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Presentació
Ja ho va afirmar fa més de 2.400 anys el filòsof Heràclit: “l’únic constant és el
canvi”. I si la societat actual no evolucionava a un canvi de paradigmes prou
vertiginós, l’any passat va aparèixer una pandèmia mundial per fer-nos-ho encara més explícit!
En aquest context de transformació hem estat capaços de reinventar-nos i
adaptar-nos a les noves circumstàncies. I al Pla de l’Ametller n’hem tingut moltes mostres: lluny de resignar-nos a no poder celebrar el pessebre vivent o el
Carnaval, per citar-ne només dos exemples, hem decidit afrontar aquest obstacle canviant de perspectiva.
D’acord, no ens enganyem: ens agradaria més haver viscut aquestes experiències de forma presencial, haver-les celebrat com realment ens agrada. Però
la realitat és tossuda i s’imposa per damunt dels nostres desitjos i, per tant, el
millor que podem fer és buscar la manera d’emmotllar-nos-hi. Perquè ja ens ho
va demostrar en Charles Darwin al segle XIX: “No és el més fort ni el més intel·
ligent el que sobreviu, sinó aquell qui més s’adapta als canvis.”
Així que sigui el que sigui el que ens depara el futur, afrontem-lo confiant en les
nostres capacitats i estant oberts a adaptar-nos a les múltiples circumstàncies
canviants! Perquè com va dir l’enyorat Freddy: “Show must go on!” (L’espectacle
ha de continuar!).

17-19 Sortides final de curs

AMPA

20-21 Colònies de sisè

AMPA
22

L’Ampa informa

23

Teatre de sisè

24-26 Els pares ens expliquen...
27-29 Eduquem en família
30

Fes de periodista de L’ametlla!

Flors en
temps de covid
Flowers during covid

Fe d’errates:
La portada de l’anterior revista va
ser realitzada per Lena Bartolí no per
Ariadna Cuéllar.

La nostra escola participa com cada any a l’exposició de flors de Banyoles. La
proposta especial d’aquest any és decorar els recs que es trobin més a prop de
cada escola. Així doncs l’escola Pla de l’Ametller és l’encarregada de guarnir el
“Rec de Guèmol”.
Like every year our school participates in the flower exhibition of Banyoles.
This year’s special proposal is to decorate the canals near each school so Pla
de l’Ametller School is in charge of adorning the “Rec de Guèmol”.

escolapladelametller
www.ampapladelametller.cat
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6è A
Què he après durant
aquest curs de
pandèmia?

Mamadou Diagne

En el confinament he après
noves normes i que les
infermeres se sacrifiquen per
ajudar-nos molt.

Housseyni Kebe

Jo he après que les infermeres
ens han cuidat molt i que són molt
pacients, si els pogués donar les
gràcies ho faria.

Alba Pujolàs

He après que hi ha gent que ho
passa molt més malament que
d’altres persones.

Dídac Artacho

En la pandèmia he après que
hi ha gent que dona la vida per
altres persones.

Lluc Gelador

Durant la pandèmia he après
a comprendre més bé a la
meva família.

Hawa Krubally

Gràcies al confinament he
pogut anar a passejar amb
la meva mare i els meus
germans i també a cuinar.

Youssef Riahi

He après que nosaltres
ens hem de reunir més
amb la família.

Orokia Ceesay

Ariadna Cuéllar

He après a conviure amb la meva
família i a estar més units i
també que tots i totes hem de
treballar junts.

He après que és millor anar a l’escola
per aprendre que estar fent deures a
casa sols amb un ordinador.

Genís Juncà

Marwa Hamdan

He après que hi ha
persones que donen la
vida pels altres.

En la pandèmia he après
a estar més units amb la
meva família.

Berta Muñoz

Amb la pandèmia he
après a valorar els petits
moments amb la família i
els amics.

Hassane Kebe

Amb la pandèmia he après que
sense sortir de casa pots fer
moltes coses amb els familiars i fer
videotrucades, etc.

Abril Naranjo

Emma Planella

Durant la pandèmia he
après a conviure més amb
la meva família.

Durant la pandèmia he après a
estar més en contacte amb la
meva família.

Laura Ripoll

He après que ara més que mai estem
més connectats amb altres països
degut a la pandèmia.

Duna Serra

Durant la pandèmia he après que encara que estiguem el
més aïllats possible mai estarem sols, sempre tindrem la
nostra família i amics al nostre costat.
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6è B
Què he après
durant aquest
curs de
pandèmia?

Mohamed Ahiayouch

Àlex Albuixech

Mireya Chinchó

He après que portar mascareta
és dur i estar tancat a casa
també, però ho fem per cuidar a
qui més estimem.

He après que l’escola és un regal, perquè si no fos per
ella, encara que féssim classes online, no aprendria tant.
Encara que no pugui abraçar als amics puc veure’ls en
persona i no a través d’una pantalla.

He après que encara que
estiguéssim passant una pandèmia,
tots i totes hem vingut cada dia a
l’escola amb il·lusió.

Marc Coll

Taco Coulibaly

Fatou Dambelle

He après a treure les
emocions i pensaments que
tinc a dins.

He après a respectar les
normes de seguretat i a anar
amb mascareta per protegirme a mi i als altres.

He après que
és important
protegir-me a mi i
als altres.

Walid Ezzaouia

Màrius García

Ximena Graboleda

Haimadu Kanuteh

He après a valorar l’escola ja
que estar tancat a casa és
dur i comparant les classes
presencials amb les virtuals,
les presencials li donen 10
voltes!

Aquest curs he après que
anar a l’escola és molt
important ja no només per
aprendre sinó per estar amb
els amics i amigues.

He après que anar amb la
mascareta a l’escola és molt
dur, però d’aquí poc tot això
canviarà si Déu vol.

Aquest curs ha estat més difícil que
els altres perquè ens hem hagut de
separar amb companys d’altres anys,
però entre tots i totes ens hem animat
per seguir endavant. L’últim dia de
classe serà molt emocionant.

Nassim Labjaoui

Aniol Planas

En temps de pandèmia he
après a ser molt més madur
i responsable, tant amb mi
mateix com amb els altres.

He après a no estar tan nerviós i més
concentrat, que les restriccions són
dures, però que anar a l’escola és
divertit i necessari.
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Adama Diarra

Hawa Diarra

Tot i que ha estat dur i difícil,
aquest curs ha sigut una
oportunitat per seguir aprenent i
estant amb els nostres amics.

Joel Portas

Durant la pandèmia he après que hem de
valorar l’antiga normalitat perquè ara tots
desitjaríem poder anar sense mascareta i
no tenir restriccions. Però, hem de donar
gràcies per poder haver passat aquest
curs a l’escola ja que és un lloc fantàstic!

He après que aquest curs de
pandèmia tots hem fet un gran
esforç per portar mascareta
i respectar les mesures de
seguretat. Però estudiar aquí és
un desig fet realitat!

Fatu Keita

He après que estar en distància i
no poder ajuntar-nos amb alumnes
d’altres classes és difícil, però anar
a l’escola és un regal.

Luana Sanchez

He après que anar a l’escola amb
mascareta és dur, però que tenim molta
sort d’haver pogut tornar a les classes,
tant amb mascareta com sense.

6è C
Què he après durant
aquest curs de
pandèmia?

Salma Chaaban

He après a utilitzar millor el
correu electrònic.

Anna Cristea

He après a utilitzar millor internet i he
après coses noves. Mai no oblidaré dels
exemples bonics que ens heu donat i a
parlar bé. (no fer servir “tenir que”).

Genesis Cruz

He après a utilitzar nous programes
informàtics que no coneixia. He passat
més estona amb la família i he gaudit del
temps que he passat.

Adiamboule Diop

Shania Frank

Matei Groza

He après a fer nous amics, ja
que he tingut l’oportunitat
de tenir nous companys i
companyes de classe.

He après a estudiar molt més
pels dictats, també a jugar
amb altra gent que no estic
acostumada a jugar i també a
no utilitzar “tenim que”.

He après a utilitzar el gmail, com
enviar un correu electrònic i
moltes més coses. M’ho he passat
genial a 6è!!!! Espero que tothom
s’ho passi bé a 6è.

He après a utilitzar nous
programes des de l’ordinador i a
comunicar-me amb els amics i
familiars per videotrucada. Una
experiència que mai oblidaré.

Sahar Nali

Joan Raset

Ian Rodriguez

Paula Sanchez

Adrià Serra

He après que hem hagut d’estar
més separats i això ens ha
unit més amb els companys i
companyes dels altres grups
bombolla, amb qui a l’escola
no hem pogut jugar, però
ens hi hem pogut comunicar
telemàticament.

He après moltes coses de
matemàtiques i a editar
vídeos amb el movie maker.
M’ho he passat molt bé
aquest curs de 6èC.

He après moltíssimes coses
a 6èC i el que més he après
és no dir “tenim que” sinó
“haver de”. M’ho he passat
genial a 6è C!!!!

Omar Touray

He après molt més de
matemàtiques i comprensió
lectora, a utilitzar més
internet i coses de medi.

He après moltes coses
de matemàtiques, a fer
pel·lícules petites en el movie
maker i també a parlar bé, no
dir “tenir que”, dir “hem de”

He après moltes coses que
han sigut importants i la
covid ha marcat molt la meva
vida aquest curs.He après a
relacionar-me amb companys
i companyes que abans no em
relacionava, perquè són del meu
grup bombolla.

Zekai Wu

He après moltes coses durant aquest curs,
com per exemple escriure redaccions,
enviar e-mails i molt més. M’ho he passat
molt bé a 6èC!!!!!!!!

Neus Martí

Mamadou Mballo

He après a utilitzar moltes coses
com ara el Gmail el meet i escriure
redaccions en català, castellà
i anglès, i editar vídeos amb el
movie maker. La covid-19 ens
ha afectat molt: hem hagut de
portar mascareta, distància i no
poder jugar amb els altres grups
bombolla.

Woude Yock

He après a treballar molt més
a l’escola i a editar vìdeos i
fotos.
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Celebrem el carnaval!!
We celebrate the carnival!!

Al centre

ANGLÈS A PARTIR D’1 ANY

A casa

Matrícules Obertes Curs 2021-2022
Kids&Us Banyoles · Rambla, 30 · 17820 Banyoles · T. 616767184 · banyoles@kidsandus.cat
PAZ CARDENAL BASTÉ · 40336298W · Els cursos no impliquen l’obtenció de cap títol oficial.

Mecanografia

Idiomes

Informàtica

972 61 02 87 - 972 30 04 82
mecacentre@mecacentre.cat
www.mecacentre.cat
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P3

Dia Mundial de
l’educació física
International Day
of Sport

El dia 6 d’abril és el dia Mundial de l’activitat física i des de l’escola ja portem uns quants anys fent una sortida per l’entorn
proper: Puig Clarà, Porqueres, l’estany... És un bon dia per reflexionar sobre la importància d’anar adquirint uns bons hàbits
saludables a través de l’esport!

1r

April 6th is the International Day of Sport and in our school
we’ve been celebrating it by going on a school trip somewhere close, like Puig Clarà, Porqueres or the lake. It is a
good day to reflect about the importance of achieving
healthy habits through sport!

P4/P5

3r

2n
4t

5è
6è
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Sant Jordi i
Fira del Llibre
Sant Jordi and Book Fair
Com cada any la diada de Sant Jordi, des de l’escola la vivim d’un
manera molt molt especial! Aquest curs no vam poder anar a la Plaça Major i gaudir de les paradetes, però vam realitzar altres activitats
a les aules. A la tarda ho vam celebrar plegats al pati de l’escola tot
berenant, llegint contes i ballant una sardana per grups estables.
Like every year in our school we enjoy Sant Jordi, which is a very
special day. This year we couldn’t go to Plaça Major and enjoy the
book stalls, but we did other activities in the classrooms. In the
afternoon we celebrated together in the playground, we had a
snack, we read books and we danced a sardana with our bubble
groups.
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Marató de TV3
Els alumnes de cinquè van elaborar diferents manualitats per
vendre i tots els diners que van recaptar els van donar a la
Marató de TV3 d’aquest any, que s’havia dedicat al Coronavirus. Van fer espalmatòries, clauers, imants, punts de llibre i
caixes per decorar i guardar diferents elements. Tothom que
va voler va poder fer encàrrecs a canvi de la voluntat. Al final
gràcies a l’esforç de tots es van recaptar 346’85€.
The students of 5th grade made some arts and crafts to sell
and all the money they made went to this year’s Marató de
TV3, dedicated to Coronavirus. They made candle holders,
key chains, magnets, bookmarks and boxes to decorate
and keep stuff in. Everybody was able to order what they
wanted in exchange of free-will offers. In the end, thanks
to everyone’s effort we collected 346,85€.

Recollida
benèfica de taps
Collecting plastic caps for charity
Des de la comissió mediambiental de l’escola, l’Alerta Verda, hem reprès la recollida benèfica de taps de plàstic al nostre centre per l’associació Junts contra l’AME. L’AME (atròfia
muscular espinal) és una malaltia degenerativa que ataca les neurones motores i que, al seu
torn, afecta els músculs. D’aquesta manera, l’associació recapta els diners per contribuir a la
investigació de la malaltia a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Podeu portar els taps de plàstic i donar-los a les tutores i tutors. Els alumnes de primària
també els podeu abocar directament al cubell blanc que hem posat fora del gimnàs, al costat
dels lavabos. Els taps de plàstic poden ser de qualsevol tipus. Això sí, han d’estar nets i secs.
Des de la comissió Alerta Verda us volem agrair la vostra participació en aquest projecte.  
Alerta Verda, the environmental committee of our school, has restarted collecting plastic
caps for the charity Junts contra l’AME (together against SMA). SMA (Spinal Muscular
Atrophy) is a degenerative disorder that results in the loss of motor neurons and progressive muscle wasting. This association collects money to contribute to the research of this
disorder at l’hospital Sant Joan de Déu in Barcelona.
You can bring plastic caps and give them to the teachers. The primary students can also
put them in the white bin outside the gym, by the toilets. The plastic caps can be of any
kind, but need to be clean and dry.
From Alerta Verda we want to thank your participation in this project.
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Dinamització
de la biblioteca

Educació infantil

Library dynamization

Durant aquest curs degut a la Còvid i a la falta d’espai a l’escola, no hem
pogut disposar de la biblioteca escolar.
Tot i això, hem tingut la sort de la col·laboració de la Judith Torres,
antiga mare de l’escola, on hem pogut reforçar la biblioteca d’aula.
Aquesta col·laboració ha consistit en l’ampliació amb llibres de la biblioteca de Banyoles i Porqueres, en la dinamització a partir de la presentació de llibres, contes, còmics o àlbums il·lustrats, i en la realització
d’activitats de lectura.
During this year due to Covid and the lack of space at school we
weren’t able to have a school library.
However we were very lucky because Judith Torres, a school mom
from previous years, collaborated with us and we built up the classroom libraries.
This collaboration included getting books from the libraries of Banyoles and Porqueres; presenting different books, like storybooks,
comics, or illustrated books to encourage reading; and engaging in
reading activities.

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior
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El pati d’infantil, un espai
exterior per descobrir, experimentar
i gaudir!!
The Early Years playground,
an outdoors space to discover,
experiment and enjoy!!
El mes de febrer ens van col.locar al pati d’infantil una balança per
jugar a pesar diferents materials i un rocòdrom. Uauuuuuuuuuuuuuu
que bé ens ho passem!!!!
Last February they installed a scale to play with weights and a
climbing wall. Wowwwwwwwww we have so much fun!!!!
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Chromebooks a cicle mitjà
Chromebooks for 3rd and 4th grade
L’ús de les noves tecnologies a l’escola és un mitjà per enriquir el
procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Els chromebooks
són una eina excel·lent per incorporar les noves tecnologies com a
alternativa al portàtil. Aquests dispositius permeten un aprenentatge
col·laboratiu tan dins com fora de l’aula, gràcies al seu emmagatzematge al núvol.
Els nens i les nenes de cicle mitjà disposen de 25 dispositius que
utilitzen freqüentment i en funció dels diferents objectius d’aprenentatge. Utilitzen aquesta eina per fer recerca d’informació, preparar
presentacions digitals, fer ús del correu, realitzar activitats de gamificació i elaborar textos, entre altres.
Agraïm a l’AMPA del Pla de l’Ametller l’adquisició d’aquest equipament per la nostra escola.
Using new technologies in school is a tool to enrich the learning
process of our students. Chromebooks are an excellent tool as an
alternative to laptops. These devices allow collaborative learning
in and out of the classroom thanks to cloud storage.
The boys and girls of 3rd and 4th grade have 25 devices available
and they use them frequently according to their learning goals.
They use these tools to research information, prepare digital
presentations, use the email, take part in gamification activities,
write texts and many other projects.
We want to thank the Families Association of Pla de l’Ametller for
acquiring this equipment for our school.

Finestra digital
Des de la comissió digital de l’escola us recomanem
la pàgina web Internet Segura https://internetsegura.
cat/. En aquesta web trobareu diferents recursos que
us ajudaran a fer un bon ús de les noves tecnologies
tant a les famílies com als nostres alumnes.
Podeu trobar-hi contes de ciberseguretat, jocs, vídeos,
hàbits ciber saludables ... .
Procureu que els infants facin un ús responsable i limitat de les pantalles. L’OMS recomana als nens i nenes
menys pantalles i més activitat física.

Reparació i compra-venda
de noves tecnologies
ordinadors - mòbils - tablets
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Pg. Mossèn Lluís Constans, 290
Banyoles
Telf. 630 774 144

Teatre
Theatre

Aquest curs hem tingut el teatre a l’escola degut a la situació especial d’aquest any. Hem tingut el gust de disfrutar de l’espectacle “Hotel
Bucarest” de la companyia Total Circ.
This year we had the theatre play at our school due to the current
special circumstances. We enjoyed the show “Hotel Bucarest” by
the group Total Circ.
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Audició

Aquest any degut a la pandèmia hem
realitzat les audicions a la nostra escola. Cada curs ha pogut conèixer un
instrument diferent.

School concert

This year due to the pandèmic we
had the listening sessions in our
school. Each year was able to learn
about a diferent instrument.

P3

P4-5

2n

1r

3r

5è
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4t

6è

Cantada La Clika
La Clika’s Cantata

Els alumnes de cicle inicial hem fet el nostre primer concert online!
Hem participat a la cantata de La Clika on hem conegut l’Aran, en
Roc, la Lola ... Amb ells hem cantat i ballat moltes cançons. Les lletres parlen de l’amistat i de valors universals com l’autoestima, les
emocions, l’ecologisme, l’amistat, l’igualtat de gènere, …Quin goig
de grups que hi formen part, i tots d’aquí a casa: Dàmaris, el Pot
petit, Gertrudis, Xiula, Doctor Prats...És un projecte coparticipat (públicoprivat) de Les Cases de la Música, de la Generalitat i la diputació.
Gràcies per no deixar de costat la música!

The students of 1st and 2nd grade did our concert online! We
participated in La Clika’s concert where we met Aran, Roc, Lola...
With them we sang and danced a lot of songs. The lyrics talk
about friendship and universal values like self-confidence, emotions, environmentalism, friendship, gender equality... The groups
participating are really cool and they’re all local: Dàmaris, el Pot
petit, Gertrudis, Xiula, Doctor Prats. It’s a cooperative project from
Les Cases de la Música and the Catalan institutions of the Generalitat and the diputació. Thank you for not leaving music behind!

1r

2n

Pim Pam Repicam
Els nens i nens de 5è hem participat a Pim Pam Repicam, primer
projecte musical conjunt de totes les escoles del Pla de l’Estany!
Hem treballat la creativitat tot inventant ritmes amb el nostre cos,
amb llapis, gomes, llibres, pilotes, gots... per acompanyar la cançó A
la deriva de Txarango.

The students of 5th grade participated in Pim Pam Repicam, the
first musical project between all the schools in el Pla de l’Estany!
We worked on our creativity while inventing rhythm with our bodies, pencils, rubbers, books, balls, cups... to create the accompaniment for the song “A la deriva’’ by Txarango.

Que no pari el ritme!

Don’t let the rhythm stop!

15

Concurs dels manaies

Concursos

L’A.C. de sisè A ha estat la guanyadora del segon premi del concurs
de manaies de Banyoles. Enhorabona, el dibuix és magnífic!
A. C. from 6th A was the 2nd winner of the manaies de Banyoles
contest. Congratulations, the painting is beautiful!

Contests

Concurs de dibuix
banc d’aliments
Les guanyadores del Concurs de dibuix del banc d’aliments
han sigut la Q.R. de 5èB i l’A.C de 6è A. Enhorabona noies!
Sou genials!!!!

Food bank drawing contest
The winners of the food bank art contest were Q. R. from
5C and A. C. from 6A. Congratulations, girls! You’re amazing!!!!

Això pinta bé
Enguany la classe de sisè A ha rebut un premi de l’ Això pinta bé.
La nostra companya A. C. ha participat amb un dibuix sobre la sortida de l’escola de natura “la vida en una gota d’aigua” que ha estat
guardonat amb el segon premi. A més tots els alumnes de la classe
han rebut una motxilla, bolígraf i llibreta de regal.
This year 6A has received an award for the contest Això pinta
bé. Our classmate A.C.
has participated with a
drawing about our visit to the nature school
“life in a water drop”
and she won second
place. All the students
in the class received as
a present a school bag,
a pen and a notebook.

Q.R.

972576055

A.C.
Venda de cartutxos i tòners reciclats

INFORMATICA S.L.

972576055

Venda i reparació d’ordinadors,
mòbils, tablets i consoles.
Fem l’ordinador a mida, en funció
de les teves necessitats.

Venda de cartutxos i tòners reciclats

INFORMATICA S.L.
Venda i reparació d’ordinadors,
mòbils, tablets i consoles.
Fem l’ordinador a mida, en funció
de les teves necessitats.
Servei a domicili i empreses.
Venda de cartutxos i tòners.
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Servei a domicili i empreses.
Venda de cartutxos i tòners.

Sortides final de curs
End of the year excursions
P3 A

P3 B

Les nenes i els nens de
P3 vam anar a Mas Fusellas a veure els animals de granja. Què bé
ens ho vam passar i fins
i tot vam veure serps i
vam passejar en poni.
The boys and girls of
P3 went to Mas Fusellas to see the farm
animals. We had so
much fun and we even
saw snakes and rode a
pony.

P4-5 A

P4-5 C

P4-5 D

P4-5 B

P4-5 E

Les nenes i els nens de P4-5 vam anar a “Mas Colomer” d’Esponellà i vam visitar la casa de colònies “Can Què”. Umm que bo que estava el
iogurt que ens van donar!
The children of P4-5 went to “Mas Colomer” in Esponellà where we visited the farmhouse and summer camp “Can Què”. Yum the yogurt
they gave us was delicious!

Tel. 972 571 227
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1r A

1r B

Els alumnes de primer vam anar d’excursió per l’estany de Banyoles
amb l’Escola natura. Vam escoltar diferents llegendes de Banyoles i
també vam jugar tot aprenent els diversos arbres que envolten l’estany . Va estar un dia molt complert i ens va acompanyar el temps
fins poc abans d’acabar la jornada!

😃

2n

The students of 1st grade went to the Banyoles lake with the Nature School. We listened to different legends from our town and
we also played while learning about the different trees that surround the lake. It was a full day and we had wonderful weather
almost until the end of the day.

Els alumnes de 2n hem anat amb l’Escola
de Natura, a conèixer les llacunes. Amb
uns prismàtics hem observat les aus i
hem fet jocs per entendre la importància
de les llacunes.
The students of second grade discovered the lagoons with the Nature
School. With some binoculars we observed the birds and we played games
do learn about the importance of the
lagoons.
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3r A

3r B

Els i les alumnes de 3r vam anar a la Tallada d’Empordà a visitar
una explotació agrícola de fruiters i vam poder remullar els peus a
la platja de l’Estartit.

The students of 3rd grade went to La Tallada d’Empordà to visit
an agricultural farm and we were also able to dip our toes on the
beach of l’Estartit.

4t B
4t A

4t C

Les nenes i els nens de 4t vam anar a fer esports d’aventura
a la casa de colònies “Mas Gircós”. Vam poder passar per la
tirolina i fer un joc d’orientació. Va ser molt divertit!!!!
The children of 4th grade went to do adventure sports at
the summer camp house “Mas Gircós”. We went down a
zipline and we did a game in the forest with a compass. It
was so much fun!!!

5è A

5è B

Els alumnes de 5è vam anar a Fang Aventura, on vam fer tir
amb arc, un joc d’orientació pel bosc i paintball. Va ser un dia
molt divertit, on vam deixar anar l’adrenalina i gaudir d’un dia
tots junts a la natura.
The students of 5th grade went to Fang Aventura, where
we did archery, a game in the forest with a compass and
paintball. It was a fun day full of adrenaline and we enjoyed
it all together in nature.

5è C

19

Colònies de sisè
6th grade school trip
Els alumnes de sisè vam anar tres dies de colònies
a Llançà. Durant l’estada a l’alberg COSTA BRAVA
vam poder realizar un munt d’activitats a l’aire lliure
i a prop del mar: pàdel surf, kaiak, jocs de platja, ruta
amb brúixola per la serra de l’Albera, cales i camí
de ronda, jocs de nit… I sobretot banyar-nos al mar.
Ens ho vam pasar d’allò més bé i ens emportem un
magnífic record!
The students of 6th grade went on a school trip
to Llançà. We stayed in the youth hostel Costa
Brava where we enjoyed a lot of activities outside and by the sea: paddle surf, kayak, games
on the sand, a route in the mountains of l’Albera
with a compass, cove and camí de ronda, night
games… And specially we swam in the sea. We
had so much fun and we made so many beautiful
memories!
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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.

Venda de samarretes i dessuadores de l’escola
Com segurament ja sabeu, és l’AMPA qui gestiona i coordina la venda de samarretes i altres articles de l’escola.
D’un temps ençà, la venda de tots aquests articles es pot fer còmodament via online, a través del bloc de l’AMPA, concretament a través de l’enllaç

https://www.ampapladelametller.cat/ca/serveis-ampa/compres-online/

El funcionament és el següent: a través de la web es pot fer tant la comanda com el pagament, i la Conce és qui es cuida
d’entregar-la als nens, directament a la seva classe. Si calgués fer algun canvi de talla, la Conce se n’encarrega també,
podeu contactar amb ella a través de l’escola, demanant cita prèvia.
Actualment a la web trobareu els següents articles disponibles:

D’altra banda, les DESSUADORES les podeu
adquirir a través d’ARPUBA.

AMB
LOGO NOU

El cost és de 18€ i les trobareu disponibles en
les talles 3-4 fins a 14-15.
L’adreça per fer la comanda i pagament és
Carmanyola

Camiseta màniga
curta (talla 5-6 a M)
5€

5€

https://footmoments.cat. Un cop a la web, podeu
escriure DESSUADORA AMETLLER a la casella de
“cerca”. També podeu accedir directament a la
pàgina a través del codi QR de sota.
En cas de dubte a l’hora d’encarregar les dessuadores, podeu contactar amb ARPUBA, a través

AMB LOGO ANTIC I PREUS MOLT REBAIXATS
(disponibles fins a esgotar existències!)

d’info@footmoments.cat o bé al telèfon 972 576 134
Per qualsevol altre dubte, podeu dirigir les vostres
consultes al correu electrònic de la comissió:

comandes@ampapladelametller.cat

Bosses tipus
motxilla
1.5 €

Buff

Gorra

2€

2€

Camiseta màniga
llarga talla 12/M/L
1€

Aprofiteu-ho, val la pena!
18 €

Llibres de text curs 2021/2022
Des de la revista us volem fer cinc cèntims de com es poden adquirir els llibres de text i el material pel curs vinent, és molt senzill!
1. Registreu-vos i feu la comanda a través de www.comercialgirona.cat/comandes (CODI CENTRE: AMETLLERC0107)
2. Termini per fer la comanda: del 20/06 al 20/07. Important respectar aquest termini!
3. Si no teniu accés a internet, no us preocupeu, el dia 09/07 de 10.00-14.00 des de l’AMPA s’oferirà suport presencial a l’escola per fer la comanda (recordeu portar el llistat de llibres!)
4. El pagament es pot fer amb targeta de crèdit o transferència bancària (en aquest cas, podreu fer pagament fraccionat o total
fins al 05 d’agost)
5. Aquest any tots els enviaments seran a domicili. NO es podran recollir els llibres a l’escola.
...i recordeu que si us feu socis de l’AMPA, gaudireu de descomptes en el preu dels llibres/material i, a més, les despeses d’enviament us sortiran gratis. Aprofiteu-ho!
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Teatre de sisè
Com ja és tradició un any més en David Estany ha fet l’extraescolar
de teatre per als alumnes de sisè.

a la selva on trobaran diferents perills que hauran de superar per
poder tornar al món real. Ho aconseguiran?

Cada any es comença fent una introducció al món del teatre desenvolupant jocs escènics per tal que els alumnes perdin la vergonya, la
por a mirar-se, a parlar en públic, a dir-se les coses mirant-se els ulls,
puguin expressar sentiments i emocions, practiquin l’escolta activa,
s’expressin corporalment...

Els alumnes de sisè B volien que a la seva obra hi sortissin zombis,
esquelets, robots... i han fet una versió de la novel·la juvenil L’esquelet de la balena. Els protagonistes són uns nois que estan tancats
en una escola que està robotitzada i volen sortir-ne modificant el
sistema informàtic. En la història hi apareixen uns zombis i una altra
escola que només és de noies. Podran escapar-se?

Normalment, tots aquests coneixements i aprenentatges es plasmaven en una representació de final de curs que es feia al teatre
municipal davant d’alumnes d’altres escoles i davant de les famílies
dels alumnes. Enguany, però, a causa de les restriccions que tots
coneixem s’han hagut de plasmar en un curtmetratge. Bé, en realitat
s’han plasmat en tres curtmetratges, ja que a sisè tenim 3 grups
bombolla. Cada grup ha pogut triar el tema i el resultat ha sigut molt
divertit.
L’alumnat de sisè A han fet una versió de la pel·lícula Jumanji. Uns
nens i nenes troben un joc de taula que els absorbeix i van a parar

La història dels nens i nenes de sisè C és totalment inventada per
ells. Són uns alumnes que van de viatge amb avió i aquest cau en
una selva on es troben una tribu que no ha vist mai la civilització.
Aquesta tribu els segresta i se’ls vol menjar. Podran evitar-ho?
Amb totes aquestes aventures els alumnes de sisè que han participat d’aquesta extraescolar s’ho han passat molt bé i han après molt.
Felicitats per la feina feta. A veure si tenen ganes de continuar en
aquest món i aconsegueixen que l’espectacle continuï.

6èA

David Estany
Serradell
Actor nascut a Banyoles
25/03/1984
Estudia i fa els 1rs passos com a actor a l’escola
Verge del Remei.

6èB

2000 Surt de Banyoles i se’n va a Olot on estudia
Batxillerat Artístic.

2003 Estudia Arts Escèniques a l’escola El Galliner de
Girona.

2005 Comença treballar com a actor a la Companyia
Cascai teatre, de la mà de Marcel Tomàs.

2010 Inicia l’aventura de donar classes teatrals a
alumnes de diferents escoles.

2015 Viatja a Madrid, on estudia Interpretació

Àudiovisual, actua en sèries, pel·lícules…

6èC

2015 Participa a la sèrie El secreto del Puente Viejo
(Antena 3).

2016 La gran aventura i el millor regal de la vida: LA
GRETA!

2020 Confinament. Fusiona el món educatiu amb
l’entreteniment. Un espectacle molt familiar:
En casa con Greta.

2021 Torna a pujar als escenaris amb la companyia
Stoptrick i la tragicomèdia, Una nit moooolt
complicada.
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Els pares ens expliquen...

Renovació de junta

Després d’estar al capdavant de la Junta de l’Ampa de la nostra
escola durant aquests últims anys, ha arribat el moment d’acomiadar-nos. Com molt bé sabeu, a final d’aquest curs s’acaba el nostre
mandat. De totes maneres, no és un adéu i aquí us quedeu, nosaltres
continuarem donant tot el nostre suport a la nova Junta i ens quedarem a les comissions que estàvem fins ara.
Sabem que deixem la Junta en bones mans, ells començaran el dia
1 de juliol amb el nou curs 21-22 i de ben segur que no ens defraudaran.
Com a Junta sortint us hem de dir que tot i que no ens ha estat fàcil,
ho hem intentat fer al màxim de bé possible i pensant únicament
amb els nens i nenes, i sempre d’acord amb el criteri de l’escola. Ha
estat una etapa amb alts i baixos, però entre tots ho hem anat fent,
aquest últim any molt limitat a causa de la Pandèmia, esperem que
el curs vinent sigui millor.

s’encomanen a cada curs o simplement aportant idees que sempre
són benvingudes.
També volem agrair a l’Equip Directiu i a les mestres de l’escola tot el
suport que ens han donat i la implicació que han tingut amb l’Ampa,
a les monitores de menjador, en especial a la Conce, a les cuineres, a
l’Albert, el Conserge de l’Escola per ajudar-nos quan l’hem necessitat.

Val a dir que estem súper orgulloses de les comissions de la nostra
escola, que fan moltíssima feina al darrera i sense tota aquesta gent
tant implicada, aquest engranatge no giraria.

I per últim, però no menys important, volem donar les GRÀCIES a les
nostres famílies, pel gran recolzament que ens han donat i per les
hores que hem deixat de dedicar-los.

Volem donar les gràcies als pares i mares que ens han anat recolzant
dia darrera dia, que assisteixen a les reunions i que d’alguna manera
o altre s’impliquen a l’Ampa per l’educació dels seus fills/es.

Moltes gràcies per tot!

Animem a tots els pares i mares a col·laborar amb l’AMPA, ja sigui
posant-se en alguna de les comissions, ajudant amb les tasques que

Fàtima Padrès (Presidenta)
Ester Serra (Secretària)
Anna Massanellas (Tresorera)

Per totes les mares i pares, les nostres filles i fills són el més important i el que estimem més. Per ells, l’escola és un dels camins
que més marquen el seu futur. Aquest futur ens preocupa a tots,
i aquests primers anys d’aprenentatge són la guia. Per tant, dels
3 als 12 anys, tots: escola, mestres i famílies tenim molt a aportar.
Per aquesta raó i per la confiança amb l’antiga Junta, amb totes
les comissions i amb les famílies implicades i les futures, la Sònia,
la Mireia i en Pere, ens presentem com la Nova Junta pels pròxims
dos anys.
Formar part de l’AMPA és una experiencia enriquidora i una forma
d’adonar-se de tot allò que es fa des de l’associació: gestió de llibres i material, organització d’activitats extraescolars en múltiples
camps, suport a direcció en festes i jornades que es duen a terme,…
Creiem que totes les famílies haurien de formar-ne part en algun
moment, ja que entenem l’AMPA com un grup de mares i pares que
de forma altruista dedica el seu temps a dur a terme actuacions pel
bé comú dels nostres fills, treballant perquè el temps dels nostres
infants a l’escola sigui el més enriquidor possible. L’AMPA abasta un
gran gruix de tasques, i de ben segur us podeu encabir en alguna.
Volem agrair a tots els membres de les juntes anteriors per haver
deixat el seu granet de sorra, i en especial a la junta sortint, la Fàtima, l’Anna i l’Ester pel seu excel·lent treball i dedicació durant
aquests anys. Per la nostra banda, continuarem treballant al costat
de l’equip directiu i docent del centre, i amb el recolzament de les
diferents comissions per seguir la gran gestió que elles han fet.
Esperem que el proper curs que començarem al Setembre estigui
ple d’èxits i que puguem comptar de nou amb el vostre recolzament. Gràcies per la vostra confiança i participació per endavant.

Pere Ramió Torrentà (President)
Mireia Masdevall Vila (Tresorera)
Sònia Alberni Ginabreda (Secretària)
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ESCOLA
Benvolgudes: Presidenta Fàtima Padrés, Tresorera Anna Massanellas i Secretària Ester Serra,
Heu compartit amb nosaltres uns anys de la vostra vida dins l’escola, vivint situacions de tot tipus: alegries, tristeses, emocions, incerteses....
en resum, totes les vivències que passen en un centre escolar.
Ens ha agradat molt que forméssiu part de l’equip AMPA i agraïm tot el suport i implicació que en tot moment heu mostrat cap a l’escola.
Deixeu l’escola amb unes empremtes que han fet que l’escola Pla de l’Ametller entrés en un moment de canvi, i amb actualitzacions molt
importants tant a nivell informàtic, de robòtica, taules de llum, i sobretot un canvi molt necessari i important en els patis de l’escola: racons
musicals, rocòdrom a infantil, troncs d’equilibri, balança, túnel de vímet, menjador escolar ....i un llarg i llarg etc.
Deixeu l’escola en un bon moment, i esperem que la nova junta, segueixi les vostres passes i continuem engrandint l’escola, conjuntament.
Moltes gràcies per tot, seguirem comptant amb vosaltres com a famílies que sou del nostre centre!
I donem les gràcies, a la Junta entrant, per les ganes i
entusiasme que mostren en aquesta nova etapa, al
capdavant de l’AMPA.

L’equip directiu

AGRAÏMENTS COMISSIONS:

CONSELL ESPORTIU
Aquest curs acaba el cicle de l’actual junta de l’AMPA de la nostra
escola. Sé que no seré gens original però amb aquestes línies volia
agrair la gran feina que han fet totes, l’Ester Serra, l’Anna Massanellas i la Fátima Padrés. Una feina que, en gran part, passa desapercebuda, que sembla invisible, i això és perquè l’han dut a terme
fantàsticament bé. Han fet que sembli fàcil una cosa que no ho és
gens i, menys, en temps de pandèmia! S’han hagut d’enfrontar a
situacions, han hagut de prendre decisions, que cap altre junta ha
hagut de fer en la història de les AMPES.
GRÀCIES per la vostra dedicació, totalment desinteressada, i per la
implicació durant aquests anys.

CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL
Des de la comissió del Consell (on estic sola), comissió que des del
Covid, no ha tingut massa activitat, només puc escriure paraules
d’agraïment.
De qui més puc parlar és de la Fàtima, la qual, des del primer moment, em va acompanyar i donar suport en les primeres reunions,
dedicant un temps extra que podria haver dedicat a coses personals.
Gràcies Fàtima, pel temps i suport!

CARNESTOLTES
Des de la comissió de Carnestoltes, volem donar les gràcies a la
junta de l’AMPA que aquest any deixa el seu càrrec per la feina tan
ben feta que han estat fent durant aquest temps que han estat al
capdavant.
En especial, volem donar les gràcies, des d’aquesta comissió de carnestoltes, a les tres integrants de la junta que han estat vinculades
al llarg d’aquests últims anys, aportant el seu granet de sorra, idees
i ganes perquè funcionés.
Moltes gràcies per dedicar el vostre temps, energia, esforç i dedicació a tots els nens i nenes d’aquesta escola i famílies. Es una feina
molt necessària i important en una escola. Moltes gràcies també
al nou equip que comença que segur que ho farà amb la mateixa
empenta i il·lusió!

EDUQUEM EN FAMÍLIA
Fàtima, Anna i Ester; les tres juntes sou imparables i sempre heu
estat al costat de TOTES les comissions. Des de l’Eduquem, sempre hem tingut el vostre suport, un espai a les reunions d’Ampa on
poder recollir propostes de ponents, donar a conèixer i valorar les
activitats del programa… També volem recordar que vau posar en
pràctica la iniciativa de crear un grup whatsapp de Mares i Pares
Delegats/des on poder estar en contacte i des d’on poder fer la difusió de moltes de les activitats de l’AMPA. Això ha facilitat molt,
entre altres coses, que totes les famílies poguessin assabentar-se
amb facilitat de les diferents activitats de l’Eduquem. Per tot això i
molt més… MOLTES GRÀCIES!!!

REVISTA
Des de la comissió de Revista també us volem fer un agraïment!
A L’Ametlla, sempre hem pogut comptar amb l’escrit de la Presidenta, ressenyes d’activitats de l’AMPA, propostes de notícies, col·
laboracions en publicitat… Sempre heu apostat fort per l’essència i
la impressió de la nostra revista i perquè totes les famílies poguessin
tenir, cada curs, dos exemplars en mà i, d’aquesta manera, seguir de
ben a prop el que es fa a l’escola i s’organitza des de la nostra AMPA!
Mai heu tingut un no per a nosaltres i això ho tindrem sempre present! MOLTES GRÀCIES PER LA CONFIANÇA I EL SUPORT!

PATI
Des d’aquesta comissió, volem agrair a la Junta tot la feina feta! Amb
la Fàtima al capdavant, sempre heu vetllat perquè l’escola del Pla
de l’Ametller tingui un pati genial!; buscant i creant espais de jocs
atractius pels nostres fills/es: murs musicals, àgora, cuineta, túnel de
vímet, circuits de troncs i rodes...
Sempre actives i buscant mantenir el bon ambient i la participació
dins la comissió! Mai oblidarem les jornades de treball al pati on
vam compartir, petits i grans, un bon àpat i grans moments plegats!
Gràcies per fer-ho possible i per tot!!! SOU GENIALS!!!

MENJADOR
La comissió de menjador volem donar les gràcies a la junta sortint
per tota la feina feta durant aquests anys. Realment creiem que totes tres heu format un gran equip; us heu complementat súper bé:
la Fàtima al capdavant, donant la cara i sempre animant i buscant
millores, l’Anna, disciplinada, assegurant que els diners sempre s’inverteixin bé i l’Ester, ordenada i metòdica, vetllant perquè tota la informació arribi a tothom, de manera clara i concisa.
Gràcies a l’empenta i ganes que heu posat en tot, s’han aconseguit
moltes millores pels nostres fills i filles. Ha sigut un plaer coincidir i
treballar amb vosaltres.
Gràcies Fàtima, Anna i Ester!
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PESSEBRE

FESTES

Des de la comissió de pessebre, us volem agrair tota l’ajuda que
ens heu donat tot aquests temps. Recordarem aquells dies fent les
paneres, buscant robes, decorats... perquè tot estigués a punt per
aquest dia que tots els nens esperen amb tanta il.lusió.

Malauradament tot aquest curs, i mig de l’altre, no s’han pogut fer
festes ni trobades amb famílies. La festa de final de curs és la festa
per antonomàsia i tots l’hem trobat a faltar, aquests dos últims cursos. Dóna fi al curs i ens ajunta a gran part de les famílies on ens
trobem en un ambient distès, alegre i festiu. El final de curs, només
és un dia i no comporta una dedicació constant i contínua, sinó que
comporta una organització prèvia un mes abans i gran dedicació
el mateix dia. Per això, poden sortir imprevistos d’última hora que
s’han de solucionar al moment. La Junta, la Fàtima, l’Anna i l’Ester,
han donat tot el seu suport actiu, i han ajudat en tot moment a que
la Festa de Final de Curs fos un èxit.

Esperem continuar com fins ara.
Moltes gràcies per tot. Us trobarem a faltar!

ESPAI PÚBLIC
Gràcies a l’Anna, Ester i Fatima (en aquest cas, l’ordre no altera els
factors) per dedicar a la nostra escola el vostre temps i esforç de
manera desinteressada i altruista. En el record sempre quedaran les
hores compartides, les llargues converses, les propostes i les fites
aconseguides, però sobretot la vostra generositat i el record positiu
i el somriure de la feina ben feta!
Gràcies per fer que la nostra escola sigui millor!

EXTRAESCOLARS
La Comissió d’Extraescolars us agraïm el suport que ens heu donat. Ens facilita molt la feina que els cobraments dels rebuts i els
pagaments d’externs no s’hagi hagut de gestionar des d’aquesta
Comissió. Agraïm també el suport donat aquest any de Covid on per
motius de responsabilitat social es va decidir no realitzar aquest servei. Moltes felicitats per la feina que heu fet!
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Moltes gràcies, noies. Una forta abraçada des de la Comissió de Festes.

COMISSIÓ WEB
La Comissió Web us vol agrair tota la implicació i millores que heu
portat a terme. Gràcies a vosaltres disposem d’una web nova i actualitzada, on no només podem penjar en un sol lloc totes les informacions referents a l’Ampa, sinó que també permet fer pagaments
amb línia i facilita molt la gestió per part dels pares. Sempre heu
estat allà per donar resposta a qualsevol necessitat. Moltes gràcies
per tot.

Eduquem en

família

Sexualitat
L’edició de l’EDUQUEM EN FAMÍLIA d’aquest curs ha optat, més que mai, per oferir unes propostes
al màxim d’ajustades als nostres interessos i preocupacions. El tema de la sexualitat seguia essent
un tema molt demanat en les enquestes. En aquesta ocasió, es va decidir recórrer a dues grans expertes en el tema, l’Elena Crespi i l’Anna Salvia i, tot plantejant dues sessions de treball, es creà un
procés participatiu. Es va elaborar i difondre un formulari en el qual hi havia unes opcions a escollir
amb diferents plantejaments. Aquí, tots i totes hi podíem dir la nostra i fer saber cap a on volíem conduir les sessions sobre sexualitat. Tot plegat, va guiar a les ponents per tal de poder oferir un contingut
al màxim d’ajustat a les nostres demandes. Cal dir que hi va haver una gran participació i que es van
recollir moltes propostes interessants!
Per altra banda, de ben segur que no us va deixar indiferents les imatges que acompanyaven el formulari i les difusions. Les il·lustracions de l’Andrea Zayas, ens convidaven a “parlar de sexe” d’una manera
ben simpàtica. Cal dir que es va fer molt evident l’interès vers el tema ja que les dues xerrades van ser
molt participatives. En cada una d’elles, van assistir-hi més de 200 persones!

Elena Crespi
25 de febrer de 2021
Activitat en línia

Plaer? Primeres relacions?
Pornografia?
Parlem de sexualitat.

L’Elena Crespi és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i psicòloga perinatal. Porta 15 anys treballant en la salut, l’educació sexual i
les relacions sexe-afectives.

una zona d’intimitat i respectar-la.
• No parlar de sexe només des del “vigila”; també des del plaer.

Va oferir-nos una xerrada planera, natural, respectuosa i sense embuts! Va remarcar que cal dir cada cosa pel seu nom i aclarir-nos
alguns conceptes. Amb ella, vam descobrir falsos mites i creences i
reflexionar sobre temes com la superació del binarisme de gènere,
el plaer com un aspecte necessari i saludable per conèixer el propi
cos, l’edat precoç amb què els infants contacten amb la pornografia...

• Hem d’enviar un missatge positiu. Parlar de relacions
saludables: segures i amb plaer. Partint del respecte a un
mateix i a l’altre.

Aquí us deixem alguns dels importants missatges que va llançar-nos
l’Elena:

• Cal ensenyar als nostres fills i filles que el porno és ficció. Que
existeix una altra visió del sexe.

• No hi ha una edat per començar a fer educació sexual. Com
que implica moltes coses, cal fer-ho des del moment de la
concepció! Encara que no ens preguntin, n’hem de parlar i
facilitar recursos.
• Nosaltres ens convertim en l’exemple de la nostra canalla.
Hem de ser un bon exemple!

• Hem d’explicar-los que, si mai passen per alguna situació on
sentin que algú no els tracta bé, ho han de compartir i no
viure-ho amb silenci.

Si tenim en compte totes aquestes estratègies, segur que ajudarem
als nostres infants i joves a gaudir de la sexualitat i autoprotegint-se.
Us animem a fer-ho!
Us recordem que, si no vau tenir oportunitat d’assistir a la xerrada,
podeu recuperar-la!

• Els ingredients per a una bona salut sexual serien: amor,
naturalitat, confiança, paciència i empatia.
• Cal parlar amb naturalitat des de sempre, plantejant els riscs.
Hem de fer prevenció des del minut 0!
• Cal tenir polítiques feministes en tots els àmbits! Hem
d’escollir jocs, lectures... en perspectiva de gènere.
• Cal tenir present que s’equivocaran però, passi el que passi,
hem d’estar a l’alçada, com a família. Cal donar suport!
• La masturbació no és obligatòria però..., és altament
recomanable per connectar amb el nostre propi plaer! Forma
part del nostre procés d’autoconeixement i ens ajuda a
alliberar tensions. No ha de ser un tema tabú i cal donar-los
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Anna Salvia
23 de març de 2021
Activitat en línia

Preparant-nos per
l’adolescència.
L’Anna Salvia és psicòloga en educació sexual. La trobada amb ella,
va aportar-nos una nova mirada vers la sexualitat i va facilitar-nos
eines per tal d’enfocar-la de manera més conscient i positiva. Va
deixar-nos molt clar que l’educació sexual ha de començar des del
principi de la vida. No hem d’esperar a les preguntes sinó que hem
de prendre la iniciativa i oferir una educació sexual integral (a nivell
físic, emocional, mental i espiritual).
L’Anna va explicar-nos que l’espermarquia (primer cop que un nen
expulsa semen del seu penis) és el primer signe clínic extern que
mostra que un home ha iniciat la seva funció reproductiva; passa de
la infància a l’etapa fèrtil. Quan aquesta comença, vénen dos canvis
gegants: apareixen líquids nous (semen i líquid presseminal) i apareixen els desitjos, ganes de masturbar-se... Amb la menarquia, ve la
primera regla i les noies entren a l’etapa fèrtil que acabarà amb la
menopàusia. Cal conèixer bé què vol dir menstruar i saber que també arriben les ganes de masturbar-se, fer l’amor... La informació no la
podem donar el dia que apareix la primera regla. Hem d’avançar-nos
per anar-nos preparant i prenent consciència.

que prenguin consciència per tal que es puguin cuidar.
L’Anna també va parlar-nos del porno i explicar-nos que aquest té
molta influència sobre els joves i construeix el seu imaginari sexual;
agafen els vídeos com a referent. Com bé sabem, es defineixen les
relacions sexuals d’una manera que no ens acaba de convèncer;
l’home sol mostrar-se dominant, hi ha molta penetració, no es veuen massa carícies... Cal que els donem una bona educació sexual
perquè, quan arribi el porno a les seves vides, puguin qüestionar-lo i
detectar, per exemple, una violació. Per tant, hem de parlar explícitament del porno amb ells/es.
Així doncs, si volem oferir una educació sexual de qualitat, cal fer-ho
des de la claredat i la naturalitat, tot donant informació i reflexionant
plegats sobre diferents aspectes relacionats amb aquest tema. Un
clima adequat i un bon coneixement, els ajudarà a viure la sexualitat
amb més confiança i seguretat.
Us deixem bibliografia i alguns recursos de l’Anna Salvia que poden
acompanyar-vos en tot aquest procés!

És important explicar als joves tot això que els passarà i facilitar-los
que se sentin preparats. Tradicionalment, des de la “por” i l’afany de
protecció, s’ha donat més educació sexual a les noies. I, és un gran
error ja que ells també necessiten aquesta informació. Tant els nois
com les noies, cal que sàpiguen, per exemple, que el semen i, també
el líquid presseminal, poden provocar un embaràs no desitjat. Cal

En les dues xerrades sobre sexualitat, va intervenir la Sílvia Porras, referent del Punt de Salut Jove que hi ha a l’espai de Cal Drac. Va explicar-nos
el funcionament d’aquest servei i que està disponible per joves de primer d’ESO fins a 26 anys. És bo que coneguin aquest servei i tinguin clar
que hi poden recórrer, si ho necessiten. Els podran atendre, demanant cita prèvia, els dimarts i dijous a la tarda. (Telèfon: 686951374).

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

David Estany
10 de juny de 2021
Activitat presencial i en línia

Fequis que això
també educa!
L’Eduquem en Família d’aquest curs, es va tancar a l’Auditori d’una
manera molt especial. Va ser molt emocionant ja que, en aquesta
ocasió, era el professor de l’extraescolar de Teatre de la nostra escola, en David Estany, qui protagonitzava l’activitat!
Per altra banda, com a gran novetat, es va fer en un format híbrid.
Van participar unes 140 persones, presencialment, i, una cinquantena, des de casa. Es va posar a prova un format que oferia més
possibilitats de participació a tothom i que potser s’anirà consolidant
en un futur.
En David, des del primer moment, amb el seu carisme i simpatia que
tant el caracteritza, va crear un ambient íntim i proper però, alhora,
fresc i divertit. Ens va explicar com va viure el procés de confinament
al costat de la seva filla Greta que, en aquell moment, tenia 4 anys.
Va posar en evidència que, davant una situació adversa i complicada
com aquesta, la clau és fer ús de la imaginació, la creativitat i deixar-se portar per la mirada dels nens. Podem transformar-ho en una
oportunitat per compartir, gaudir, aprendre i educar.

Tot va començar quan en David i la Greta, tot jugant, van fer un vídeo
per comunicar-se amb la iaia. Com que va agradar tant, familiars i
amics, els van animar a continuar fent aquestes gravacions. Tot plegat, els va portar a tenir molts seguidors i seguidores i a fer 100 dies
amb la Greta! Tot un fenomen viral!
Mentre en David compartia les seves vivències, anècdotes i reflexions, anava rebent videotrucades de la Greta en les quals li deia que
li havia agafat el cotxe i que estava anant cap a l’Auditori. La gran
sorpresa final va ser que, la mateixa Greta, va entrar a l’escenari!
En directe, van regalar-nos algun fragment dels seus vídeos més virals i un bonic homenatge als pares i mares. Ben aviat vam poder
comprovar la gran complicitat que hi ha entre ells i que, pare i filla,
comparteixen habilitats comunicatives i interpretatives!
Amb aquesta xerrada-espectacle, en David, va llançar-nos moltes
reflexions interessants; totes relacionades amb la importància d’escoltar, compartir i gaudir, tot jugant amb els nostres fills i filles. Jugar
en família, uneix, reforça lligams, afavoreix la comunicació... Per tant,
us convidem a seguir el seu exemple i convertir la vida en un camp
de joc!

David i Greta

Figueras

Des de 1916

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

Forn de Pa - Pastisseria - Degustació

c/ Formiga, 9. Tel. 972 57 42 96
BANYOLES
c/ Sardana, 2 Tel. 621 20 76 45
PORQUERES
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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!!!

Hola a tots i totes! Em dic Júlia i vaig fer 2 circuits del Consell Esportiu. Vaig fer el del Pla de l’Ametller i el de l’Entorn. El de la nostra
escola, el vaig fer amb la meva mare i el meu pare, un divendres a quarts de 7 del vespre, després de fer una extraescolar d’anglès.
Les proves eren unes preguntes amb tres opcions per contestar i alguns exercicis per moure’ns i fer exercici amb la família. En total,
hi havia 15 preguntes. A cada una, hi havia un codi qr que t’ensenyava un plànol on hi havies de trobar la següent prova. M’ho vaig
passar bomba, encara que algunes pistes no hi eren. Cap al final del circuit, em vaig trobar la Carla Sánchez passejant en Curro i es
van afegir a fer les proves. Va ser genial i ens ho vam passar molt bé juntes!
El de l’Entorn el vaig fer el dissabte següent amb els meus cosins i els meus “tius”. Ells van a aquesta escola. Va ser molt guai, tot
i que també faltaven algunes pistes i això ens va fer embolicar una mica. Però ens ho vam passar molt bé tots! La vam fer amb
bicicleta perquè així vam tardar menys a anar d’un lloc a l’altre.
M’ha agradat molt fer aquests circuits! Espero que en tornin a fer més! I que la gent no faci desaparèixer les proves.

Júlia Bataller (4tA)

LES MEVES RECOMANACIONS DE LLIBRES
Hola, sóc en Lluc i us vull recomanar diferents col·leccions de llibres, ja que m’agrada molt llegir:
1.

ELS FUTBOLÍSSIMS – aquesta col·lecció de llibres va d’un equip de futbol (El Pla de Dalt), que sempre
viuen aventures i misteris.

2.

ELS FORASTERS DEL TEMPS – tracten d’una família i les seves veïnes que van viatjant en el temps,
aquests llibres són dels mateixos autors que Els Futbolíssims.

3.

L’ELVIS RIVOLDI – fan molta gràcia perquè van d’un nen, l’Elvis, i els seus amics, en Boris i l’Emma, que
viuen aventures esbojarrades i han de resoldre problemes.

4.

EL DIARI DE GREG – van sobre un nen, en Greg, a qui sempre passen desgràcies i les escriu en el seu
diari, però fan riure.

5.

TOM GATES – és molt semblant al Diari de Greg, sobretot el llibre que m’ha agradat més d’aquesta col·
lecció és “El món genial d’en Tom Gates”, us el recomano!

6.

LA PENYA DELS TIGRES – els protagonistes són dos nois i una noia adolescents, en Pau, en Lluc i la
Virgi, que sempre han de resoldre casos de misteri. El que més m’agrada d’aquest llibre és que hi ha unes
preguntes i amb un descodificador pot saber-ne les respostes i també resoldre el misteri.

7.

GERONIMO STILTON – és un ratolí que viu a l’illa dels Ratolins i és el director del diari més famós de l’illa,
l’Eco del Rosegador, és periodista i viu moltes aventures amb la seva família, la Tea, en Benjamí, en Martín
Gala...

I fins aquí les meves recomanacions, espero que us hagi agradat i que llegiu alguns d’aquests llibres aquest estiu!
Lluc Juanola Congost - 4t C
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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

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

