, també com a novetat, a la comissió de pati, hem
fet una inversió econòmica una mica més important de les que
s’havien fet anteriorment donant resposta a una demanda del
professorat i la direcció de l’escola i per tal que els nens i nenes
en puguin gaudir. Hem posat una àgora sota la carpa que ens
varen posar al pati. D’aquesta manera, els nens i nenes tenen
un racó acollidor per tal de poder fer-hi jocs, balls, teatres, trobades... Per altra banda, al pati d’infantil, tindrem un túnel amb
plantes naturals fet per uns avis entesos en el tema.

Assegurança
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Dir-vos també que, aquest curs, hem tingut la sort de trobar un
grup que s’encarrega de donar vida a la comissió de menjador:
la Marta B. i la Cristina, la Sara, en Hamed i la Marta M.. Vam
començar amb un canvi: l’APP de Serunion, recurs imposat, entre altres motius, per fer front a unes males gestions anteriors
que no esperàvem. Agraïm la paciència de les famílies davant
les dificultats que han anat sorgint. S’ha posat en pràctica una
altra proposta: menjar amb safates. Creiem que això ajuda a la
mainada a adquirir més autonomia, tenir més cura de les seves
coses i, d’aquesta manera, disminuir els conflictes i disposar de
més tranquil·litat a l’hora de menjador.
També estem contentes amb la comissió de revista que últimament portaven la Montse S. i l’Anna i que, aquest curs, ha ampliat els seus membres, amb tres mares més: la Montse M., la Sara
i la Sílvia. Totes plegades, preparen amb moltes ganes i il·lusió i
fan que, dos vegades durant el curs, puguem llegir la revista i així
mantenir-nos al dia de les activitats de l’Ampa.
Seguim amb els canvis importants; també ha marxat de l’escola en Rafel que s’ocupava de gestionar el Viatge Esportiu a les
escoles. La Patri ha agafat el relleu i ha entrat també amb molta
força i ganes de fer-nos suar!!!
Pel que fa a les comissions, ens queda fer una menció a l’Eduquem en Família que porta l’Anna des de fa temps i que, també
té noves companyes, la Irene i la Xènia. Segur que seguiran animant-nos a participar a les xerrades i propostes organitzades
des de les Ampes de Banyoles i amb el suport del Servei d’Educació i l’Ajuntament.
Ja per acabar, voldria dir que hem trobat molts pares i mares
novells de P3, P4 i P5 amb moltes ganes de començar a implicar-se en comissions; per exemple, el Pessebre, el qual la Laura
i l’Anna han seguit de ben a prop. Cal dir, també, que la Goretti,
substitueix a l’Agnès per tal que puguem seguir assistint a les
reunions del CEM (Consell Escolar Municipal). I, com no, ressaltar
la importància dels pares i mares delegats que fan tanta feina,
apropant-nos a les famílies que no poden assistir a les reunions.
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!!! Tots junts fem
escola!!!

Fàtima Padrés

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).

Comissions ampa Curs 19-20
Presidenta: Fàtima Padrès (1r i 6è).
Secretària:
Tresorera:

Eduquem en Família:

Ester Serra (P5 i 3r).

Comissió Espai Públic: Nuri Vidal (4rt).

Anna Massanellas (3r i 6è).

Consell Escolar Municipal:

Agnès Busquets (6è), Go-

retti Olivé (P4).

Consell Escolar:

Lídia Dilmé (P5 i 3r) com a representant
AMPA. Fàtima Padrès (1r i 6è), Montse Sala (5è), Pere Ramió (2n, 4rt),
Alba Pla (3r i 6è) com a representants dels pares i mares.

Consell Esportiu:

Anna Bagó (3r), Irene Mir (P4), Xè-

nia Salvans (P4).

Güell (2n i 6è), Josep Mª Torrentà (3r), Lídia Dilmé (P5 i 3r).

Comissió de Festes:

Carles Muñoz (5è), Pere Ramió (2n i

4rt), Helena Ruiz (P3).

Comissió de Menjador: Marta Bramon (P5 i 3r), Cristina Noguer (P4 i 3r), Sara Güell (P3 i P5), Hamed Talip (P3), Marta Martínez (1r).

Patricia Cèsar (P4 i 2n).

Comissió del Bloc: Lídia Dilmé (P5 i 3r) i Ester Serra (P5 i 3r).
Carnestoltes Disfressa: Cristina Prat (3r), Lidia Dilmé (P5
i 3r), Marta Bramon (P5 i 3r), Noelia Leon (4rt), Ester Font (P4 i 3r),
Ester Serra (P5 i 3r), Carme Agustí (3r), Cristina Noguer (P4 i 3r), Olga
Fernandez (P3 i 2n), Susanna Artacho (5è), Anna Ullastres (P3).

Carnestoltes Coreografia: Goretti Olivé (P4), Patri Cèsar
(P4 i 2n), Xènia Salvans (P4), Carme Rovira (2n i 5è), Anna Mireia Ros
(P4), Anna Ullastres (P3), Marta Vila (P4).

Carnestoltes Carrossa: Albert Viñolas (P5 i 3r), Josep
Viñolas (P5 i 3r), Pere Ramió (2n i 4rt), Joan Gelador (2n i 5è), Pere
Massanas (6è), Quim Recasens (P3 i 2n), Xavi Saus (P4 i 3r), Josep
Miquel Hernandez (P4 i 3r), Albert Quintana (P5), Joan Jose (P4), Josep
Mª Torrentà (3r), Gonçal Carrillo (P4 i 3r), Marc Casellas (1r i 4rt), Quel
Gelador (4rt), Xavi Coll (1r i 3r), Daniel Montcanut (4rt).

Repartiment
de tasques per
cursos

Comissió Extraescolars: Fàtima Padrès (1r i 6è), Laura

CURS

Comissió de Pati:

Marta Bramon (P5 i 3r), Albert Viñolas
(P5 i 3r), Laura Güell (2n i 6è), Fàtima Padrès (1r i 6è), Quim Masó (1r
i 6è), Lluís Bataller (3r), Anna Bagó (3r), Carme Rovira (2n i 5è), Joan
Gelador (2n i 5è), Montse Mención (1r), Manel Armengol (1r), Ester
Font (P4 i 3r), Josep Miquel Hernàndez (P4 i 3r), Daniel Moncanut
(4rt), David Vivar (2n i 4rt), Anna Mireia Ros (P4), Lluc Benaiges (P4),
Marc Casellas (1r i 4rt), Carme Agustí (3r), Josep Mª Torrentà (3r), Jordi
Arpa (P4, 1r i 4rt), Irene Mir (P4).

Comissió Pessebre: Carles Comalada (1r i 4rt), Fàtima Padrès (1r i 6è), Cristina Prat (3r), Pere Ramió (2n i 4rt), Quim Masó (1r i
6è), Albert Quintana (P4), Laura Batchellí (P3), Anna Peco (P4).
Comissió Revista: Anna Bagó (3r), Montse Sala (5è), Montse Menció (1r), Sara Güell (P3 i P5), Sílvia Congost (3r i 6è).
Comissió Llibres i Material: Anna Massanellas (3r i
6è) i Ester Serra (P5 i 3r).

ACTIVITAT

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

Carnaval

Febrer
2020

Preparar i retallar el material necessari per la disfressa.

3r

Pessebre

Desembre
2019

Ajudar en el repartiment de begudes i galetes al final del pessebre.

4t

Folrar llibres

Setembre
2019

Cal folrar els llibres de reutilització
que compra l’escola.

5è

Festa de final
de curs

Juny
2020

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

Ja sabeu que l’AMPA organitza algunes activitats i
s’ocupa d’algunes tasques que es fan de manera
fixa al llarg de cada curs i que són en benefici de
totes les famílies de l’escola. Per tal d’augmentar la
participació i la implicació de tots els pares i mares.

Viatge esportiu

2n

Totes les activitats són pensades i organitzades per
una comissió, que dedica moltes hores i esforços a
què tot surti bé, però llavors es necessita gent que
ajudi a portar a terme aquestes activitats i és aquí
on estarien implicades les famílies de cada curs.

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!

QUÈ S’HA DE FER?

Març
2020

1r

A continuació us detallem, per cursos, l’activitat a
fer i el calendari de quan s’ha de portar a terme:

QUAN?

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 Poseu-vos en
contacte amb l’AMPA a través del correu electrònic:
pladelametller@gmail.com

Tots junts fem escola!
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Els pares ens expliquen...
En aquest número de “L’Ametlla”, hem demanat a una mare de l’escola que ens expliqués sobre la música, havent vist en alguna ocasió
el seu talent cantant.

La

música

No sabia com començar a escriure sobre la Música. Hi ha un ventall
tan ampli de definicions i temes que inclou i dels que podríem parlar... és el llenguatge universal.
Vaig trobar interessant poder verbalitzar el que ens aporta a nivell
emocional perquè, d’entrada, ja sabem que fomenta l’aprenentatge
estimulant i accelerant l’alfabetització i millora l’expressió corporal
i la coordinació.
Serveix per expressar, escoltar, callar, canviar, ser diferents, ser
iguals, unir, enfortir, harmonitzar, equilibrar, definir, ser únics, conviure, reflexionar, divergir, coincidir, motivar, recolzar, aconseguir, tornar
a intentar, imaginar...

M’encantaria que algun dels meus fills toqués un instrument o volgués cantar. Seria com seguir amb la “tradició” familiar i compartiríem això que és més que un hobby. Però tampoc és un fet que m’obsessioni. El més important i el que intento és que gaudeixin amb la
música i sentin que en ella hi poden trobar recolzament emocional
i una manera d’expressar-se molt especial. No només és teoria, és
sentir-la a dins i saber-la transmetre a la resta de la manera que
vulguin, amb llibertat.

Gemma Martínez Calsina,
mare d’en Joel i l’Íria, alumnes de 1r i P3

I, d’aquesta manera, és com jo l’he viscut des de petita i com la vull
transmetre als meus fills.
A casa, la música és més que una activitat o un extraescolar. La música és part de nosaltres. El meu pare és músic i des de petita l’havia
acompanyat a les actuacions, juntament amb la meva mare. Així que
a casa la música sempre hi és present. Escoltem estils molt variats
i solem cantar plegats, sobretot al cotxe. Juguem a jocs d’endevinar
quina cançó estem cantant només fent la melodia amb sons. Quan
algun de nosaltres es mostra cansat o de mal humor, posem una
cançó alegre que ens ajudi a canviar d’actitud, ballem, ens inventem o versionem cançons amb lletres divertides, fem ritmes amb les
mans… Posem música durant les estones de joc, a la dutxa, quan
netegem, quan ens llevem al matí els cap de setmana… sovint relacionem moments que hem viscut amb la cançó que sonava.

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

La nova APP de

SERUNION

A finals del passat mes d’agost, l’AMPA ja ens va comunicar a totes
les famílies que aquest curs 2019-2020 hi hauria un canvi en el pagament del servei de menjador: deixem de comprar tiquets i passem
a pagar via domiciliació bancària. Per fer-ho, us heu de descarregar
l’aplicació APP SERUNION EDUCA en el vostres mòbils o tauletes o
bé entrar a la web https://www.serunion-educa.com/oficina-virtual/
i registrar-vos-hi. Cal introduir totes les dades del formulari d’alta.
Entre altres, es demana que entreu el codi del centre – en el nostre
cas, ESKRL0MD45 -, el vostre DNI o el número de compte bancari.
Des de l’APP o l’oficina virtual podeu controlar fàcilment tots els
rebuts, revisar-ne el detall, consultar el calendari d’assistència, etc.
Després d’uns mesos d’utilització de l’APP, suposem que qui més
qui menys ja hi està familiaritzat, però potser encara hi ha famílies
que no l’han utilitzat mai o que tenen algun dubte. És per això que us
plantegem tot seguit una sèrie de preguntes i respostes:
El meu fill només es quedarà a dinar dos o tres dies en tot el
curs, cal que també m’inscrigui a l’APP SERUNION EDUCA?
Sí, tothom que vulgui utilitzar el servei de menjador, encara que sigui
de forma molt esporàdica, ha d’inscriure-s’hi per poder dur a terme
el pagament, ja que no es pot pagar en efectiu. Qui no hi estigui
inscrit, no podrà fer ús del menjador escolar.
La meva filla es queda a dinar cada dia, però avui està malalta i no s’hi podrà quedar. Com i a qui ho comunico?
Has de trucar a SERUNION al telèfon 872550110 de les 08.30 a les
10.00, indicant el nom de la nena, nom de l’escola, el DNI de la persona que s’hagi registrat a l’APP i el motiu de la trucada. Si les línies
estan ocupades, pots deixar un missatge de veu amb tota aquesta
informació en el contestador automàtic.
Si fas l’anul·lació seguint tots aquests passos, l’import d’aquest dia
et serà abonat.

Recorda! a banda de trucar a SERUNION, també cal que notifiquis
l’absència a l’escola, perquè els mestres i monitors d’extraescolars
en quedin informats.
Avui el meu fill va d’excursió amb la seva classe i no es podrà quedar a dinar. Cal que avisi a SERUNION també?
No, si el teu fill va d’excursió no cal que truquis per fer l’anul·lació.
Tinc una beca de menjador (Camós o Consell Comarcal), cal
que també em registri a l’APP?
Sí, també has de fer-ho, però quan et donis d’alta no caldrà que entris les dades bancàries.
Quan se’m carregarà la quota en el meu número de compte?
El rebut es passarà entre el 5è i 10è dia de cada mes, a mes vençut.
Necessito que el meu fill es quedi a dinar avui de forma esporàdica. A qui he d’avisar?
Només cal avisar a la coordinadora de menjador i als mestres. No cal
que truquis a SERUNION.
La meva filla té una al·lèrgia alimentària. Per quina via ho he
de comunicar?
Quan et donis d’alta a l’APP, has d’entrar aquesta informació perquè
se li faci una dieta especial. Hauràs de presentar, a més, un formulari degudament omplert i adjuntar-hi un certificat mèdic actualitzat.
També cal informar-ne a la coordinadora de menjador, la Conce. Per
més informació en aquest sentit, us podeu adreçar a la Comissió de
Menjador de l’AMPA (pladelametller@gmail.com).
Per qualsevol altre dubte sobre el funcionament del servei de menjador, podeu parlar-ne amb la Conce els divendres de 15.00 a 16.00
(concertant cita prèvia) o entre setmana a partir de les 09.10.
Per dubtes i aclariments sobre l’aplicació, els rebuts, etc., podeu dirigir-vos a SERUNION enviant un correu electrònic a
respondemos@elcomedordelcole.es
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Eduquem en

família

Aquest curs, el programa Eduquem en Família, ha arribat a la desena edició i s’ha consolidat com un projecte on les famílies poden compartir
experiències i reflexionar sobre temes relacionats amb l’educació. Està organitzat per les diferents associacions de pares i mares d’alumnes
dels centres educatius de Banyoles (des de les escoles bressol, fins a secundària), amb el suport del Servei d’Educació de l’ajuntament. En
les sessions, que compten amb una mitjana de 200 persones per xerrada, s’han tractat qüestions diverses com les tecnologies, la gestió de
les emocions, l’adolescència, la sexualitat a diferents edats, el dol, l’alimentació, la criança positiva o el consum responsable. En aquests deu
anys, han participat a les xerrades experts com Gregori Luri, David Bueno, Carme Thió, Eva Bach, Jaume Funes, Jordi Amenós, Víctor Küppers,
Úrsula Oberst o Mª Jesús Comellas.

Ser mare o pare no
s’improvitza. O sí?
El passat dijous dia 14 de novembre, a l’Auditori l’Ateneu,
va arrencar aquesta edició amb
la presentació d’un vídeo documental sobre l’Eduquem, la seva
trajectòria i el seu futur. A partir
del testimoni de famílies participants, del Servei d’Educació i
alguns experts, es repassen els
valors i objectius del projecte i
es valora positivament el projecte i la seva continuïtat.

Planeta Impro
14/11/2019 a les 21:00h
Auditori l’Ateneu

Un cop a dins, amb la participació d’algunes persones del públic i,
tot jugant amb les nostres aportacions, van oferir-nos un espectacle
improvitzat, original i ben personalitzat!!!
Tot plegat va aconseguir sorprendre’ns, emocionar-nos i... passar
una estona ben distesa i divertida!!! Així doncs, podem dir que la
primera activitat de l’Eduquem d’aquest curs, va regalar-nos una experiència ben peculiar i diferent!

Després de la projecció del vídeo, Planeta Impro, va oferir-nos
un espectacle on vam poder
veure el fet de ser pares i mares de manera sorprenent i amb
molt d’humor! Els dos actors,
abans d’entrar, ens van demanar, sense més consigna, que
escrivíssim una paraula, sintagma o frase en un paperet.

Fotografies: Sílvia Poch

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

Xavier Verdaguer
19/02/2020 a les 21:00h
Institut Pla de l’Estany

Una bona colla de pares, mares, joves, mestres…, van aplegar-se
a l’institut Pla de l’Estany per participar de la segona activitat del
programa Eduquem en Família d’aquest curs. En Xavier Verdaguer
és enginyer informàtic i arquitecte tècnic per la UPC i es defineix
a sí mateix com un “emprenedor en sèrie”. La seva tasca habitual
consisteix en crear projectes de transformació social.
Sens dubte, la seva trajectòria personal i professional és ben apassionant! Va marxar als Estats Units i va crear sis empreses de base
tecnològica a Barcelona. A partir de 2008, ja des de Silicon Valley,
ha posat en marxa tres projectes molt importants; l’últim anomenat
Imagine Creativity Center.

Transformar des de
l’emprenedoria i la
creativitat
Per altra banda, també va llançar-nos unes IDEES CLAU que val la
pena que tinguem en compte:
• L’emprenedoria és tema d’actitud!
• Viu una “experiència emprenedora”! Et farà més feliç!
• Aprecia el que tens!
• Viatja molt!
• No deixis d’aprendre mai!
• Emprendre també és innovar!

https://imagine.cc/
En Xavier explica que SER EMPRENEDOR és tenir somnis, il·lusions,
projectes… i lluitar per tirar-los endavant!”.
Per tal de donar-nos a conèixer la seva visió sobre l’emprenedoria,
va parlar-nos del Lombards Method, una experiència innovadora
de diferents emprenedors de tot el món (Imagine Creativity Center)
que va néixer a Silicon Valley. Aquest mètode es basa en un procés
d’aprenentatge que neix dels principis de l’emprenedoria i la innovació disruptiva. Vam descobrir les 4 fases del mètode mentre en
Xavier ens les il·lustrava tot explicant unes històries reals brillants
d’emprenedoria!
INSPIRATION: identifica i defineix el problema; troba l’usuari; interactua amb ell; posa’t
a la seva pell...
IDEATION: avalua les idees;
escull...
PROTOTYPING: construeix,
prova-ho, aprèn, dissenya...
COMMUNICATION: desenvolupa-ho, genera, practica,
entrega...

• Tots podem ser creatius!
• Si algú et diu: “Això és impossible!”... Respon: “Impossible no
hi ha res!” o digues “Gràcies! Has convertit el meu desànim en
una motivació extra!”.
• Els problemes es poden convertir en oportunitats!
• No calen diners per emprendre sinó, bones idees!
• És més important l’equip que el projecte! Que l’equip sigui
divers, és clau!
• Quan vols tirar endavant una idea, és bo tenir un expert en el
tema amb tu!
• És genial emprendre en allò que et motiva i t’apassiona!
• Viu cada dia com si fos el primer! Cada dia és un nou dia!
Com es pot intuir, la xerrada va ser molt interessant i va encomanar-nos una bona dosi d’optimisme! Va convidar-nos a imaginar, explorar en les nostres idees, il·lusions, petits i grans reptes personals
i de la nostra societat actual i futura… i animar-nos a ser emprenedors, creatius i seguir lluitant pels nostres somnis i per un món
millor! T’hi animes???
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Preparatius
Carnestoltes
Als que formem part de l’escola Pla de l’Ametller,
ens encanta la festa del Carnaval i participar a la rua
que es fa a Banyoles!!! Per tal que puguem fer-ho, hi
ha unes comissions que treballen de valent durant
l’any!!! S’encarreguen de dissenyar una disfressa ben
xula, una carrossa ben original i uns balls ben marxosos per tal que l’equip de famílies del Pla de l’Ametller
ho passem molt bé i la nostra desfilada sigui molt espectacular!!!
Hem demanat a membres d’aquesta gran Comissió
de Carnestoltes que ens facin un petit escrit explicant
una mica com s’organitzen i quines son les seves tasques.
Moltes gràcies a les Comissions de Disfressa, Carrossa i Coreografia perquè, any rere any, ho fan tot plegat
possible!!!

Comissió de Carnestoltes
Per Carnaval, es diu, que tot s’hi val. Doncs, la Comissió de Carnestoltes
seguim aquest refrany al peu de la lletra.
Quan des de l’ajuntament se’ns comunica el tema, al cap d’uns dies ens
reunim i amb la pluja d’idees d’uns i altres, intentem, en aquella mateixa
reunió decidir la Carrossa i la Disfressa.
Tant pel que fa a la carrossa com pel que fa a la disfressa, agafem idees
de la xarxa, solem fer una barreja de més d’una idea.
El grup que ens dediquem a la construcció de la Carrossa el formem persones provinents de diferents àmbits, per la qual cosa cadascú posa el
seu granet de sorra. Alguns aporten idees, d’altres els materials, d’altres
l’espai i d’altres el bon humor. Intentem ser un grup dinàmic i versàtil,
i sobretot tenim la porta oberta a tothom. Tothom ve quan pot, alguns
col·laboren en parts molt específiques i alguns cedint eines o maquinària, però tots es mereixen un enorme agraïment per part de la Comissió.
Entre tots intentem construir una Carrossa digne pels nostres fills i a més
disfrutar fent-la.
El grup que ens dediquem a l’elaboració de la disfressa intentem buscar una disfressa ben vistosa i que surti el més econòmica possible. Fem
moltes proves fins a trobar aquella disfressa que més ens agrada. A partir
d’aquí, demanem el material, confeccionem les plantilles, gravem i elaborem el vídeo i finalment realitzem el taller on la gent que s’ha apuntat al
carnestoltes ve a buscar el material i a elaborar les seves disfresses.
El grup que es dedica a pensar la Coreografia busquen 3 músiques ben divertides per ballar. Intentem que la coreografia sigui fàcil de seguir però al
mateix temps sigui moguda i divertida. Graven la coreografia i la pengem
al blog de l’AMPA perquè tots des de casa la puguem practicar. S’ha de dir
que des de l’escola i durant les hores d’educació física també s’hi dedica
una estona per assajar-la.
Tots plegats formem aquesta gran comissió i tots tenim el mateix objectiu:
FER QUE CADA ANY TINGUEM UNA CARROSSA, UNA DISFRESSA I UN BALL
GENIAL!
Gràcies a tothom que hi col·labora d’una manera o altre i recordeu que
Tothom hi és molt benvingut!

Comissió Carnestoltes
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Una rua infantil
èpica!!!
Aquest any 2020, Banyoles també va tenir una rua de Carnaval plena de diversió, música i molt color!!! La nostra escola, com sempre,
va comptar amb una carrossa espectacular i amb la participació ben
activa de nens, nenes, mames i papes amb moltes ganes de gresca! Quasi 300 submarins, van animar-se a seguir la rua i els balls
proposats des de la Comissió! En Pere i la Patri, ens van tenir en tot
moment motivats per fer els passos a ritme de “Baby Shark”, “Celebrem” i “Yellow Submarine”.
Grans i petits, vam passar-ho d’allò més bé!!!

A la nit…
el carnaval no
s’atura!!!
Els submarins que tenien més ganes de marxa i diversió, van
apuntar-se a navegar per la rua nocturna! Mireu quina bona
colla que eren!!!

VISCA LA GRESCA I LA XERINOLA I
EL CARNAVAL DE LA NOSTRA ESCOLA!
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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!!!

El passat 25 de gener el meu germà i jo vam participar a la 4a parada del Viatge Esportiu
que es va celebrar al cole de Can Puig. La temàtica va ser atletisme i cross.
Quan vam arribar allà ens vam haver de posar uns dorsals i després, un cop ens vam explicar qué fariem, ens van separar per cicles.
Durant una estona vam escalfar fent diferents jocs i després ja vam practicar coses més
relacionades amb l’atletisme com salts i relleus.
Quan ens van cridar per fer el cros jo estava molt nerviosa (i el meu germà es veu que també perquè m’ho va dir després) però de seguida em van passar els nervis i em vaig divertir
molt. El recorregut no era gaire llarg i tenia pujades i baixades on havies de vigilar per no
xocar amb la resta de nenes. És molt emocionant quan tothom t’anima i t’aplaudeix! Fa
que vulguis anar més depressa!
M’agrada molt anar a aquestes jornades del Viatge Esportiu i em fa il·lusió trobar-me amb
gent del meu cole. Animeu-vos a participar!

Elsa i Nil Toca César

QUÈ FEM A TEATRE
Hola, sóc l’ Oriol.
Vull escriure amb Word perquè ens van ensenyar a fer-ho a tercer.
Ara us explicaré que fem a teatre :
Ja porto 6 anys fen teatre amb el meu millor amic en Lluc . A teatre el nostre professor ens fa moltes bromes. El nostre
professor es diu David.
En David ens ajuda ha treure la vergonya, estem molta estona provant si ens surt i quan ens surt fem una obre de teatre i
a mi m’agrada molt.
Ens fa exàmens, de vegades, que serveixen per adonar-nos del que fem malament, com:
No posar les mans a la butxaca
No ensenyar el cul al públic
Parlar alt i clar
M’ha agradat fer aquest escrit en un Word perquè em corregeix les faltes.
BONES FESTES!!!

30

Oriol Cabello

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

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com
Tel. 972 20 18 46

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)

