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Aquest mes de març ens ha dut
una notícia luctuosa: la mort d’en
Joan Galí, el senyor Galí, mestre
de la nostra escola durant 30 anys
i professor a l’IES Cassà els darrers
anys de la seva carrera, ens va deixar
després d’afrontar una llarga malaltia.
Romandrà al nostre record la seva
bonhomia, entusiasme i la tasca
docent.
També un esdeveniment d’aquest
mes de març ens ha omplert de
perplexitat en conèixer la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en contra del català com
a única llengua vehicular de l’escola.
El model d’immersió lingüística ha
estat, i segueix sent, una de les eines
fonamentals per la cohesió social
del país i la igualtat d’oportunitats
dels nostres infants. Des de l’escola
lamentem que, veus no autoritzades
i sense coneixement de la realitat,
qüestionin el model i introdueixin una
situació conflictiva que no existeix.
D’altra banda, la vida segueix
inexorablement com un riu. El període
de preinscripció durà als centres
educatius nous alumnes que iniciaran,
novament, el procés educatiu. I
d’aquesta manera, com deia el poeta,
es tancarà el cercle....

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL
UN DIA A FIGUERES
El dijous 23 de febrer, els nens i nenes de primer vam anar d’excursió a Figueres.
Anàvem al Teatre Jardí a veure l’obra “No és tan fàcil ser un nen”. Els actors cantaven i ballaven i ens ho vam passar d’allò més bé, ens va passar el temps volant.
A l’acabar l’obra, ens deixaven fer preguntes i ells ens les responien.
Va ser molt divertit!.

Al sortir del teatre, tots plegats ens van tirar una foto amb el mòbil d’en Dani.
També vam anar a un parc i jo no sabia baixar per uns pals, però en Dani ens va
ensenyar a baixar i després ja en sabia molt!
Laia Carbó

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

ELS OFICIS
Després de parlar-ne a classe
sobre la quantitat de feines que
ens envolten hem deciditque les
podem agrupar en tres apartats :

Treball a la natura
Dins d’aquest grup hi trobem:
els agricultors, ramaders i pescadors. Són feines que es realitzen
a la natura.
Aquest trimestre els nens i nenes
de segon hem començat a estudiar els oficis.

Les feines a les fàbriques

Moltes de les matèries obtingudes en el primer grup passen a aquest grup. Les
fàbriques tenen com a objectiu crear diferents materials o aliments.

Les feines que donen
servei
En aquest grup hi trobem totes
aquelles feines que donen un
servei a la comunitat. Per exemple
botiguers, cuiners, secretaris, etc
Per concloure podem dir que
aquest trimestre hem après moltes coses del món dels oficis.

*************************

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
CLOENDA DELS TALLERS DEL PRIMER
QUATRIMESTRE
El dilluns, 6 de febrer per la tarda hi ha haver la cloenda dels tallers artístics que els alumnes del
Cicle Mitjà han anat desenvolupant durant els primers quatre mesos de curs : Teatre, sardanes,
jocs de llengua, ombres xineses, periodisme i contes. En aquests tallers, a més de passar-s’ho
bé els nois i noies desenvolupen tècniques i habilitats com ara la psicomotricitat, l’habilitat
manual, la memòria, la fluïdesa verbal i la desinhibició d’actuar en públic.
Tots els alumnes en una brillant actuació varen demostrar les seves dots en els diferents
àmbits.
Ara ja han començat la segona tongada que acabarà a final de curs.

A la cloenda de tallers vam anar el teatre. Allà ens vam posar les sabatetes i vam començar a
practicar les sardanes.
La nostra una professora del taller de sardanes és la Gemma de música. La Gemma va tocar el
flabiol i els alumnes ballaven sardanes. Va ser tot molt divertit.
Ara faig ombres xineses i em toca la Cristina, que és una professora nova d’aquest any. Amb la
Cristina mirem vídeos de nois i noies que fan ombres xineses per exemple hi ha un elefant que
menja palla i ho fa perfecte. El nou taller m’agrada molt. Espero veure els que fan els meus
amics el dia de la cloenda.
											
Pol 3r A

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

Del 13 al 17 de febrer vam fer la
setmana cultural. Aquest curs hem
treballat el CÒMIC.
Es van fer set tallers amb diferents
professors, un al matí i un a la
tarda.
El primer va ser un taller de PLANS:
Allà vam treballar els diferents plans
dels còmics, com per exemple:
primer pla, pla americà.....
El segon va ser de BAFARADES: En
aquest taller hi vàrem treballar les
bafarades de: content, enamorat,
enfadat....
El tercer va ser de PERSONATGES: Allà vam inventar un còmic i vam ordenar les vinyetes i
també ens va ensenyar un còmic que havien fet fa molt de temps.
El quart va ser d’ ONOMATOPEIES: Ens
va donar uns quants còmics i havíem
de senyalar les onomatopeies, copiarles en un full i dir el seu significat.
El cinquè va ser FER UNA MÀSCARA :
En aquest vam fer una màscara d’en
Massagran i d’Ot del Bruixot i una fitxa
on vam explicar com ho havíem fet.
El sisè va ser PESQUIS I BALIGA :
Allà vam estudiar les vinyetes i varem
fer preguntes i després ens va dir la
resposta per fer un fitxa. I per acabar
vam haver d’ordenar unes vinyetes d’un
còmic Català.
El setè taller va ser d’EMOCIONS on
havíem d’escriure noms d’ emocions i
després dibuixar la cara de com seria si
fos real.
A tots els nens ens han agradat molt aquests tallers dedicats al món del còmic perquè hem
après moltes coses.
Eduard Massegur i Bernat Carbó

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR

SORTIDES CULTURALS A GIRONA 5è

ANEM AL MUSEU D’ART.Les monitores ens han essenyat els secrets de la pintura i el món que envolta
aquest art. Com a curiositat hem congut
quins estris es fan servir per treballar el
marbre per fer escultures.

I CONEIXEM LA GIRONA
HISTÒRICA
Dimarts 7 de Març les classes de 5è de
l’escola Puig d’Arques vam anar a Girona
a veure els banys àrabs. Ens van ensenyar
les diferents zones dels banys:
1.
2.
3.
4.
5.
Un cop visitats els banys
àrabs vam anar a esmorzar
al pont.
Desprès
varem
agafar
l’autobús que ens va portar
fins al Centre de Visitants
del Gironès. Allà vam fer un
taller de cistelleria.
Un cop acabada la manualitat
vam sortir a un pati d’herba
que tenien i allà vam dinar.
A la tarda ens van passar un
documental de la història a
Girona.
Quan tornàvem a l’autobús
ens vam parar a fer un petó
al cul de la lleona.

APODYTERIUM - El vestidor
FRIGIDARIUM – La sala d’aigua freda
TEPIDARIUM – La sala d’aigua tèbia
CALDARIUN – La sala d’aigua calenta
FURNUS – Els forns
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El dijous 1 de març varem anar d’excursió al Parlament
de Catalunya i a l’Església de Santa Maria del Mar.
L’autocar va sortir molt puntual, a les nou, a dins hi havia
nens cantant, jugant, escoltant música i, potser, n’hi havia
algun dormint. Com que no teníem res a fer un grupet
vàrem començar a cantar. Abans d’arribar a Barcelona
vam parar al pàrquing d’un restaurant per recollir als
nostres guies, l’Alex, l’Iraida i la Marta. Barcelona és
molt gran i nosaltres vam anar a l’estació de França,
que era gegant, i hi vam esmorzar. Vàrem veure alguns
trens arribar i marxar; se n’anaven molt ràpid. Després
d’esmorzar, ens van dividir en dos grups. Quan vam tenir
els grups fets, uns van anar a l’Església de Santa Maria
del Mar, i els altres, al Parlament de Catalunya.
Després d’una explicació inicial sobre la història del
Parlament, per part de la nostra guia, vam fer un recorregut
per l’edifici: el Saló dels Canelobres; aquest portava a la
Rotonda, on hi ha penjat un quadre, El set de Novembre,
del famós pintor català Antoni Tàpies. Aquest quadre
recorda la lluita dels catalans contra el franquisme. La
Rotonda estava unida al Saló rosa i al Saló gris. El Saló
Rosa està fet amb marbre i pedra de Montjuïc, i el Saló
Gris, que està decorat amb pilastres de color gris. Aquests
espais es diuen les sales dels passos perduts, allà
on parlen els polítics després de les seves llargues
reunions, que poden arribar durar fins quatre hores;
Quan ens dirigíem cap al saló de sessions, vàrem
veure la senyora Marina Geli, una diputada del
Parlament, que anava acompanyada pel senyor
Ernest Maragall, també diputat i que havia sigut
Conseller d’Educació.
Al saló de sessions vaig notar que era més petit, és
a dir que en realitat no és tan gran com sembla a
la televisió. Vam veure la Mesa presidencial, que
és on seuen la presidenta del Parlament, Nuria
de Gispert, dos vicepresidents i quatre secretaris.
També varem poder veure el lloc on seu l’Artur
Mas, el president de Catalunya. La Marta ens va
explicar que els diputats, per votar, podien fer-ho
amb uns botons que tenien a la butaca o amb una
papereta, que s’ha de posar en una urna. També ens

va dir que les funcions del Parlament
eren aprovar o no lleis, aprovar el pressupostos de
la Generalitat i donar impuls al govern. Varem
veure dues càmeres de televisió a les cantonades
que graven les reunions.
Quan varem sortir del parlament era tard, per això
vam anar corrents fins a l’Església de Santa Maria
del Mar, pel camí varem passar pel barri del Born,
que era un antic mercat de l’època medieval. Els
carrers del Born estaven distribuïts per oficis, per
exemple, en el Carrer de la llana hi vivien tots
els homes que treballaven amb llana. Al Born
hi havien molts negocis amb el nom del mercat.
També vam passar pel Fossar de les Moreres, on
s’hi van enterrar alguns homes que varen morir
a la guerra. Hi havia una inscripció que deia “Al
fossar de les Moreres, no s’hi enterra cap traïdor, fins perdent
nostres banderes serà l’urna de l’honor” . Hi havia una flama
que honrava als homes que van morir lluitant a les guerres per
Catalunya, aquesta flama no s’apagava.
A les parets de l’església de Santa Maria del Mar hi ha els
bastaixos, que eren els homes que varen ajudar a construir
l’església, perquè aquesta església va ser construïda gràcies a
l’ajuda dels habitants de Barcelona. La van construir en 54 anys,
que pot semblar molt, però que és molt poc perquè solien tardar
fins a cent anys a construir una església. A dins hi havia capelles.
I hi havia un deambulatori, que és el camí que seguien abans els
peregrins que venien d’altres llocs. A la part de dalt de la paret
hi ha uns vitralls molt bonics, que des de l’interior es veuen molt
acolorits, perquè hi entra la llum del Sol, i de fora no. Al sostre
hi ha claus de volta decorades amb la cara d’un duc. També hi
ha una volta de creueria, que es diu així perquè és una volta amb
forma de creu.
Després de la visita a l’església vàrem anar a dinar al parc de
la Ciutadella. La nostra visita havia durat molt més que la dels
altres, així que i no vam tenir temps per jugar. Havent dinat ja
vàrem tornar cap a Cassà.
Cristina Lamiel i Diana Tenica

MÚSICA
EL BALL DE CINTES:
Durant el segon trimestre, els alumnes de 5è, hem estat aprenent i practicant
balls. Un dels que ens ha agradat més ha estat el ball de cintes.
En el mig hi havia l’estaquirot. Els balladors formaven dos files paral•leles i cada
un tenia una cinta. Hi ha diferents maneres de ballar el ball. Una era trenant:
Ens posàvem per parelles, un de la parella portava un mocador a la mà dreta per
diferenciar-nos. Els que portaven el mocador, quan començava la dansa, feien
com un “túnel” perquè els altres poguessin passar per sota i així intercaladament
fins a formar una trena.
El ball de cintes és una dansa molt divertida però necessita molta
concentració.
Laura Miquel i Laura
Bosacoma (5è curs)

MÚSICA
EL SEGON TRIMESTRE TOCA BALLAR!
A l’àrea de música és tradició ballar danses tradicionals catalanes durant el segon
trimestre.
Però què es fa exactament?
Els nois i noies de primer a sisè durant les sessions de mig grup de música (1 hora quinzenal)
realitzen classes d’expressió corporal i dansa. Aquestes sessions tenen tres parts: Escalfament
i expressió corporal, aprenentatge i repàs de danses tradicionals catalanes i relaxació.
Per què es fa?
Perquè hem de donar l’oportunitat als alumnes a descobrir el seu propi cos i a saberse expressar corporalment per després seguir el ritme i el moviment segons una música
determinada.
Quines danses es ballen?
Segons el grau de dificultat es ballen unes determinades danses. Cal destacar entre
altres danses “EL BALL DEL ROGLE” a primer, “EL BALL DE PUNTA I TALÓ” a segon, “LA
BOLANGERA” a tercer, “EL BALL DE BASTONS” a quart, “EL BALL DE CINTES” a cinquè i
“L’HEREU RIERA” a sisè curs.
TROBADA DE DANSES A CICLE MITJÀ:
Coincidint amb aquest trimestre és important destacar la “Trobada de danses” en la qual hi
participen tots els alumnes de Cicle Mitjà de la nostra escola juntament amb els alumnes
del mateix cicle de l’Aldric i La Salle.
Aquest any haurem fet la trobada el dimecres 28 de març al pavelló de Cassà. Segur que
haurà estat una jornada molt divertida amb més de 225 balladors.

L’ESCOLA INFORMA
ÈXIT DEL Nº 100 DEL PUNT I LA COMA

DIA DE LA PAU

Una de les notes destacades del passat trimestre va
ser l’edició del número 100 d’aquesta revista. Tota
amb color i amb una gran participació de diferents
personalitats, ex-alumnes i ex-mestres. Va resultar
un emotiu recull d’anècdotes i vivències que han
configurat la història de la nostra escola.

El Dilluns 30 de gener tots els alumnes de l’escola
ens vàrem voler reunir al pati per celebrar una festa
tan bonica com LA DIADA DE LA PAU.
Vàrem confeccionar coloms per decorar les finestres
de l’escola, i, amb diferents colors formàrem entre
tots l’arc de Sant Martí de la Pau al pati. També vam
voler fer l’abecedari de la Pau amb tot de paraules
relacionades amb el dia. El trobem encara exposat al
vestíbul principal de l’escola per qui vulgui veure’l.

ACTIVITATS DE NADAL
L’ESCOLA SOTA ZERO
Els dies 2 i 3 de febrer ens vam llevar amb un paisatge
no gens habitual en el nostre poble: l’escola i els seus
voltants estaven ben emblanquinats per la nevada
que va caure. Això va fer que se suspenguessin les
classes del dijous, dia 2 i que, el dia 3 tot i que el
col•legi restava obert l’assistència de nois i noies va
ser força minsa.

Com de costum, la darrera setmana abans de les
vanaces de Nadal ha estat molt moguda al Puig
d’Arques; aquest any el festival del Pavelló anava
de les festes més destacades de l’hivern. També hi
va haver el tió, la carta als Reis amb la visita del
Patge a Educació Infantil i les activitats plàstiques
per adornar l’escola, els poemes, les nadales, la
campanya del quilo i els pessebres entre els quals
en destacarem un d’espectaculat que varen fer els
nens i nenes de religió amb centenars de càpsules
de cafè.

L’ESCOLA INFORMA
SETMANA CULTURAL i CARNESTOLTES 2012

JORNADA PORTES OBERTES

Des del 13 al 17 de febrer tota l’escola ha estat
treballant el còmic com a centre d’interès de la
setmana cultural d’enguany.
La cloenda de totes les activitats va coincidir amb
el Carnestoltes.
El divendres, dia 17, amb les màscares que
havíem fet en un dels tallers, els nens i nenes
varen sortir al pati on els alumnes de sisè dirigien
la festa. Ens van animar amb diverses corrandes,
i per últim els ens varen fer un ball que havien
estat practicant.
Per acabar va haver-hi xocolata desfeta.
El dia 17 de març es van obrir les portes de l’escola
perquè qui volgués pogués veure els treballs i les
produccions dels alumnes, parlar amb els mestres,
veure la manera de treballar, els espais etc...
La valoració des de l’escola ha estat molt positiva.
Hi va haver gran afluència de pares i mares molt
interessats en el funcionament del centre, la seva
organització així com del funcionament de tot el
material digital de què es disposa.
SORTIDES I EXCURSIONS
Aquestes són les que s’han fet en aquest segon
CLOENDA DELS TALLERS DE C. MITJÀ DEL trimestre :
E. Infantil : P3 a Can Maiol; P4 al Musaeu d’Art de
PRIMER QUATRIMESTRE
Girona i al Centre de Visitants de Sarrià; P4, al Museu
El dilluns, 6 de febrer a la tarda hi ha haver la d’Art de Girona; P5 a la Biblioteca de Cassà, a dues
cloenda dels tallers artístics que els alumnes del peixateries i també a l’Aquàrium de Barcelona.
Cicle Mitjà han anat desenvolupant durant els Cicle Inicial : 1r al tetare Sant Jordi de Figueres
primers quatre mesos de curs: teatre, sardanes, Cicle Mitjà : 3r a les lleres del Ter
jocs de llengua, ombres xineses, periodisme i Cicle Superior : 5è al Caprabo de Cassà i a la Girona
Medieval, i els alumnes de sisè a Olot per visitar els
contes.
Tots els alumnes en una brillant actuació varen volcans i al Parlament de Catalunya.
demostrar les seves dots en els diferents àmbits.
CALENDARI FINS A FINAL DE CURS :
Ara a preparar els de la segona part del curs.
VALENTINE’S AWARDS
Any rere any, els treballs de Sant Valentine’s
day continuen tenint una gran qualitat i elevada
participació. Els alumnes de cinquè i sisè participen
amb una gran il•lusió fent treballs molt originals
i amb una gran varietat de tècniques. Els textos
fan referència a frases treballades a l’aula i a
frases de collita pròpia.

* Vacances de Setmana Santa: del 31 de març al 9
d’abril, ambdós inclosos.
* Dia de lliure disposició: 30 d’abril.
* Festa Major : 4 i 5 de juny
* Jornada Intensiva : de l’11 al
22 de juny.
* Final de curs: 22 de juny.
* Començament curs 2012-13:
12 de setembre.

EDUCACIÓ FÍSICA
CAMPIONS DE CROS

Durant aquest curs els alumnes de l’escola hem participat a 6 proves del Circuit Gironí de Cros, van
començar el 20 de novembre a Girona, per seguir el 27 del mateix mes amb el cros de Salt. L’11 de
desembre ens van apropar fins a Santa Cristina D’Aro i el 18 a Caldes. Ja al 2012 van córrer el Cros
de Banyoles el 15 de gener i l’últim va ser el 12 de febrer a Caldes de Malavella.
La participació aquesta primera temporada ha estat molt alta i han corregut nens i nenes de tots
els cursos i amb uns resultats molt millors del que es podia esperar, ja que les proves eren obertes
tant per nens i nenes d’escoles com de clubs d’atletisme. Tot i la competència contra aquests clubs,
en la categoria d’aleví masculí l’escola ha assolit la primera posició per equips format per en Guillem
Torrentó, Joan Gasull i Abel Vilà: CAMPIONS PROVINCIALS!. També hem de destacar la 3a posició
David Vila al Cros de Caldes, a la categoria de benjamí masculí.
Relació de participants:
ALEVÍ MASCULÍ 4t-5è
P3 – P4
Guillem Torrentó Ortiz
Alba Company Bosch
Joan Gasull Cebrià
Abel Vilà Cardiel
PREBENJAMÍ MASCULÍ P5-1r
Jaume Casas Toll
Ian Ortega Calvo
Yeray enrique Ortega Calvo
Gerard Massegur Sancho.
Joaquim Mitjavila Roquer
Àlex Rostan Gordillo.
Arnau Company Bosch
Hodei Gil Falla.
David Fontanilla Vila
Aniol Company Bosch.
Gerard Van Wijhe Martorell
Lluc Bosch Berga
Ionut Voicu
PREBENJAMÍ FEMENÍ P5-1r
Pol Masgrau Lacalle
Jacqueline Torres Marin
Daniel Arias
BENJAMÍ MASCULÍ 2n-3rè
David Puigdevall Guillem
Marc Casas Toll
Biel Bosch Berga
David Vila Rodriguez
ALEVÍ FEMENÍ 4t-5è
Maür Trias Garralda
Clàudia García Bagué
Daniel Rojas Herena
Nuria Ribalta Cebria
Soleymane Bah
Meritxell Busquets Brugada
Luis Eduardo Quintana Mancilla
INFANTIL MASCULÍ 6è-1r ESO
BENJAMÍ FEMENÍ 2n-3r
Maxym Vidal Abulí
Martina Peñas Gumbau
Xavier Casas Toll
INFANTIL FEMENÍ 6è-1r ESO
Ainhoa Rostan Gordillo

THAT’S ENGLISH

VALENTINE’S AWARDS
Any rere any, els treballs de Sant Valentine’s day continuen tenint una gran qualitat
i elevada participació. Els alumnes de cinquè i sisè participen amb una gran il•lusió
fent treballs molt originals i amb una gran varietat de tècniques. Els textos fan
referència a frases treballades a l’aula i a frases de collita pròpia.
Agraïm la participació de tots els alumnes de cicle superior.
Els premiats i premiades d’aquest any són:
The best: Marta Sureda i Laura Basacoma
Best text: Diana Tenica
Good work: Anna Repiso i Monina
The most original: Noemí Capuz i Nerea Àvila
The most romantic: Arnau Company Bosch i Laura Miquel Feliu
Good job: Júlia Martí

RETALLS DEL NADAL

RETALLS DEL NADAL

EL PETIT LABORATORI

El divendres 17 de febrer als
nens i nenes de 5è de primària ens van ensenyar com
feien foc a la prehistòria.
Elements que necessitem: un
tros de sílex , un de pirita ,
un niu d’espart o fibres vegetals molt fines i seques i
un tros de bolet de soca .
Has de picar el sílex amb la pirita fins que surtin guspires
dins del bolet de soca i amb
un ganivet treus la guspira i la
poses a dins del niu d’espart.
Sortirà una mica de fum i tu
l’has de bufar, però has de
tenir paciència perquè tarda una mica a sortir la flama.
Marta Sureda , Carla Prat i Eva
Pascual.

RECORDANT EN JOAN GALÍ
Aquest mes de març ens va arribar la trista notícia de la mort d’en Joan Galí, que havia estat trenta anys
mestre de l’escola Puig d’Arques a finals del segle passat; la darrera etapa com a professor la passà a
l’Institut.
Els mestres que vàrem compartir la feina amb ell i totes les generacions d’ex-alumnes el recordarem com
un excel•lent professional, que impartia les matemàtiques com ningú, pel seu bon cor i també pel seu
tarnnà alegre i bromista que sempre en tenia una per dir.
Des d’aquesta revista en volem fer memòria i ens adherim al dolor de la seva família per tan sensible
pèrdua.

Dues fotos d’en Joan, una el dia de la seva jubilació en companyia de la seva esposa, Maria i l’altra en un equip de futbol dels
mestres en aquells èpics “derbis” que fèiem contra els de vuitè. Ell, com a empedreït culé que era sempre anava del Barça.

En el número extraordinari de finals de l’any passat, que coincidia amb el número
100, vàrem deixar, per manca de temps i també d’espai algunes de les
col·laboracions. Aquests escrits els anirem publicant en aquest i en el proper
número.

RECORDS DE LA REVISTA
Sílvia Garro Alsina 99/00

Pensar amb l’escola significa pensar amb els
bons moments que hi vaig passar al costat dels
amics, dels professors i amb les coses que vaig
aprendre durant aquella etapa.

Xevi Viñas Terris 01/02

Recordo de petit mirar sempre la revista de
l’escola ja que m’agradava molt veure els escrits
de la meva classe i les activitats que havien fet
els meus companys durant el trimestre. Algun
cop fins i tot hi havia participat!

AQUELLES PRIMERESREVISTES...
Si en remuntem vint-i-cinc anys enrera, al món en general i a la nostra escola en
particular, les coses eren molt diferents a les d’ara.
Començava el curs 1986/87 i al Col•legi Públic de Cassà teníem per primera vegada
un director elegit democràticament. En aquest sentit portàvem un notable retard
respecte a les altres escoles, ja que, el titular d’aleshores era d’oposició i per tant
intocable.
Començàvem doncs, una etapa totalment nova i hi havia un claustre amb inquietuds,
amb molta il•lusió i amb moltes ganes de fer coses. Va ser llavors quan es varen
promoure tot un seguit d’iniciatives, la creació i posada en marxa de la Biblioteca, la
de fer viure als nens d’una manera més directa l’entorn i això es va transformar en
les celebracions dels diferents esdeveniments culturals i festius del poble al llarg de
l’any i finalment, també va sorgir la idea de crear una revista, l’objectiu de la qual,
com deia el primer editorial, era una eina de comunicació entre tots els implicats en
el procés escolar.
Primer es va pensar un posar-li un nom, i després de moltes consideracions se’n va
triar, un de tan poc original com el nom de dos signes de puntuació : EL PUNT i LA
COMA, que de seguida es va abillar una mica, en coincidir la paraula “coma” amb la
plaça principal de Cassà i així, a totes les capçaleres el punt ha anat acompanyat de
la foto de la nostra estimada plaça. Pel Nadal d’aquell any –va fer 25 anys - ja sortia
el número zero.

Aquest era el claustre del Curs 1986/87

Parlem una mica dels mitjans que teníem per a fer aquells primers
números.
La nostra escola sempre ha estat – i encara ho és - capdavantera en les noves
tecnologies: hem estat els primers de tenir projectors de diapositives, magnetofons,
tocadiscs i màquines de fer cinena, altaveus als patis i a les classes, fèiem anar la
multicopista quan encara ningú ho feia.... Àdhuc a
primers dels anys 80 es va comprar un ordinador
enorme, a un preu astronòmic, que només
tenia uns pocs k de memòria i uns disquets que
semblaven “discassos” de més d’un pam de costat;
servia perquè la secretària d’aquell temps, amb
una paciència infinita, entrés totes les notes dels
alumnes del col•legi, que s’imprimien en paper
continu taladrat.
Tot i això, a l’any 86 hi havia paraules com ara
“digital” i “informàtica”, que encara ens semblaven de ciència ficció. Ara que teníem
unes magnífiques màquines d’escriure, que anaven elèctriques i una estupenda
fotocopiadora.
Aquestes eines varen ser fonamentals per fer les primeres edicions del Punt i la Coma. El
“retallar” i “enganxar”, evidentment, es feia amb tisores i cola, les fotos amb màquines
de rodet, i el muntatge, a mà. També a mà es cosien amb una grapadora “especial”
que havíem comprat a preu de “saldo” a can Roca de Girona quan va plegar.
La cosa ha anat evolucionant fins els moments actuals que ens sembla increïble el
que fèiem per tirar-la endavant sense ordinadors, màquines digitals i escàners. El cert
és que, la publicació ha anat sortint puntualment, trimestre a trimestre amb escrits
d’alumnes, mestres i pares, amb reportatges, entrevistes i tot el que reflectia el dia a
dia del nostre particular món escolar.
No hi ha dubte que El Punt i la Coma és la petita història del Puig d’Arques.
D’anècdotes n’hi ha un piló. Una que recordo especialment és quan, al límit del temps
se’ns va espatllar la fotocopiadora i en Joan Pagès, que era el director i jo, al vespre,
vàrem agafar unes quantes caixes de folis i amb el cotxe vàrem anar fins a l’escola de
Llagostera que gentilment, ens varen deixar la seva copiadora, per a imprimir-la; això
sí, ens emportàrem el transistor, que aquell dia jugava el Barça.
Ha plogut molt des d’aquell temps, els mitjans han evolucionat – i el que ho faran ! - .
El que no ha canviat - i esperem que no canvïi – és la il•lusió de les persones per tirarla endavant.

PUNT i LA COMA, PER MOLTS ANYS !!.
										

Quim Massa

ESCOLA : TRES GENERACIONS
DE LA FAMÍLIA RINCON
FITXA PERSONAL
Hola sóc la Clara Busquests Rincón, de la família Rincón - Busquets i ja fa tres generacions que
venim a la mateixa escola, encara que els noms han canviat.
Quan el meu avi, en Xavier Rincón García va començar a anar a l’escola, es deien Escuelas
Nacionales (en castellà com tot llavors). D’això ja fa molt temps. ara l’avi ja té setanta anys ..
La meva mare, que ara té quaranta-quatre anys, és l’Esther Rincón Puig també hi va anar al
mateix Col•legi, però llavors es deia Colegio Nacional Mixto Comarcal ... però tothom en deia
“les escoles”
I ara hi sóc jo, la Clara i tinc onze anys ! i ara es diu CEIP Puig d’Arques, per decisió dels alumnes
del centre, i val a dir, que és el nom més bonic de tots, però tothom segueix anomenant-lo com
“les escoles”
En se la tercera generació seguida que venim a aquest col•legi, el centre m’ha encarregat fer un
qüestionari a la mare i l’avi ... tot seguit us el respondran :

ENTREVISTA
Què recordes del teu pas per l’escola ?
L’avi em diu que hi havia uns pruners al pati, de fruites dolcíssimes, que menjaven entre tots
quan era el temps, també recorda com els feien cantar el “cara al sol”, i que amb un sol llibre
en tenien prou per a tot (no com ara que anem carregats tot el dia). Com que d’això fa molts
anys, també recorda que els nens i les nenes estaven separats (era mixta però no gaire). El
que recorda amb més alegria és l’excursió de cada anys quan anaven a menjar melons a can
Torremansa ... i que n’eren de bons ... Quan li pregunto a l’avi per la seva escola, li brillen els
ulls i no pararia d’explicar coses, però....
A la mare també li he preguntat com li va anar a ella l’escola, i m’ha dit que quan ella hi anava
van ampliar-la i van fer el gimnàs nou i més aules, un patí d’esbarjo més ... a les nenes els hi
va tocar perdre ... els hi van deixar per a elles el pati vell, més petit i sense camp de futbol,
mentre que els nens tenien el millor i
més ben equipat ! També li van quedar
gravades les màquines d’escriure Olivetti
enormes, negres, amb les que feien
pràctiques de mecanografia i com els
dits s’empassaven pel mig de les tecles i
li quedaven enganxats ...Recorda també
la bata de l’escola, d’un color rosa que
no li va agradar mai ... i com esperava
que s’hagués de rentar per no haver-la
de portar a classe !
També m’explica que els dissabtes al
matí, s’anava a escola però no es feia
classe, sinó excursions amb el senyor
Artau a l’arbre foradat, Sant Cristòfol,
Sant Vicenç ...

Quins mestres recordes?
L’avi em diu que recorda especialment el conserge, en Met, que tot el dia netejava,
el senyor Andreu que era molt bon professor però que no podia evitar quedar de
tant en tant adormit a la taula ... el senyor Omella que era dels que pensaven que “la letra con
sangre entra” i que, fent servir els contactes que tenia amb el Frente de Juventudes” va fer
possible que l’avi anés de vacances a Calella de Palafrugell (tot un viatge !) El mestre que més
li va agradar, però, va ser el senyor Mir, el que més endavant va ser director de l’escola ... com
veieu, tot eren homes !!!
La mare m’explica que recorda el conserge, en Joan Petit que sempre li deia “més ràpid, més ràpid”
i també en Joan Pagès, que enlluernava les adolescents de totes les aules, l’Anna, professora
d’educació física que les va engrescar amb el bàsquet (per primer cop es feien torneigs a fora
de l’escola). També recorda pel seu bon caràcter la Paqui Rutllan ... i la Quimeta Castanyer, que
feia dibuix i “labores del hogar”
Quina diferència trobes de quan venies a l’escola a ara, en què hi portes el fills o els néts?
L’avi em diu que ara es vigilen molt més els horaris d’entrar i sortir de l’escola, que abans els
patis eren oberts i ara estan tancats, que no hi havia menjador escolar, que només tenien un
llibre per curs, que no hi havia material de l’escola ni classes extraescolars, i els clatallots que
de tant en tant li arribaven ...
La mare m’explica que ara els pares participen molt amb l’escola, que ara les classes són mixtes i
els patis no estan separats, que la informàtica i els ordinadors han arribat a l’escola, les llengües
estrangeres ... Ella també troba a faltar les lliguetes esportives, de bàsquet i voleibol... També
recorda que es feia classe de costura i els ensenyaven a clavar botons ...
Anècdotes
L’avi explica que sempre que podien posaven sidral al tinter tant del professor com dels alumnes,
i que feia una espuma negre i groga !!! També recorda les trobades a fora de l’escola entre
els “pijos” i els “pobres” i com es tiraven pedres ! Explica també el primer dia de classe d’una
professora (diu que no en recorda el nom) que el va saludar dient-li “Hola guapo” i ell, innocent,
li va contestat “hola guapa” i que encara no ho havia acabat de dir ja va notar la seva mà a la
galta !
La mare m’explica que hi ha haver una vaga de professors, fa molts anys, i que els alumnes de
vuitè havien de fer de vigilants. Ella era més petita, feia cinquè, i amb tota una colla se’n reien
dels alumnes vigilants.... fins que va venir el director, el senyor Mestres, i els va posar en fila i
els va “regalar” una bofetada a cada un.
I ara jo
El que m’agrada més de l’escola és l’hora del pati, treballar amb el compostador, l’hora de
menjador, i sobretot les activitats extraescolars : el xinès i el teatre !
Els meus professors favorits són en Mia d’educació física i la Gemma de música
Les meves assignatures favorites són les mates i la plàstica
I el meu lloc favorit el teatre !

ELS PARES DIUEN
Com passen de ràpid els dies...
Ja arribem el bon temps, les vacances de setmana santa, i per tant l’ultim trimestre del curs. És hora de
començar a preparar les últimes activitats i plantejar-se els nous propòsits pel curs vinent. També és un
bon moment per recordar-vos que l’Ampa esta oberta a qualsevol suggerència o coŀlaboració que vulgueu
aportar, i així entre tots poder fer mes coses en benefici dels nostres fills.
Un bon exemple seria el berenar de carnaval. El divendres 17, els membres de l’Ampa i gracies a la coŀlaboració
del càtering del menjador, van poder oferir un berenar de festa, xocolata desfeta i un bon tall de coca.
Imagineu-vos la cara de la mainada al tornar del pati i trobar-se aquesta sorpresa!!... Ells van gaudir al
menjar-ho i nosaltres al preparar-lo.
L’Ampa també va estar present el dissabte 17 de Març a la jornada de portes obertes de l’escola, on van
poder informar als visitants de les nostres tasques i dels avantatges de ser de l’associació, el descompte als
xandalls, el reciclatext, el fet de poder participar activament en activitats pels nostres fills... Va ser una feina
molt agraïda al comprovar l’interès que la gent va mostrar pel que som i el que fem.
Ara, i com bé hem comentat abans, estem preparant noves activitats dirigides al final d’aquest curs i al
començament del vinent.
RECICLATEXT 2012-13 En breu es comunicaran les dates per tothom que vulgui participar en el projecte
de llibres gratuïts que gestiona l’Ampa, l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’escola i els seus professors.
AGENDES PEL CURS 2012-13 Pròximament estaran disponibles juntament amb els carillons, per tota
aquella mainada que comenci el cicle de primària.
FESTA DE FINAL DE CURS Serà el 16 de Juny. Pròximament s’informarà del lloc i de les activitats.

Aquestes son les dades de contacte de l’Ampa.
Tel.: 972463733
Mail: Escola@puigdarquesmail.com
També ens podeu trobar al blog, al facebook,
i als següents horaris a la secretaria de l’escola.
Dimarts i dijous de 9 a 11 del mati
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 2 quarts de 4 a 5 de la tarda.

Rebeu una cordial salutació

SOM I FEM ESCOLA
Mares i Pares del Puig d’Arques

Ajuntament de Cassà

Diputació de Girona

