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EDITORIAL

CANVIS

En el transcurs dels darrers temps, a cavall 
dels segles XX i XXI hi ha hagut molts 
canvis a la nostra societat, hem passat de la 
dictadura a la democràcia, del castellà per 
imposició al català; hem entrat de ple en l’era 
audiovisual i informàtica.   En el nostre món de 
l’ensenyament hem viscut un munt de plans i 
reformes –massa - que han anat canviant, la 
majoria de les vegades d’una manera no prou 
pensada, depenent del vent que bufava o del 
partit polític de torn. Tots, deien, en ares al 
millorament de la qualitat de l’educació dels 
nostres nois i noies, però tot això no sembla 
que es reflecteixi en els resultats globals. 

Darrerament, amb la LOE, la tònica ha seguit: 
la imposició de la sisena hora amb un deix 
d’improvització, la irrupció de les competències 
bàsiques, la tornada a les notes numèriques, 
la potenciació de la lecto-escriptura, la 
variació del calendari escolar, l’autonomia dels 
centres.... , tot molt encomiable, però en un 
marc de normatives a vegades canviants en un 
perìode no massa llarg de temps, han provocat 
moments de cert nerviosisme i crispació. 

Creiem que el que cal és agafar-nos les coses 
més amb calma, amb una reflexió profunda 
i una serena planificació a llarg termini, que 
tingui més en compte la estabilitat de tots 
els implicats en el procés educatiu, des dels 
mestres, que són els que des d’un assossec 
han de veure les coses clares, fins als nens 
i nenes que han de ser els grans beneficiats 
d’una reforma educativa.

Ara que encetem una nova etapa amb les 
darreres eleccions al Consell Escolar fem vots 
per una educació pública de qualitat.



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL

SORTIDA AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
EL PASSAT 14 DE NOVEMBRE VAM ANAR D’EXCURSIÓ A TORROELLA DE 
MONTGRÍA AL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA, MUSEU ON ES TREBALLEN 
DIFERENTS ASPECTES DELS POBLES DE LA MEDITERRÀNIA (ANIMALS, PLANTES, 
MÚSICA, L’ANTIGUITAT...). 



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E. INFANTIL

CASA NOSTRA I EL NOSTRE POBLE
AQUEST ANY ELS DE P5 HEM FET EL PROJECTE CASA NOSTRA I EL NOSTRE 
POBLE. DURANT AQUEST PRIMER TRIMESTRE HEM TREBALLAT COM ÉS CASA 
NOSTRA, QUINES PARTS TÉ, QUÈ HI HA AL CARRER, PER QUÈ TENEN NOMS I 
QUINS NÚMEROS TENEN LA NOSTRA CASA. TAMBÉ HEM PARLAT DEL MAPA, 
DELS CARRERS, ETC. 

VAM ANAR A DIBUIXAR 
L’AJUNTAMENT, VAM VISITAR 
LA PLAÇA DE LA COMA, LA 
CASA DEL GAS, ALGUNES 
CASES DELS NENS I NENES I 
TAMBÉ VAM TREBALLAR LA 
LLEGENDA DE SANT MARTÍ. 



DESCOBRIM GIRONA AMB EL CARRILET

El dia 22 d’octubre els nens i les 
nenes de 1r vam anar d’excursió 
a Girona. Per poder veure tots els 
seus encants vam agafar el tren 
Gerió i durant una hora vàrem 
descobrir un munt de coses: la 
plaça del Vi, els meravellosos jar-
dins de Girona, les Rambles, etc.

Ens va agradar molt visitar la ciu-
tat i descobrir tants racons mà-
gics i llegendes fantàstiques que 
hi ha.  Durant tot el matí vam 
estar molt atents i una de les 

coses que ens va agradar més va ser 
el plànol que hi ha sota les voltes de 
les rambles que s’assembla molt a la 
ciutat de Girona, però ens van expli-
car que era el plànol de París. 

Vam dinar a la Devesa, i vam aprofitar 

per veure les paradetes de les fires i 
jugar a un parc molt acollidor al costat 
d’una font màgica.

Va ser una excursió molt guai !!

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
 

 

El passat 11 de novembre vam sentir que les 
campanes tocaven a trillo. Era per recordar-
nos que era Sant Martí, el nostre Patró.

Sant Martí  era un soldat romà, segons el que 
diu la llegenda. La llegenda explica, que sant 
Martí va trobar un pobre que li va demanar 
que si tenia alguna cosa per abrigar-se . Ell 
també era molt pobre però molt generós . 
No tenia res més que el que portava posat 
i va agafar l’espasa, va partir la capa que 
l’abrigava, la va partir per la meitat i se la 
van repartir.

El podeu veure a la façana de l’esglèsia de 
Cassà. També a dins, a l’ altar Major.
     
Diuen que els dies propers  per la diada 
de Sant Martí,canvia la temperatura i 
fa més calor del que hauria de fer. Se’n 
diu;L”ESTIUET DE SANT MARTÍ. 

Es veu que Sant Martí amb els seus 
poders fa que faci més bon temps. Aquest 
any ha sigut així. Fins i tot per la televisió 
l’ home del temps ho va dir.

A Cassà celebren Sant Martí els Veïnats de 
Mont-roig i Serinyà



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
 

 
 Els alumnes de 4ta vam fer polígons . 
Ho vam fer amb:
•	 tisores
•	 	palles	
•	 plastilines	
•	 un	fil	de	5m	o	de	4m.
Vam	 fer	 quadrilàters,	 triangles:	 isòsceles,	 escalè	 i	
equilàter......
Primer	 vam	 agafar	 tisores	 i	 vam	 tallar	 3	 palles,	 desprès	
vam	agafar	el	fil	i	el	vam	posar	per	dintre	la	palla	i		el	vam	
lligar-lo		per	el	fil	que	quedava.	Quan	vam	acabar	de	fer-
ho,	o	vam	fer	amb	la	plastilina	i	amb	i	amb	les	palles	que	
vam	fer	cups,	prismes	i	piràmides	i	a	la	Maria	li	va	sortir	molt	bé.
	La	Consol	quan	vam	estar	va	fer	una	foto.	Quan	ans	va	fer	tota	la	classe	la	foto	va	tocar	el	timbre	i	ens	
en vam anar tots amb els nostres polígons. 

Els	nens	i	nenes	de	4t	B	tenim	quatre	escombraries	a	l’aula:	una	de	paper,	una	de	plàstic,	una	d’orgànic	
i	 la	de	 rebuig.	A	més,	 tots	els	cursos	mengem	fruita	cada	dimecres	 i	 les	 restes	de	menjar	 les	 tirem	
a	 la	orgànica.	Tenim	dos	encarregats	d’escola	verda	que	cada	tarda	abans	de	plegar	porten	 la	bossa	
d’orgànica	de	la	nostra	classe	i	de	la	classe	dels	professors	i	la	tiren	al	compostador	del	col•legi;	després	
ho	barregen	bé.	També	tenim	el	boca’n’roll	i	el	fem	servir	perquè	no	està	bé	portar	plàstic	o	alumini.	
Hem	de	recordar	les	3	“R”	reduir,	reciclar	i	reutilitzar	i	és	important	recordar	aquest	ordre.	
																																																																																																																								Oassim	Mahioui

 

 

El	nostre	practicant	es	diu	David.	En	David	ens	
ensenya	molt	i	també	ens	fa	riure	molt.	Ens	ajuda	
i	sap	molt	d’anglès.	Ens	servirà	de	molta	ajuda	
perquè	si	la	Patrícia	no	sap	alguna	cosa	ell	potser	
sí.	En	David	bé	de	la	Universitat	de	Girona	i	ara	
està	 aquí,	 a	 la	 classe	 de	 4t	B.	La	 nostra	 classe	
està	molt	contenta	amb	ell	i	ens	agrada	molt	que	
estigui	aquí	amb	nosaltres.	

Irina	Bertran

 

 



MÚSICA A L’AUDITORI I VISITA AL PARC GÜELL
El dimecres 1 de desembre els nenes i ne-
nes de cinquè del Puig d’Arques vam anar 
a l’Auditori de Barcelona. Vam marxar a les 
8:30. A l’autobús vaig anar amb l’Oriol i en 
Johny al darrera, que ens va deixar jugar
amb el seu mòbil. En el paisatge vam 
veure el Montseny (1800 metres), des-
prés la Tordera, un riu torrencial i el 
Besós també torrencial, també vam 
passar per un pont que hi passen els 
trens, aquell pont era gegant i de co-
lor blau, vam passar per dos peatges i 
per fi vam arribar a la capital de Catalunya, Barcelona. 

Vam arribar a l’Auditori a les 10 del matí i  alguns minuts més, vam esperar 20 minuts perquè 
comencés l’orquestra i quan va començar en Johny va començar a gravar  l’orquestra i també 
hi havia unes ballarines molt bones, van “pillar” a en Jonhy gravant i li van dir que havia de 
parar de gravar però ell se la va amagar a sota la cama, per cert el que havia creat aque-
lla música era Benjamin Britten. Quan va acabar aquella orquestra tots vam aplaudir per 
aquella bona música. Abans de marxar ens van fer una foto a tots junts a fora de l’Auditori. 

Després vam marxar cap al Parc Güell.
Hi havia un paisatge impressionant, es veia la Sagrada Família, quan vam arribar vam 
dinar però teníem desenes de coloms al voltant. Quan estàvem dinant en Johny va ficar 
la música de l’orquestra que havíem escoltat. Quan vam acabar de dinar la Cristina ens 

va explicar que havíem de fer una gimcana, 
jo anava amb: en Damián, la Carla i la Fa-
tou. El primer exercici era fer-nos una foto 
a la casa d’en Gaudí i ens van dir que esta-
va bé, després vam haver de fer un exercici 
molt fàcil, havíem de relacionar unes formes 
que s’assemblaven i ho van fer bé. Després 
vam haver de fer-nos una foto en grup a la 
bugadera i ho vam fer bé, el proper exercici 
era trobar unes formes concretes en el banc 
grandiós, primer dos peixets, i després un 
plat amb un dibuix concret i el vam tr4obar 
i després una flor i l’últim un 13 al revés, 
ens va costar molt però al final el vam trobar.

 Vam marxar al “cole”, quan vam arribar vam fer un partit de futbol i vam empatar 
1-1 i quan va tocar el timbre vam marxar.

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR



COMIAT A LA MARIA : UNA ALUMNA 
BRILLANT I MOLT BONA COMPANYA

El dia 27 de novembre, la  Maria Terera i els seus 
germans van marxar cap a Gàmbia per conèixer 
millor la família i la cultura dels seus pares.
El dia abans, el 26, aprofitant que fèiem una sortida 
a Olot, vam fer-li una petita festa amb un refrigeri i 
li vam regalar un recull de dedicatòries de les com-
panyes i els companys de sisè. Va ser molt emotiu!
Aquestes són algunes de les dedicatòries:

Maria, tu ets una de les meves millors amigues i sempre ho 
seràs. Sempre hi haurà un lloc per a tu en el meu cor. Espe-
ro que tinguis un bon viatge i que t’ho passis molt bé a l’Àfrica.
Mai t’oblidarem! Espero que tornis aviat a Cassà de la Selva!!                                                      Èlia  

Hola Maria vull que sàpigues que mai t’oblidaré,i que des del moment que et vaig veure vaig pensar que 
tu eres diferent, i així ha estat, has estat una molt i molt bon amiga per a mi, sé que et vaig conèixer a 
5è però per mi has estat molt i molt especial aquests dos anys, i espero que recordis que mai de la vida 
t’oblidaré, i espero que tu a mi tampoc.
Mai t’oblidaré!!                                                                                                                      Laura                                                

Maria sempre t’estimaré i mai t’oblidaré!!!
Vull que siguis la meva amiga per sempre, i que jo sigui la teva!  Torna aviat, i conectat força vegades per 
parlar amb nosaltres ! Un PETÓ BEN GRAN per una de les MEVES MILLORS AMIGUES!!!!!!
                                                                                   Ona 

Espero que tornis molt i molt aviat. Tú continua endavant i no t’oblidis de Cassà i de tots els que et tenen 
al cor. L’estimàvem,l’estimem i l’estimarem!!!!                                                      
                                                                                                                                           Neus  

Els mestres i les mestres de sisè et desit-
gem molta sort en el nou camí que ara 
comences i que t’enriquirà i t’ajudarà a 
fer-te gran.
Sabem que a Gàmbia aniràs a una nova 
escola. Esperem que creixis com a alumna 
i sobretot com a persona. Recorda que les 
claus de l’èxit són l’esforç, la responsabili-
tat i la constància.
Esperem que tornis aviat i sàpigues que 
aquí t’esperem amb els braços oberts .

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR



L’ESCOLA INFORMA
VAGA GENERAL 29 DE SETEMBRE

El claustre de la nostra escola al final vam  
decidir no adherir-nos  a la vaga general  del 29 
de  setembre excepte un mestre que va exercir 
el seu dret a vaga. Malgrat no fer-la, alguns 
mestres no estem  d’acord amb les retallades 
imposades, els serveis mínims imposats ni els 
canvis a la jornada intensiva del mes de juny 
i per això vam  voler expressar les nostres 
queixes en forma de pancartes reivindicatives 
a la façana de la nostra escola.

ESPECTACLE “COM UN MIRALL”

El passat dia 4 d’octubre  la companyia “El 
somni del Drac” va venir al teatre a delitar-
nos amb un concert de poesia anomenat 
“Com un mirall”. Aquest espectacle està 
inspirat en l’obra de Joana Raspall i es basa 
en un espectacle visual dels seus poemes. A 
través de la música i les imatges projectades 
la companyia fa entrar els espectadors en un 
món totalment màgic. Els actors a través de la 
música, i les imatges van recitant els poemes 
de la Joana Raspall, fent-los molt més atractius 
pels alumnes. 

Els alumnes van descobrir el món de la poesia 
d’una forma més amena i ha estat un punt 
d’inici per motivar l’alumnat en el Pla Lector 
que s’ha endegat aquest any a l’escola. 

 LA CASTANYADA

El passat dia 29 d’octubre vam celebrar la 
castanyada a l’escola. Aquest any va ser molt  
emocionant. La castanyada celebrada a la 
tarda va començar cantant dues cançons: “ 
Marrameu torra-castanyes” i “La Castanyera”, 
cantades pel mestre especialista de música i els 
alumnes de l’escola. Tot seguit va aparèixer la 
Castanyera i van cantar altre vegada la  cançó 
de la Castanyera  amb tots els alumnes”
El nostre Darquet va aparèixer acompanyat 

d’Issis, la geganta de Cassà. Tot seguit i per 
seguir la gresca va entrar el nou  “Per acabar 
el restaurador Carles Torrent ens va fer un 
parlament de com havia reformat en d’Arquet i 
que està d’allò més content. 
Per acabar la festa vam menjar castanyes i vam 
beure un sucs tots plegats. 



L’ESCOLA INFORMA
CAMPANYA DE FRUITA A L’ESCOLA

A la nostra escola hem entrar en un pla per 
consumir fruita a les nostres escoles. Aquest 
pla reb l’ajuda financera de la Unió Europea 
i la Generalitat de Catalunya. Consisteix a 
distribuir gratuïtament fruita fresca als escolars 
d’educació primària. Els objectius del pla són 
oferir fruita gratuïta als esmorzars del centre, 
informar sobre els beneficis del seu consum i 
proposar la seva menja com una alternativa 
excel.lent a altres aliments de menys qualitat 
com llaminadures i brioixeria. La rebuda per 
part dels nostres alumnes ha estat excel.lent. 
Gaudiu doncs, menjant fruita.

CALENDARI FINS A FINAL DE CURS :

Final de curs  ....... dimecres 22 de juny.
Vacances de Nadal : 
Del 22 de desembre al 6 de gener, ambdós 
inclosos.
Setmana “blanca”:
Del 28 de febrer al 6 de març
 Vacances de Setmana Santa: 
Del 16 al 25 de març, ambdós inclosos.  
Festiu --  13 de juny
 * Dia de lliure disposició: 7 de gener
 * Festa Major:.... 20 i 21 de juny
Jornada Intensiva : del 14 al 22 de juny 
intensiva.

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Aquesta tardor hi ha hagut eleccions a tots els 
sectors per a renovar el Consell Escolar. Ha 
quedat configurat de la següent manerta :

PRESIDENT               Josep Bofill  
CAP D’ESTUDIS         Isabel Carbó
REP. AJUNTAMENT     Miquel A. Chamorro 
REP. PROFESSORS     Mariàngels Aymerich
                                Àlex Carrera
                                Lourdes Grau
                                Auxi Sais
                                Cristina Pórtulas
                                Josep Trallero 
REP PARES                Neus Alsina
                                Dolors López
                                Lluís Pascual
                                Elisabet Valentí (AMPA)
                                Ester Poaté
                                Norma Camarillas 
REP. PERSONAL NO DOCENT Montse Mias
SECRETÀRIA              Dolors Pedraza León

NOVA DOTACIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC

El Puig d’Arques és de les escoles punteres 
en les noves tecnologies, aquest curs el 
Departament d’Educació ens ha dotat amb 
nou canons-projectors que s’han instal·lat a 
una classe de cada nivell. Esperem que sigui el 
primer pas perquè totes les aules, en un futur 
no gaire  llunyà, estiguin equipades amb aquest 
material.

ESTRENEM CASETA DE METEOROLÒGICA

L’Escola ha comprat 
una nova caseta de 
meteorologia. La 
que teníem era molt 
vella i les nevades 
del febrer passat 
la varen acabar de 
destrossar.
Ara podrem tornar 
a mirar el temps de 
cada dia.



RETALLS ...
Acabem d’entrar al vint-i-cinquè any d’aquesta revista. Evidentment, les coses, en 
aquell temps no eren com les d’ara. Com a curiositat, d’aquell número 0 del Nadal de 
1.986 n’hem volgut treure algunes “perles” que s’hi exposaven:

* El seu director, en aquell temps el sr. Joan Pagès, feia una crida a que la revista fos 
una eina de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.

* En la informació de es parlava d’una nova llei - la LODE -  qua canviava l’estructura 
escolar, ja que hi havia hagut unes eleccions  per formar un Consell Escolar, que seria 
l’òrgan rector del centre. Era un pas decisiu cap a la democratització dels centres 
d’ensenyament. 
Aquest Consell Escolar ja havia aprovat el primer Reglament de Règim Intern.

* A la mateixa plana també s’esmentava que, a partir d’ara les notes també serien 
diferents, amb un novedós programa d’ordinador, confeccionat per la mateixa 
escola.
A partir d’aquell curs, seguint les directrius de la llei, desapareixien les notes numèriques 
i serien substituïdes pel “Ben assolit”, l’”Assolit” i el “Poc assolit” 

* En un escrit, els alumnes de setè estaven contents per tots aquests canvis  moderns 
i democràtics, gràcies als quals ja no haurien de dur bata i a l’hora del menjador, es 
podrien asseure amb els companys de classe.
També se n’alegraven de les festes i celebracions que s’anaven organitzant a 
l’escola.
Per altra banda es lamentaven que s’havia espatllat el “cassette” de l’escola i no 
podien sentir la sardana que cada dia als saludava a les hores d’entrar. i també que, 
tot i que s’havien comprat llibres nous, no hi havia ni biblioteca per anar a llegir ni 
laboratori per fer-hi experiments

Un dibuix de l’escola, quan encara hi havia el pati Mitjà i el pati Gros separats per una tanca.



THAT’S ENGLISH

 Read the joke and then solve the sum to find the answer 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

What does Santa do in the garden?
(1x8=)(5x3=)(10-5=)  (64÷8=)(45÷3=)(1x5=)  (63-55=)(5x3=)(25÷5=)

What do you get if you cross a snowman with a vampire?
(18÷3=)(9+9=)(30÷2=)(74-55=)(3+5+12=)(1x2=)(43-34=)(6+6+16-8=)(40÷8=)

What do snowmen eat for lunch?
(2+7=)(9÷3=)(20÷4=)(0x2+2=)(5÷1+0=)(7+11=)(49÷7=)(45÷9=)(85-67=)(61-42=)

  



   

MÚSICA
LA FIRA DE SANTA LLÚCIA

A la fira de Santa Llúcia
hi pots trobar un doll de coses per Nadal
Apa, vinga, au som-hi, anem-hi
Vine amb els pares, que molta gent hi trobaràs.

Veuràs molsa, veuràs el vesc de la sort,
veuràs arbres amb arrels que has de plantar
Sentiràs l’olor d’humit, l’olor del bosc
mentre la gent, abrigada va xerrant.

Hi ha boix, grèvol! És que algú encara no sap
que n’hi ha poc i que és millor deixar-lo al bosc?
Hi ha muntanyetes de suro, hi ha tions,
hi ha regals, fa fred, hi ha llums i encostipats...

A la fira de Santa Llúcia...

Hi ha el pessebre dels firaires ben muntat
hi ha parades amb obsequis ben bonics
Hi ha una parella agafada de les mans
i una velleta amb el nét bocabadat

Hi veuràs ponts i palmeres, naixements,
els pastors i les ovelles i els tres Reis.
Veuràs gallines, ànecs i conillets,
ben segur també veuràs el caganer.

A la fira de Santa Llúcia...

Sentiràs cançons que parlen de Nadal,
campanetes i tonades que sabràs
i si alguna no la saps ja l’aprendràs
de segur que la tonada bé s’ho val

Hi ha les cintes i les boles de colors
per guarnir portes i arbres i balcons
hi ha una parella que bressen a l’infant
i uns pastors al seu costat l’adoraran.

A la fira de Santa Llúcia... 



EDUCACIÓ FÍSICA

Els cervells en forma

Prenen com a referència un article del diari “la vanguardia” el passat diumenge 
26 de setembre de 2010, volem destacar des de l’àrea d’educació física 
l’ importància de l’activitat física en el rendiment escolar. 
Segons aquest estudi es sap que l’activitat física aeròbica afavoreix una bona 
circulació sanguínia i ajuda que arribi suficient oxigen i glucosa a tot el cervell 
perquè tingui un funcionament òptim . L’exercici físic també té efectes sobre 
regions concretes del cervell, no només a nivell global. Així té una incidència 
directa sobre hipocamp, una estructura clau en la consolidació de la memòria i 
per tant de l’aprenentatge.

L’efecte no és el mateix a totes les edats

El benefici de l’activitat física sobre el rendiment escolar són més òptims en 
menors de 7 anys i en edats compreses entre els 7 i els 10 anys. 

Exemple pràctic

Fes aquests dos sudokus, el primer sense fer exercici físic i el segon després de 
jugar durant 10 minuts. Quin l’has solucionat millor?



EL NAIXEMENT D’EN DARQUET 

Aquest any en Darquet ha canviat el “look”, ja li tocava !! El que potser no saben molts 
nens i nenes de l’escola és com va néixer en Darquet. Ara ho explicarem :

Ja fa molts anys quan l’escola encara no se’n deia Puig d’Arques, hi havia un gegant que 
havien fet anys enrera uns alumnes amb pasta de paper. Era simpàtic, però molt lletjot.
Un grup d’alumnes de vuitè i una senyoreta que es deia Rosa varen decidir canviar-li 
la cara i fer-lo més “guapo”. Era el curs 1.986/1987. Ja fa 24 anys !!!. Es varen posar a 
treballar, treballar, treballar... fins que el varen tenir fet.
L’escola va fer una gran festa per a donar la benvinguda al nou gegant i li varen posar de 
nom Darquet  (derivat de Puig d’Arques).
Entre altres actes, tota l’escola férem una rotllana al voltant del gegant i li cantàrem una 
cançó, la lletra de la qual era dels mateixos alumnes. 

La cançó es cantava amb la música del “Gegant 
del Pi” i feia així 

A l’escola Puig d’Arques,
hi ha un gegant (bis)
a l’escola Puig d’Arques,
hi ha un gegant que està malalt,

L’hi fa molt de mal el cap,
al nostre amic, (bis)
l’hi fa molt de mal el cap,
ja ens n’hem adonat.

En vista la situació,
tots correm a la farmàcia
en vista la situació,
li posem un cap millor.

L’hem fet amb molta il.lusió,
ens agrada (bis)
l’hem fet amb molta il.lusió,
perqué de festes en gaudiu.

Aquí us el presentem,
els de vuité (bis)
aquí us el presentem,
amb un cap ben refet.

Segur que us agradarà,
ja ho veureu, (bis)
segur que us agradarà,
però l’heu de cuidar bé.



Aquest era el primer gegant

En Darquet el dia de l’estrena



PRESENTACIÓ DEL 
NOU DARQUET

La castanyada d’aquest any va tenir un convidat molt especial : en Darquet. 
Feia molts anys que el nostre gegant havia arribat a l’escola construït per un 
grup d’alumnes i se l’havia vestit amb les robes pròpies del temps.

Com sigui que els temps van canviant, 
l’AMPA ha afavorit la restauració a 
fons d’un  personatge noble, nostre  
i entranyable, com és en Darquet.

Hem d’agrair la col·laboració molt 
especial d’en Carles Torrent i la seva 
família en el disseny de la nova 
imatge del gegant. 

No era una benvingut, sinò un ben 
trobat !!

Va ser una festa molt maca. No hi 
va faltar la presència de l’Isis, la 
gegantona de Cassà, la “filla” de l’Aldric 
i la Isaura, els grallers i timbalers d’en 
Darquet i els de Campllong, i com no, 
la de la nostra simpàtica castanyera i 
de tots els nens i nenes de l’Escola i 

A dalt tenim en 
Darquet amb els 
seus restauradors
 i al costat els 
alumnes d’infantil



 

 



ELS PARES DIUEN

  Aquesta tardor, l’AMPA va participar com cada any a la festa de la 
castanyada que organitza l’escola. Vàrem torrar castanyes i  portar 
sucs per tots els nensnenes .
A més, es va fer la presentació en públic del NOU DARQUET !  Aquest 
esti s’ha posat molt més guapo, s’ha canviat de roba, i ha millorat el 
seu “look “. Els nens i nenes de l’escola el troben molt més eixerit, i va 
venir a ballar el dia de la castanyada. 

Volem reiterar el nostre agraïment més sincer a Carles Torrent, 
que juntament amb la seva mare, la Montserrat Pagès que 
ha fet de modista gegantera, i de Genís Tolosa que ha fet els 
brodats, ha reformat i renovat completament l’aspecte de’n 
Darquet, i l’ha convertit en un gegant digne de l’escola i dels 
nens i nenes 
que l’admiren. 
Gràcies doncs 

Carles de part de tots, i també a la Mariona 
que amb el seu suport, ha col•laborat en 
tot el procés i l’ha mimat fins l’últim dia.

Varem fer també uns punts de llibre per 
regalar com a record a tots els nens i 
nenes, que es va lliurar a cada un dels 
seus tutors, per que no els embrutessin 
amb les castanyes, i així el poden utilitzar a casa !

L’AMPA organitza un casal per la setmana blanca. Serà la setmana del 28 de febrer al 04 de març 
del 2011. Farem activitats, jocs, manualitats, cantarem i tot allò que permeti que els nens i nenes 
s’ho passin tant bé com sigui possible. Serà de tot el dia, amb opció a fer només matins o tardes. 
Opcionalment també es podrà demanar el servei de menjador.
És molt important que el més aviat possible, us poseu en contacte amb nosaltres per fer la pre-
reserva de places. 

SETMANA BLANCA

FESTA DE TARDOR

 CONTACTE: les dades de contacte de l’Ampa són: per telèfon al 972 46 37 33  
o bé  per mail a: ampa.escola.puigdarques@gmail.com.  

Ens podeu trobar també al blogg  i al facebook. 
 



 

 
 Ajuntament de Cassà 



 


