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Entrevista: Cristina Almaza

Ja ha arribat una altre cop el nou exemplar de la nostra revista l’Ametlla. Una revista plena d’ activitats, sortides, festes... que hem portat a terme durant aquest
nou trimestre. Un curs diferent, marcat per la pandèmia, que recordarem durant
molt temps,... on també hem volgut que quedés reflectit a la nostra revista. Ens
hem hagut de reorganitzar i reinventar, tant a nivell organitzatiu com pedagògic. Els nens i les nenes s’han adaptat a totes aquestes mesures de seguretat.
Malgrat la situació actual, estem contents de com s’ha gestionat tot, i seguim
endavant amb la nostra revista per obrir les portes a totes les famílies i a la
nostra ciutat.
La comissió de la revista, aquest curs està formada per: Maite Cazcarra, Roser
Baus, Dolors Cullell, Elisabet Monroig, Pilar Coll, Neus Parella, Imma Pujol, Laura
Sala (traductora d’anglès).

Presentation
Here it is, a new edition of our magazine l’Ametlla. A magazine full of activities, excursions, celebrations, etc. that we have taken part on during this
term. This year is different due to the pandemic, and since we will remember
it for a long time we wanted to show this in our magazine. We were able to
reorganise and reinvent ourselves, from a structural and a pedagogical point
of view. The students also adapted to all the new security measures. In spite
of the current situation we are happy about how things are being handled
and we are going forward with our magazine to open the doors to all the
families and our town.
The magazine committee this year is: Maite Cazcarra, Roser Baus, Dolors
Cullell, Elisabet Monroig, Pilar Coll, Neus Parella, Imma Pujol, Laura Sala
(English translator).
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Claustre
de mes tres

Teaching staff

2020-21

2020-21

Bon curs a tots i totes!

Have a great year everyone!

Aquí teniu al nostre equip de docents per aquest curs 2020-2021.

Here is our teaching staff, course of 2020-2021.

Hem començat el curs amb molta il·lusió i amb esperances que sigui
molt millor que el curs passat.

We are very excited this year and we hope it’s even better than
the last.

Equip d’Educaciaó Infantil

Equip de Cicle Inicial

Equip de Cicle Mitjà

Equip de Cicle Superior
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Mesures COVID-19 a les entrades
i sortides de la nostra escola
COVID guidelines during arrivals and exits

Aquest curs hem habilitat 6 portes per les entrades i
sortides a la nostra escola, per fer front a la COVID-19.
D’aquesta manera evitem que molts grups estables entrin i surtin per la mateixa porta.

Educació infantil

A Infantil tenim tres portes habilitades: una pels alumnes
de P3A i P3B, una altra pels alumnes de P4-5A, P4-5B,
P4-5C i P4-5D; i finalment una alta per P4-5E.
A Primària tenim 4 portes habilitades: una per Cicle inicial, una altra per Cicle Mitjà, una per 5èB i 5ÈC i l’altra per
5èA i 6èA, 6èB i 6èC.
Durant tot el trimestre hem tingut una persona a les 9h i
a les 15h per controlar la temperatura dels nostres alumnes. Si la pandèmia continua a l’alça, continuarem amb
aquesta mesura durant la resta de curs.
This year because of COVID-19 we have set 6 gates
for entering and exiting the school. This way all the
bubble groups always leave and enter the school from
the same place.
In Early Years we have three gates, one for P3A and
P3B, another one for P4-5A, P4-5B, P4-5C and P4-5D
and, finally, another one for P4-5E.
For Primary we have 4 gates: one for Cicle Inicial, another one for Cicle Mitjà, one for 5C and 5C and the
last one is for 5A, 6A, 6B and 6C.
During the whole first term we had one person at 9am
and one at 3pm to check the temperature of our students. If the pandemic keeps increasing we will keep
this system for the rest of the year.

Cicle Inicial

Cicle Superior

Cicle Mitjà
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Organització de les aules
Classroom organisation
Aquest curs hem organitzat els grups de l’escola de manera que
poguéssim fer front a la COVID-19 de la millor manera possible i dins
de les nostres possibilitats organitzatives.
Hem suprimit a tots els especialistes, excepte els d’anglès, per poder
tenir més tutories. Hem triplicat els grups més nombrosos de primària i hem agrupat els P4 i P5, fent així 5 grups.
També hem reconvertit els espais com la biblioteca, l’aula de música,
l’aula d’anglès i el SIEI en aules per atendre aquests grups de més.

This year we have organised the class groups in our school so
we could deal with COVID-19 in the best possible way taking into
account our organisational possibilities.
We have eliminated all the teachers that taught specific subjects,
except for English language, so we could have more class teachers. We have tripled the groups with the highest number of students and we have put together P4 and P5 so we could create 5
groups.
We have also redesigned spaces like the library, the music classroom, the English classroom and the SIEI into classrooms for
these extra groups.

Hem passat de tenir 18 tutories en els anteriors cursos a tenir-ne 22.

In previous years we had 18 class groups and this year we have
22.

Hem reduït la ràtio de les aules. Treballem amb grups de 15 a 19
alumnes en els grups desdoblats, i la resta que no hem desdoblat
tenim dos mestres a l’aula en el cas de P3, durant tota la jornada i en
la resta de cursos la meitat de la jornada.

We have reduced the classrooms’ ratios. We work with groups
from 15 to 19 students in the groups we have split up and the
rest have two teachers for half the day, except for P3 that has
two teachers all day.

A les aules els alumnes d’infantil van sense mascareta i els alumnes
de primària porten la mascareta durant tot el dia.

In the Early Years classrooms the students don’t need to wear a
mask but all the Primary students wear one all day.

Els mestres i personal d’escola sempre porten mascareta.

The teachers and all school staff wear a mask all day.

1r A

1r B

2n A

3r A

2n B

3r B

5

4t A

4t B

5è A

4t C

5è C
5è B

6è B

6è A

6è C
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Repartiment de zones del pati
per grups estables
Playground areas organisation
Dins les mesures per contenir la COVID-19, hem
dividit el pati de l’escola en zones per grups estables. Cada grup té la seva zona, juga amb el
seu grup bombolla i no es barreja amb la resta
d’alumnes.

Educació infantil

Tenim dos patis molt amplis que ens permeten
fer zones de jocs diferents i espaioses:
Educació infantil: Quatre zones en el pati:
la caseta, els troncs i camp de futbol, la sorrera i el túnel de vimet amb racó musical i també
utilitzem una ala del pati de primària, que són
rotatives.
Cicle inicial: Una zona és la sorrera i cuineta i
l’altra és l’estructura.
Cicle mitjà: Una zona a partir de les rodes pintades fins al final del camp de futbol, dividida en
tres parts rotatives.
Cicle Superior: Pista, àgora i camp de futbol
darrere pavelló, amb rotació de zones.
In our guidelines to prevent COVID-19 we divided the school playground in stable areas. Each
group has their area and they play amongst
their bubble group without mixing with the
rest of the students.
We have two very big playgrounds that allow
us to have different areas for different games:

Early Years: the logs and football pitch, the
sandpit, the wicker tunel with musical corner.
We also use a wing of the Primary playground.

Cicle Inicial: There are two areas, the sandpit and mud kitchen, and the structure.
Cicle Mitjà: The area from the painted wheels
until the end of the football field is divided in
three areas that the groups rotate.

Cicle Superior: Football pitch, àgora and the
football field behind the sports center, they
also rotate each area.

Cicle inicial
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3r A

3r B

4t C

4T A

4t B
5è AiB

5è C

Carrer Canat, 95, entresòl
17820 Banyoles, Girona
Tel. 972 571 522

8

5è A

6è

Activitats a l’exterior
Outdoors activities

P4-5 E

P4-5 C

El nostre pati és una font inesgotable
de recursos naturals per anar observant i aprenent.
Els til.lers, els ametllers amb les flors
roses i els ametllons que collim a cabassos quan és el seu temps, els àlbers…
L’hort amb totes les verdures que
plantem, fem créixer I collim.

P3 B

Els petits animalons (dimoniets, cucs,
cargols,formigues, marietes, ocells…)
que observem amb lupes i a ull viu
com es desplacen, mengen I fins I tot
com fan els nius en arbres.

P4-5D

P4-5 B

El nostre entorn natural no té preu! És
un gran tresor.
Our playground is a neverending
source of natural resources that we
use for learning and observing.
The tilias, the almond trees, the almonds we get to pick up when they
are in season, the white poplars...
The garden with all the vegetables
we plant, help grow and then pick up.
The small animals (firebugs, worms,
snails, ants, ladybirds, birds) that we
observe with and without magnifying
glasses to see how they move, eat
and even build nests on the trees.

P4-5 A

Our natural surroundings are priceless! They are a wonderful treasure.

P3 A

1r A

1r B

Els nens i nenes de primer hem
sortit a fer diferents activitats pel
nostre pati com ara comptar i mesurar. També hem sortit a dibuixar
els arbres que coneixem.
The children of first grade went
outside to do diferent activities in
our playground, like counting and
measuring. We also went out to
draw the trees that we know.
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2n A

2n B

Els alumnes de segon hem anat a la zona del mur per treballar la longitud. Hem mesurat l’espai amb passes, peus, nens i nenes de costat,
estirats a terra... Amb la vivenciació fem aprenentatges més significatius i alhora gaudim.
The second grade students went to the wall area to learn about length. We measured the space with steps, feet, children standing up next
to each other, children lying down... Outdoors learning is much more meaningful for us and we also have fun.

3r A

3r B

Els nens i les nenes de 3rA per comprendre millor el sistema solar i de
com la Terra realitza el moviment de Rotació vàrem realitzar un experiment per comprovar com la nostra ombra s’anava canviant de posició.

Els nens i les nenes de 3rB a l’hora d’educació física hem repassat
jocs tradicionals, hem practicat el llançament i la recepció i hem conegut jocs d’arreu del món.

The boys and girls of 3A realized an experiment to better understand our Solar System and how the Earth rotates around the Sun,
we used our shadows to check how they changed position.

The boys and girls of 3B played traditional games, we practiced
throwing and catching and we learned about games from all
around the world during our PE sessions.

4t A

4t C

4t B

Les nenes i els nens de 4t sortim al pati a llegir en veu alta els
textos que escrivim nosaltres mateixos a la sessió d’expressió
escrita.
The boys and girls of 4th grade go outside to read out loud
the texts we have written during our language sessions.
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5è A

Els alumnes de 5èA varen participar en una xerrada organitzada des
del Banc dels Aliments. Ens varen parlar que al món hi ha molta gent
que passa gana, de la importància de no tirar el menjar i de ser solidaris per fer un món millor.
The students of 5A participated in a chat organised by the Food
Bank. They explained us that there are a lot of people all around
the world that go hungry, they also reminded us of the importance of not throwing away food and that to make a better world
we need to share with others.

5è B

Els nens i les nenes de 5è B, a l’hora de llengua castellana, hem
treballat l’anècdota. Hem aprofitat l’espai de l’àgora per poder fer
les expressions orals, ja que aquest lloc ens dóna un espai de recolliment i molt bona acústica. Primer per parelles s’han preparat les
anècdotes i després han presentat de manera individual a la resta
de companys.
The boys and girls of 5B have worked on storytelling during their
Spanish language sessions. They chose the agora space to do their
presentations since this area has great acoustics and allows them
to feel closer. First, by couples, they prepared stories and then
they presented them individually to the rest of the classmates.

5è C

6è A

Los alumnos de 5º hemos trabajado mucho la expresión oral en castellano durante todo el trimestre. Una de las primeras actividades
que hicimos fue la de “La hora del té”. El grupo de 5ºC salimos al
patio y, por grupos, nos hicimos preguntes relacionadas con nuestras familias y nuestros gustos. Después, teníamos que conocer las
respuestas y preferencias de todos los integrantes del equipo.
The class of 5C has worked very hard on their Spanish oral expression during the whole first term. One of the first activities we
did was “Tea Time”. We went to the playground and in groups we
asked qüestions to each other. They were all related to our famílies
and what we like. Afterwards, we had to be able to recognise
the answers and preferences of all the members of the group.

6è B

Els alumnes de sisè A vam fer classe lectiva a l’aire lliure a l’àgora
del pati. Moments abans de fer un exercici d’expressió oral. Ens
trobem repassant el text de l’exposició.
The students of 6A had class outside, in the àgora of our playground. We had to prepare a text that we used for an exercise
in oral expression.

6è C

Els alumnes de sisè B fem algunes classes de música a l’àgora del
pati: toquem la flauta, cantem cançons i ens ho passem molt bé!

Els i les alumnes de 6è C, algunes tardes de divendres sortim a fer música i tutoria a l’àgora. Aquí estem preparant-nos la cançó de Nadal!

The students of 6B have some music lessons in the àgora of our
playground: we play the flute, we sing songs and we have lots of fun!

Some afternoons, the students of 6C go outside in the agora area to
do our music lessons. Here we’re rehearsing the Christmas song!!
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Presentació grups
Class presentations
Aquí teniu els 22 grups de la nostra escola: 7 grups a infantil i 15 grups a primària.
Here’s our school´s 22 groups: 7 Early Years groups and 15 Primary groups.

P3-A

P3-B

p4-5A

P4-5B

C/ Mercadal, 1 - 17820 Banyoles
Tel. 872 016 997
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P4-5D

P4-5 E

P4-5C

1rA

1r B

2n A

13

2n B

3r A

3r B

4t A

4B

4t C
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5A

5B

5C

6A

6B

6C

15

Benvinguts/des
a P3
Welcome to P3

Un any més una nova promoció de
nens i nenes han començat P3 a la nostra escola. Aquest curs, tot i ser diferent
degut a les mesures pel COVID-19, els
infants van poder fer un primer contacte amb les mestres en grups reduïts.
D’aquesta manera es van començar a
familiaritzar amb el nou espai i amb les
educadores que aquest any els acompanyaran.

One more year a new group of boys
and girls has started P3 at our school.
This courseyear, even if things are
different due to COVID-19 guidelines,
the children were able to have an introduction to their teachers in small
groups. This way they started to learn
about the new environments and the
educators they will have alongside
them.

Tot i no haver pogut portar a terme les
entrades relaxades que vàrem començar el curs passat, els infants s’han anat
adaptant mitjançant propostes basades
en el joc.

Even if we couldn’t repeat the calm
entrances we started last year, the
children have had an adaptation
based on games and playing.
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La dragoneta i
els cap grossos
The little dragon and the cap grossos
Ens va agradar molt que aquest any ens vinguessin a veure a la nostra escola els dos
capgrossos: el pallasso, el pagès i la dragoneta Jana! Vam poder fer-nos fotos amb ells
i els vam tenir molts dies a la nostra escola per poder conèixer-los millor.
També vam fer activitats molt diverses com: bee-bots dels gegants i capgrossos, jocs
de lectoescriptura, danses,memorys, ....
We really enjoyed the visit we recieved from the two capgrossos: the clown and
the farmer, and also little dragon Jana! We took pictures with them and they
stayed with us at our school for many days so we could get to know them better.
We also did many other activites like: the gegants’ bee-bots, literacy games,
dancing, memory games...
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INFANTIL

1R

Les nens i nenes de primer vam engalanar el passadís
fent la dragoneta Jana de paper. Visca la festa Major!
The boys and girls of first grade decorated the corridor with a little dragon Jana made from paper. Have a
wonderful festivity!

2N
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La Castanyada
Aquest curs hem celebrat la castanyada però d’una manera diferent.
Separats per grups estables, cada classe va preparar una dansa i
vam menjar les esperades castanyes. Vam poder gaudir d’una tarda
tots junts!

20

This year we celebrated the castanyada but in a different way. We
were separated by bubble groups, each class prepared a dance
and we also ate chestnuts. We spent the afternoon all together
having fun!

Tel. 972 571 227
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Mecanografia

Idiomes

Informàtica

972 61 02 87 - 972 30 04 82
mecacentre@mecacentre.cat
www.mecacentre.cat
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Finestra digital
Digital window
Des de la comissió digital de l’escola us recollim un seguit d’enllaços
digitals interessants que utilitzem amb els/les alumnes. Us animem
a fer-hi un cop d’ull!
The ICT committee has listed some interesting links we have
shared with the students. We invite you to check them out!

NATIONAL
GEOGRAPHIC
Recull de videos impressionants del National Geographic d’animals.
A list of amazing animal videos from National Geographic.

https://www.nationalgeographic.com.es/videos

EL BUHO BOO
Espai web pels nens i nenes d’Educació Infantil. Amb
un bon recull d’activitats que ajuden a millorar el domini del ratolí i el teclat.
Website for Early Childhood students. It has activities that help them improve their abilities with the
mouse and the keyboard.

https://www.elbuhoboo.com/cat.php

MAKEBELIEFS COMIX
Crea la teva pròpia tira de còmics. Podràs escollir els personatges, les escenes, els objectes i les bafarades que vulguis.
Anima’t i fes la teva història i imprimeix-la!
Create your own comic stripe. You can choose your characters, scenes, objects and the speech balloons. We encourage you to make your own story and print it out!

https://www.makebeliefscomix.com/
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El classroom a l’escola
Domini, classroom, meet... són eines de la tecnologia i la comunicació (TIC) que fomenten un aprenentatge digital. Els alumnes de 5è
valoren aquestes eines.
Que diuen els alumnes:

“El classroom és una eina que fa espavilar-me en
l’àmbit informàtic.”
“A mi m’agrada el classroom perquè crec que està bé
perquè podem enviar feina i si ens tornem a confinar
serà molt útil”.
“El classroom està molt bé perquè podem comunicarnos”.

“M’agrada molt, és molt útil i m’ajuda a saber moltes
coses. També ajuda a aprendre coses noves”.
“M’agrada molt. És molt útil i m’ajuda a saber moltes coses”.
És una aplicació que els nens i nenes els ajuda a fer
els deures”.
“Tenia dubtes i els he preguntat el meu mestre i m’ha
respost”.
“Gràcies al classroom aprenem moltes coses.

“A mi m’agrada el classroom perquè és divertit”.

“ El GC va molt bé per veure vídeos i estudiar tot allò
que treballem a la classe”.

“M’agrada el classroom perquè és fàcil per fer la feina”.

“És una plataforma on els mestres hi pengen activitats!.

El classroom és una gran idea per fer els deures i comunicar-nos, jo crec que és molt útil per tot, i el classroom ens anirà molt bé aquest curs”.

“Si ens confinen és una eina que ens permet comunicar-nos entres nosaltres”.

“Per mi el classroom es una aplicació de comunicació i
també per enviar deures a mi m’agrada i també és molt
útil i fàcil de fer servir”.
“M’agrada el classroom perquè és molt fàcil d’entrar
i de trobar la teva feina”.

24

“El GC és una plataforma que és més “guai” a l’hora
d’estudiar que amb els llibres”.
“És una eina que ens permet parlar entre els alumnes
de la classe”.

Entrevista
Entrevistem a una de les infermeres
que ha vingut a la nostra escola a fer les PCR.
Cristina Almaza
Quants anys portes fent la teva feina d’infermera? De petita ja tenies clar que volies ser-ho?
Porto exercint d’infermera des de l’1 de juliol de l’any 2007.
Des de ben petita ja deia que volia ser infermera i mai mes he canviat d’opinió. La meva feina és totalment vocacional. Si em preguntessin si pogués tornar a escollir una professió la resposta seria la
mateixa: infermera. És la meva professió i la meva vocació.

Quants dies a la setmana treballes?
Depèn de la setmana. Actualment treballo 5 dies a la setmana, exceptuant la setmana que tinc guàrdia que en treballo 6, aquest dia
de més sol ser un dissabte o diumenge, depèn dels companys i dels
torns que ens toquen.

On treballes d’infermera?
Des de fa 2 mesos formo part d’un equip de treball de l’ACUT de
Girona (l’ACUT és l’acrònim de la unitat d’Atenció Continuada i Urgències d’Atenció Primària) i estic al grup de PAC Banyoles situat
a l’ABS de Banyoles (PAC vol dir Punt d’Atenció Continuada i ABS
vol dir Àrea Bàsica de Salut). Aquest grup és l’encarregat de fer les
proves PCR a la comarca o a altres llocs que necessitin reforç de
la zona de Girona. Anteriorment, havia treballat 12 anys a la Clínica
Salus Infirmorum de Banyoles.

Què és el que t’agrada més de la teva feina?
El que més m’agrada de la meva feina és l’atenció al pacient/usuari. M’agrada l’assistència a les persones i el vincle que formes amb
cada un d’ells. Poder ajudar a les persones amb les seves necessitats o diferents patologies m’agrada molt.

Què és el que ha canviat amb la covid-19 a la teva
feina?
El covid-19 ha sigut un gran canvi per a tots els professionals del
món de la sanitat, ja que ningú s’hagués imaginat mai formar part
d’una pandèmia mundial, però crec que ens ha humanitzat a tots
més que mai.
Ens ha fet crear grans vincles amb els diferents professionals sanitaris (metges, infermeres, auxiliars...) formant un únic equip per poder
tirar endavant. Cada dia ens trobàvem amb diferents obstacles que
havíem de fer-hi front, tant a nivell professional com a nivell personal, des de gestionar la cobertura de companys infectats com adaptar-nos a la utilització diària dels diferents EPI’s que el Departament
de Salut ens demanava que portéssim cada dia (equips de protecció
individual que consistien en una bata impermeable, doble guà, gorro,
mascareta FFP2...).

Tractes a pacients amb covid-19?
Cada dia tracto amb possibles pacients amb Covid-19, ja que formo
part de l’equip de professionals que anem a fer PCR’s a les escoles,
llars d’infants, centres especials, instituts i residències geriàtriques
de la comarca.

T’has de protegir molt? T’hauries imaginat mai
que els hospitals acabarien tan col·lapsats?
Sí, m’he de protegir molt. Per fer les PCR’s, tot l’equip portem una
bata o mono impermeable, una mascareta FFP2 més una mascareta
quirúrgica, gorro, peücs, doble guà i una pantalla protectora.
Crec que molt poca gent s’hagués imaginat mai aquest col·lapse assistencial, ja sigui als hospitals o a l’atenció primària.

Què ens recomanes per lluitar contra aquest virus?
Recomano seguir les indicacions que marca el Departament de Salut
per lluitar contra el virus. Tots sabem que hi ha restriccions que ens
costen més de complir, però ho hem de fer per el benestar comú de
la població. Si tots complim les indicacions abans podrem intentar
eradicar aquest nou virus.

Ens podries explicar alguna anècdota especial
que hagis viscut en aquests darrers temps tan
complicats?
Anècdotes poder no és la paraula més indicada, crec que experiències seria millor. He tingut experiències molt boniques, des de cantar
un aniversari feliç a un pacient juntament amb la seva família (que
estaven en una video-trucada pel mòbil) tot l’equip vestit amb tots
els EPI’s fins a passar estones intentant calmar un pacient i explicar-li que érem els professionals de sempre, els que li fèiem bromes
i els aixecàvem del llit cada dia, però amb la diferència que ara anàvem tots una mica “disfressats”.
Intentar ser aquella mà que agafa un pacient els últims moments de
la seva vida i acomiadar-se dels seus familiars són experiències que
també t’omplen molt com a persona encara que no siguin moments
divertits, però són moments de la vida d’una persona de la qual tu
en formes part.

Alumnes de 6è
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Sortides
Excursions

P3 A

P3 B

P4-5 A

P4-5 B

P4-5 C

P4-5 C

P4-5 E

Aquest primer trimestre hem realitzat una sortida pel nostre entorn proper: hem visitat una alzina centenària que tenim molt a prop de la nostra
escola, hem jugat en el nostre parc i hem gaudit dels colors de la tardor!
This first term we went on an excursion in the surroundings we have nearby: we visited an oak that is more than a hundred years old, we
played in the park and we enjoyed the colours of autumn!
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P4-5

1r A

1r B

Aquest primer trimestre amb els alumnes de primer hem treballat “L’escola i el seu entorn”. Vam gaudir d’una sortida per l’estany, visitant
diferents pesqueres que ara són propietat de l’Ajuntament de Banyoles. Vam visitar les pesqueres per dins i vam conèixer la història que hi ha
darrera de cada una d’elles. Va ser un matí ben aprofitat!
This first term the students of first grade worked on “The school and its surroundings”. We enjoyed a visit to the lake that included different “pesqueres” that nowadays belong to the town hall of Banyoles. We visited them and we learned their stories. It was a wonderful
morning!

2n A

2n B

Els nens i les nenes de segon hem visitat el Museu Arqueològic de Banyoles per saber més coses sobre els animals que van viure a la nostra
comarca fa molts milions d’anys.
També hem pogut fer de paleontòlegs: hem excavat el fòssil d’un dinosaure en miniatura i hem omplert una fitxa explicant la nostra troballa.
The boys and girls of second grade visited the archeology museum of Banyoles to learn about the animals that lived in our comarca
milions of years ago.
We also pretended to be paleontologists: we dug a small dinosaurs and we filled a file detailining our discovery.
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2n A

2n B

Els nens i les nenes de segon hem anat a Mas Batllori per poder observar i tocar els rèptils i els amfibis que hi tenen. Hem pogut tocar tritons,
tortugues, granotes, gripaus, un gecko (dragó?), un camaleó i fins i tot una serp! També hem fet una bosseta d’olor amb plants aromàtiques.
The boys and girls of second grade went to Mas Batllori to observe and touch their reptiles and amphibians. We were able to touch salamanders, turtles, frogs and toads, a gecko, a chameleon and even a snake! We also made an aromatic bag with local herbs.

2n A

2n B

Per acabar d’entendre bé les característiques dels animals mamífers, hem anat al Museu Darder. Allà hem fet diferents tallers: un joc d’endevinar animals curiosos que hi ha a la planta baixa del museu; un taller de descobrir els rastres que deixen els animals (petjades, pèl, restes,
excrements...) i finalment hem fet una petjada amb fang.
To better understand the characteristics of mammals, we went to the Museu Darder. There we took part in different workshops: a game
to guess strange animals on the ground floor of the museum, an activity where we had to discover the different tracks animals leave
(footprints, fur, excrements...) and finally we made a footprint using clay.
3r A

Els nens i les nenes de 3r aquest primer trimestre hem estudiat Banyoles la nostra ciutat, i vàrem realitzar una visita guiada al Barri Vell
de Banyoles. Vàrem entrar al claustre del monestir i ens van explicar aspectes molt interessants sobre la vida als monestirs a l’època
medieval.
The boys and girls of 3rd grade this first term have studied Banyoles, our town, so we went to the Barri Vell, the old part of the
city. We went to the cloister of the monastery and they explained
us many interesteing facts about life in medieval monasteries.
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3r B

Els nens i les nenes de 3r aquest primer trimestre hem començat el
projecte Visc l’estany a la tardor. Les monitores de l’escola de Natura
ens van preparar activitats de descoberta i experimentació sobre la
vegetació i fauna de l’estany.
The boys and girls of 3rd grade this first term started the
project “I enjoy the lake in the autumn”.The educators from
the Nature school prepared activities that helped us discover and experiment the fauna and vegetation of the lake.

5è B
5è A

El passat 21 d’octubre les nenes i nens de 5è vam anar d’excussió al Puig de Sant Martirià en les activitats organitzades pel programa Visc l’Estany. Allà vam treballar les característiques del paisatge pròpies de la nostra comarca. Després de l’activitat vam baixar al parc de la Draga on vam dinar i jugar fins a l’hora de marxar.
Va ser un dia, amb molta boira que no ens va deixar observar ben
bé el paisatge, Així i tot vam aprendre moltes coses i ens ho vam
passar molt bé!

5è C

On the 21st of October the students of year 5 went on an excursion to Puig de Sant Martirià. It was one of the activities from
the program “Visc l’Estany” (I live the lake) and we learned the
characteristics of our comarca’s landscape. After the activity we
went to the Draga park where we had lunch and we played until it
was time to leave. It was a very foggy day which made it difficult
for us to observe the landscape. However, we were still able to
learn a lot and we had so much fun!

6è A

Escola de natura: observant al microscopi
el zooplancton de l’aigua de l’estany de
Banyoles.
Nature school: using the microscope to
observe zooplancton from the water of
the Banyoles lake.

6è B

6è C

Escola de natura: descobrint i analitzant la vida que hi ha dins d’una
gota d’aigua de l’estany de Banyoles.

Escola de Natura: pescant aigua d’un rec per observar els microorganismes que hi ha.

Nature school: discovering and analyzing the life inside a water
drop from the Banyoles lake.

Nature School: taking water from a channel to observe the microorganisms in it.
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XVIIIè Pessebre Vivent i XII
Cantada de Nadales “versió confinada”
XVIII Live Nativity and XII Christmas carols
concert “lockdown edition”
La nostra escola, a l’època de Nadal, porta a terme dues activitats
molt emblemàtiques. Una a nivell exclusiu d’escola i famílies, la Cantada de Nadales, i l’altra oberta a tot el públic interessat, el Pessebre
Vivent. Aquest curs, com moltes altres activitats, se’ls hi ha hagut de
buscar un altre enfoc. Des de l’escola es volia fer la Cantada i a nivell
d’AMPA alguna activitat relacionada amb el Pessebre.
Amb la col·laboració de les mestres amb les cançons, de l’AMPA
amb l’attrezzo i la gestió, de les famílies amb el vestuari dels alumnes i de Banyoles Televisió amb la gravació, edició i emissió, es va
poder gaudir d’una Cantada-Pessebre Vivent els dies de Nadal i Sant
Esteve a través de la Televisió de la nostra comarca, que ens va fer
estar orgullosos dels nostres fills.

During christmas our school has two very special activities. One
is only for our school, the Christmas carols concert, the other
one is open for everyone to enjoy, the live nativity. This year, like
many other activities, we had to change things up but the school
still wanted to sing the songs and the Parent’s Association also
wanted to do an activity related to the nativity. We were able
to enjoy a Christmas carols concert and live nativity on Christmas and Boxing Day thanks to the collaboration of the teachers with the songs, the Parent’s Association with the props and
organisation, the families with costumes and finally, Banyoles
Televisió with recording, editing ans broadcasting it. This way
we could see our children on tv and feel very proud of them.

Moltes gràcies a tothom,

Thanks to everyone,

Comissió Pessebre

The Nativity committee

P3B

P3A

P4 P5 A
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P4 P5 B

P4 P5 C
P4 P5 D

P4 P5 E

1rA

2nB

1rB

2nA
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3rA

3rB

4tA
4tB

4tC

32

5èA
5èB

5èC

6èA

6èB
6èC
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L’AMPA informa
Bloc de
l’AMPA

www.ampapladelametller.cat
Hi trobareu totes les informacions actualitzades sobre les diverses activitats que organitza
l’AMPA, a més d’altres contactes i enllaços interessants.

Escrit presidenta
Amb aquest escrit m’agradaria agrair als nostres fills /filles
que portin tan bé la tornada a l’escola!!! Donar gràcies, també, a tots els Mestres i Equip Directiu que tenim a l’escola
que, dia a dia, estan donant tot i més per aconseguir normalitat en aquest “anormal” curs escolar.
Hem començat el curs molt intensament, tot intentant recuperar tot el que es va deixar penjat un dia per altre... Se’ls va
estroncar tot: les seves amistats d’escola, la complicitat amb
els Mestres, les activitats extraescolars, la sortida després
d’escola al parc, les excursions programades, les colònies,
la festa de final de curs... De cop, un dia per altre, es varen
quedar tancats a casa sense entendre gaire el perquè! Fer
trobades en línia, al principi, va semblar divertit però, al final,
va ser una mica feixuc per tots plegats. I ara, mesos després,
es troben recuperant part de la seva vida però..., amb un
munt de prohibicions: portar mascareta, no acostar-se molt,
no compartir, netejar mans, desinfectar, no es poden quedar
al parc, no poden jugar amb l’amic de tota la vida que va a
l’altra classe...
Però..., tot sigui per recuperar la normalitat que teníem tots
abans!
I és, cada matí quan els deixo a escola, quan m’adono que
hem d’aprendre molt d’ells, d’aquestes personetes tan petites i tant fortes, que s’agafen als canvis tan ràpidament
com poden!!! Ens estan ensenyant a no rondinar, a entrar a
l’escola cada dia amb un somriure d’orella a orella...!! I anar
passant els dies com es pot i no com es vol... però, amb una
força i unes ganes intenses . És aquí, pares i mares, on hauríem d’aprendre d’ells i, a vegades, no queixar-nos tant del
que ens està passant; saber callar, respectar el que estem
vivint i intentar veure les coses més positivament. Ser més
agraïts amb les petites coses i els canvis que ens ha tocat
viure. Entre tots ens en sortirem!!!
Una abraçada ben forta i intensa!

Fàtima Padrés

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).

Comissions AMPA
Curs 20-21
Presidenta: Fàtima Padrés (2n)
Secretària: Ester Serra (1r-4rt)
Tresorera: Anna Massanellas (4rt)
Consell Escolar Municipal: Goretti Olivé (P3-P5)
Consell escolar: Lídia Dilmé (1r-4rt) com a representant
AMPA; Fàtima Padrés (2n), Montse Sala (6è), Pere Ramió (3r-5è),
Alba Pla (4rt)com a representants pares.

Consell Esportiu: Patricia César (P5-3r)
Comissió web: Lídia Dilmé (1r-4rt), Helena

Ruiz (P4), Ester

Serra (1r-4rt)

Comissió carnestoltes:
Coreografia: Goretti Olivé(P3-P5), Patri César (P5-3r), Xènia Salvans
(P5), Carme Rovira (3r-6è)
Disfressa: Cristina Prat (4rt), Lídia Dilmé (1r-4rt), Marta Bramon
(1r-4rt), Susana Artacho (6è), Noelia Leon (5è), Ester Font (P5-4rt),
Ester Serra (1r-4rt), Carme Agustí (4rt), Cristina Noguer (P5-4rt), Olga
Fernández (P4-3r)
Carrossa: Albert Viñolas (1r-4rt), Pere Ramió (3r-5è), Joan Gelador
(3r-6è), Quim Recasens (P4-3r), Xavi Saus (P5-4rt), Josep Miquel
Hernández (P5-4rt), Albert Quintana (1r), Joan José (P5), Josep Mª
Torrentà (4rt), Gonçal Carrillo (P5-4rt), Marc Casellas (2n-5è), Quel
Gelador (5è), David Artacho (1r-4rt-6è), Xavi Coll (2n-4rt), Daniel
Montcanut (5è), Jordi Arpa (P5-2n-5è).

Comissió Eduquem en Família:

Anna Bagó (4rt),

Irene Mir (P5).

Comissió espai públic: Nuri Vidal (5è)
Comissió extraescolars: Laura Güell (2n), Fàtima Padrés
(2n), Lídia Dilmé (1r-4rt), Josep Mª Torrentà (4rt)

Comissió festes: Carles Muñoz (6è), Pere Ramió (3r-5è), Goretti Olivé (P3-P5)

Comissió menjador:

Marta Bramon (1r-4rt), Cristina No-

guer (P5-4rt)

Comissió de pati: Marta Bramon (1r-4rt), Albert Viñolas (1r4rt), Fàtima Padrés (2n), Quim Masó (2n), Patricia César (P5-3r), Lluís
Bataller (4rt), Anna Bagó (4rt), Carme Rovira (3r-6è), Joan Gelador (3r6è), Montse Mención (2n), Manel Armengol (2n), Ester Font (P5-4rt),
Josep Miquel Hernàndez (P5-4rt), Daniel Moncanut (5è), David Vivar
(3r 5è), Anna Mireia Ros (P5), Lluc Benaiges (P5), Marc Casellas (2n5è), Carme Agustí (4rt), Jordi Arpa (P5-2n-5è), Irene Mir (P5).

Comissió pessebre: Carles Comalada (2n-5è), Fàtima Padrés (2n), Pere Ramió (3r-5è), Quim Masó (2n), Albert Quintana (1r),
Anna Peco (P3-P5), Laura Batchelli (P4).
Comissió revista:

Anna Bagó (4rt), Sílvia Congost (4rt),
Marc Grabuleda (P5), Montse Sala(6è).

Comissió llibres i material: Anna Massanellas (4rt) i
Ester Serra (1r-4rt).
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Voleu conèixer més
motius per fer-vos
socis de l’AMPA?
A part de totes les funcions i tasques que segurament ja coneixeu
de l’AMPA, ens agradaria destacar i explicar-vos que cada any es
fan moltes inversions i aportacions a nivell de tota l’escola (material
didàctic, tecnològic, lúdic, equipament per al menjador, estructures
per al pati, etc...)

Llistat de pares i
mares delegats/des
A EDUCACIÓ INFANTIL
P3A: Goretti Olivet (mare d’en Ferran)
P3B: Elena Artacho (mare de la Clara)
P4-5A: Anna Mireia Ros (mare d’en Biel)

Aquí en teniu alguns exemples:

P4-5B: Gemma Martínez (mare de l’Íria)
P4-5C: Marc Grabuleda (pare de la Gal·la)
P4-5D: Marta Vila (mare de l’Arnau)
P4-5E: Sara Güell (mare d’en Manel)

A CICLE INICIAL
1r A: Anna Oliveras (mare de l’Àlex)
1r B: Mònica Canadell (mare de la Carla)
2n A: Carla Santacana (mare d’en Jan)

En total, pel cursos 2019-20 i 2020-21,
el total invertit és de quasi 27.000€!

2n B: Sílvia Sánchez (mare d’en Wyatt)

Tot seguit us detallem el valor d’aquestes inversions:

A CICLE MITJÀ

√ Galledes i pales 82,20€
√ Armaris de consergeria 1.078,27€
√ Altaveu aula música 264,99€
√ Àgora pati 3.872€
√ Taules llum 197,00€
√ Canalització aigua de fusta natural 169,55€
√ Túnel vímet 411,77€
√ Safates menjador 799,68€
√ Taula amb pica de rentat 3.015,67€
√ Termòmetres 424€
√ Jocs de taula 54€
√ Chromebook + carro + llicència 7.719,25€
√ Xarxa voleibol + postes + anclatges 458,74€
√ Cistelles Korfbal 640€
√ Campana menjador 10.675,91€ (dels quals l’Ajuntament en paga
2.990€)

Des de l’AMPA demanem màxima col·laboració i fem una crida
a les famílies no sòcies a fer-se membres de l’AMPA, ja que, com
podeu veure, és en benefici de tots els alumnes.
A tall informatiu, actualment el percentatges de socis i no socis per
curs són el següents:
SOCIS ACTUALS CURS 2020-2021
Alumnes P3
Alumnes P4
Alumnes P5
Alumnes 1r
Alumnes 2n
Alumnes 3r
Alumnes 4t
Alumnes 5è
Alumnes 6è

ALUMNES
44
46
47
46
43
42
48
50
49

SOCIS
20
20
19
25
27
25
37
31
29

Animeu-vos i col·laboreu-hi.
El cost anual només és de 30€/família!

%SOCIS
45
43
40
54
62
59
77
62
59

%NO SOCIS
55
57
60
46
38
41
23
38
41

3r A: Quim Recasens (pare de l’Oriol)
3r B: Patricia César (mare de l’Elsa)
4t A: Marta Bramon (mare de l’Arlet)
4t B: Alba Pla (mare d’en Pau)
4t C: Lídia Dilmé (mare d’en Biel)

A CICLE SUPERIOR
5èA: Marta Paradas (mare de la Laia)
5èB: Raquel Jiménez (mare de l’Aitor)
5èC: Verónica Páez (mare d’en Biel)
6èA: Ester Casas (mare de l’Alba)
6èB: Susanna Teixidor (mare d’en Joel)
6èC: Kadiatou Mballo (mare d’en Mamadou)
Us recordem les seves funcions:
És la persona referent de cada classe per a tots els temes que
siguin d’àmbit general del curs o de la classe.
És el transmissor d’informació entre l’escola (tutor, Direcció
del Centre o, puntualment, AMPA) i el seu grup classe. Majoritàriament, via correu electrònic, o, si es considera oportú, es
crea un grup de WhatsApp amb les normes ben clares.
No s’ha de passar per davant del delegat/da. La resta de pares i mares cal que respectin en tot moment aquesta figura
com portaveu del grup.
Quan surti algun tema a debatre que afecti a tot el grup classe, cal que es faci saber al delegat/da, qui ho farà saber al
tutor/a o a la Direcció, si escau.
Moltes gràcies! JUNTS FEM ESCOLA!!!

(codi qr pàgina per “Fer-se soci”)
Moltes gràcies, entre tots fem escola!
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Els pares ens expliquen...
El curs passat, es va iniciar una activitat oberta a les famílies anomenada Teatre per a adults i conduïda per l’actor David Estany. Va
ser una iniciativa molt ben acollida per les mares participants i que,
desafortunadament, va haver de deixar de fer-se degut a la situació
de pandèmia. Aquí recollim algunes de les impressions d’en David i
de mares assistents.

Què

és

el teatre?

És l’art de posar-te a la pell d’un personatge utilitzant el teu cos i
jugant amb els diferents sentiments. Aquestes van ser les primeres
paraules que els vaig transmetre a les meves alumnes de Teatre
per pares i mares de l’escola Pla de l’Ametller. Després d’un silenci
per part d’elles, una va fer la gran pregunta: “I això, com es fa?”. La
meva resposta podia haver estat igual de complexa que la meva
primera intervenció. Però la resposta va ser: “jugant com nenes/
nens sense vergonya”. Aquí se’ls va il·luminar la cara. Aquelles actrius van començar a jugar amb el llenguatge teatral d’una manera
innocent, sense grans aspiracions però, sobretot, sense vergonya i
amb moltes ganes de desconnectar. Mal de panxa, llàgrimes als ulls,
boques i pulmons oberts gràcies als riures que ens provocaven les
activitats. Aquelles dues hores a la setmana, servien per aprendre,
riure i, sobretot, desconnectar. Molt necessari per elles i per a mi. Hi
tornarem! Gràcies!

David Estany

“Va ser molt divertit!!! Una expe-

riència setmanal ben diferent! Em
va agradar molt! Amb els pocs dies
que vam poder fer teatre, ens vam
deixar anar, riure, reinventar-nos
i fer amistats noves. Espero poder
tornar ben aviat!

”

“

Va ser molt millor del que em
pensava abans de començar!

”

“Primer anava amb una mica de vergonya perquè no sabia amb quines

persones em trobaria... Però hi vaig anar amb moltes ganes. M’encanta el
teatre i vaig voler provar per gaudir d’una estona per a mi. Va ser genial!
En David és molt obert i em va desprendre una confiança des del primer
moment. Amb les companyes, de seguida, hi va haver feeling. La veritat,
ho recomano; m’ho vaig passar tan bé! Posar-te al paper d’un personatge
que no és el teu i veure que ets capaç de fer-ho, et dona molta alegria; sobretot, si t’agrada el teatre. Vaig riure molt! Espero repetir ben aviat i poder-vos trobar a tots i totes i molta més gent! Gràcies per aquests vespres
de teatre!
Mares del grup de teatre

”

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

Eduquem en

família

Mercè Conangla
30 de setembre de 2020
Activitat en línia

Les xerrades del cicle “Eduquem en família” d’aquest curs es duran
a terme en línia. La primera, la va oferir Mercè Conangla, psicòloga i
infermera, fundadora i presidenta de la Fundació d’Ecologia Emocional, entitat que presideix des de 2016. Va fer-nos reflexionar sobre el
moment que estem vivint, quina és la mirada que en fan els infants i
joves i com, els adults, podem oferir-los eines per tal de poder afrontar-ho de la manera més assertiva possible.
La pandèmia, ha estat un fet inesperat per a tots i totes i ens ha
portat un paisatge d’incertesa, diversitat, reptes ambientals, desigualtats... que sembla que ha vingut per quedar-se… Els nens i nenes miren, veuen i senten el que està succeint i hem de ser sincers
i honestos amb ells/es. Hem d’estar preparats per “allò inesperat” i
aprendre a gestionar la incertesa, les possibilitats, els intangibles...
Hem de crear una “nova generació” preparada per tot això.
La Mercè va parlar-nos de la “PERSONA CAPA”. Considera que,
per esdevenir persones emocionalment més equilibrades i harmòniques, cal que ens eduquem sincrònicament amb quatre eixos, i
donem eines per a formar persones: Creatives, Autònomes, Pacífiques i Amoroses. Alhora, acompanyant el seu discurs amb imatges,
frases, metàfores i petits vídeos, ens va presentar alguns recursos
i eines d’ecologia emocional amb la intenció d’ajudar-nos i orientar-nos:
• Hem de tenir cura de la diversitat com a font de riquesa. Estem
en un món ple de colors i els hem d’ensenyar.
• Fomentar la curiositat, la sorpresa, la creació... Ensenyar a
generar i apreciar la bellesa; aquesta ens salva. Estimem el
que ens sorprèn. Sorprenem-nos!
• Aprendre a “mirar” i apreciar la bellesa de la natura.
• Ensenyar-los a estimar i cuidar la vida. Han de tenir
experiències i poder connectar-se amb la natura.
• Observar i reflexionar sobre l’impacte que té la conducta
humana en l’ecosistema de la Terra. Hem d’ensenyar que
el que fem té conseqüències. La conducta humana té un
impacte.
• Creure en fer les coses sense esperar res a canvi (gratuïtat i
generositat).

Estima’m perquè me’n
pugui anar: eines
d’ecologia emocional
en temps de COVID
• Generar elements de resiliència. Si ens trenquem, ens podem
refer i fer-nos millors. Ens podem recomposar.
• Utilitzar un llenguatge responsable i emocionalment ecològic.
Podem tenir una “farmaciola de paraules” que ens curin, ens
facin riure...
• Fer arribar un missatge d’esperança i no de discapacitat.
• Si tens un somni, lluita! Potser no ara però..., més endavant.
Potser no sol sinó amb ajuda. Hem de poder continuar
somiant. Els missatges positius els hem de viure i són la millor
vacuna.
• Educar és donar arrels (donar fonaments sòlids i models de
referència) i ales (aconseguint l’autonomia necessària per fer
un bon ús de la llibertat i lluitant cap als somnis). “Arrels, sí...
però, sobretot, ales!” (Pere Ribera).
• Transferir la responsabilitat de la dependència a l’autonomia.
• Utilitzar l’agraïment com a forma d’estimar la vida.
• Necessitem “vitamines emocionals” (petons, somriures,
agraïments...). En moments de dificultats, les necessitem més
que mai.
• Hem de buscar espais de calma i silenci. Respirar i concentrarnos en la respiració. Connectar-nos amb la gratitud i dir-nos
coses positives; així ens reequilibrem.
• Cal legitimar la por. Una emoció s’ha de manifestar, autoritzar.
Com més confiança tenim, menys por. Cal donar nom al que
sentim. No oblidem que la part emocional és entrenable!
Així doncs, la Mercè, va donar-nos una visió ben optimista del moment i de ben segur que les seves reflexions i orientacions ens
acompanyaran i guiaran en el nostre dia a dia com a pares i mares.
https://www.fundacioecologiaemocional.org
Des del Grup Eduquem en Família demanem disculpes per les circumstàncies que es van donar a l’inici de l’activitat, de les quals no
en teníem control malgrat les previsions fetes i que van impedir la
participació d’un bon nombre de persones.

• El nostre paper com a adults és molt important perquè..., “els
fills no s’eduquen per allò que diem sinó per allò que fem i
som”.
• Donar-los eines de gestió emocional ja que són claus per als
infants. Reben moltes agressions i cal que tinguin algun tipus
de protecció.
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Queralt

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!!!
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Tel. 972 57 26 53

Tel. 619 713 635 · guixeras@girofusta.com

Tel. 972 57 04 98

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

Polígon Industrial Domeny

C. Bescanó, 7B

17007 Domeny (Girona)

Tel 972 222 094 Fax 972 221 331
E-mail info@hiperescola.net

Servei integral a l’ensenyament

Josep Carreras

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

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

