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El dibuix de la portada és original 
de l’alumna Yaël Fibla de 5è

EDITORIAL

Una, potser la més cabdal, de les 
tasques que se li suposen a l’escola és 
la de crear ciutadans aptes per viure 
en la societat del futur. Aptes vol dir 
preparats, autosuficients i crítics –allò 
que té de positiu ser crític- amb la 
pròpia societat. Si partim de la base 
que aquesta societat és, avui en dia, la 
societat de la informació conclourem 
que hem de formar alumnes 
competents i capaços d’aprendre a 
aprendre.

En aquesta línia, hem de celebrar 
enormement l’esforç de l’AMPA de 
l’escola que ha fet possible la dotació 
i instal•lació de PDIs (pissarres 
digitals interactives) a totes les aules, 
dotació que complementa, gairebé 
definitivament, la tecnificació del 
centre encetada –el curs 2004/05- 
amb el projecte IATIC (d’integració 
avançada de les TIC).

En un context de crisi greu, gravíssim, 
com l’actual ens congratulem de poder 
anar tota la comunitat educativa 
–pares, mestres, administració,- tots 
a una, indefectiblement units cap a 
un objectiu comú: el bé dels infants. 



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL

LA PRIMAVERA
Amb la primavera els nens i nenes de P-4 hem volgut conèixer una mica 
més el món de les plantes. Per això, hem anat al mercat per veure de ben 
a prop tota mena de verdures que potser no coneixíem. 
Hem comprat maduixeres i cadascú s’ha plantat la seva, de manera que... 
qui sap, potser en podrem menjar alguna d’aquí a unes setmanes!

També, aprofitant que els avis d’en Roger de la classe dels cavallers tenen 
un hort, hi hem volgut anar per veure com es planten les patates, com es 
fan les rases amb un tràmec,  com creixen els enciams, les escaroles, les 
bledes, els alls, les cebes, els pèsols, les faves i un munt de verdures!

Estem aprenent que no n’hi ha prou en plantar les llavors, també  hi fa falta 
la llum del sol i l’aigua per créixer.
Ho hem vist i constatat plantant diferents llavors de mongetes, fesolets, 
cigrons, meló, síndria, llenties, pèsols, julivert i faves. 
Així hem  vist que a l‘anar passant els dies han sortit les tiges i les fulles i 
que no n’ hi ha cap d’ igual.

“La primavera és alegre i les flors de mil colors ens ajuden a estar més 
contents i a veure que els dies són més clars.”
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Diferents  llavors  Comprem maduixeres 

 
Maduixeres ! 

 Plantem bulbs 

 Plantem  maduixeres  Plantem tomateres 

 Quantes flors !  
Som a mercat 



EL MÓN DE LES PLANTES

Aquest trimestre hem après moltes coses sobre les plantes. Entre tots 
hem creat un bonic racó. En aquest 
hi ha de tot; herba, la flor del nap, 
en “ Pinxitu i la Pinxita” entre 
d’altres. 
Cada dia l’encarregat de classe ha de 
regar totes les plantes i cuidar-les

També hem après que les plantes 
necessiten aigua, llum i oxigen. 

A part de tot això ja sabem que en 
el món de les plantes hi ha tres 
classificacions importants: els ar-
bres , els arbustos i l’herba.

Per últim ens agradaria dir que 
les plantes tenen diferents parts: 
arrel, tija, fulles, flors i fruits. 

                     
nens i nenes de primer
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LA PRIMAVERA JA ÉS AQUÍ
Ja ha arribat la primavera a l’escola. Els nens i nenes de segon 
hem parlat aquests dies sobre aquesta bonica estació. 
Per aquest motiu us deixem aquest bonic poema dedicat a la 
primavera.
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El dia 29 de març vàrem anar al museu de 
la pesca de Palamós i hem vist un docu-
mental, objectes relacionats amb el mar i 
una barca de fa molts anys. Després una 
monitora ens va guiar.
Aquesta monitora ens va ensenyar una 
pel•lícula de tot el camí que feia el peix des 
de que es pesca fins que arriba a la nos-
tra taula. Després, vam anar a una sala i 
veièrem diferents peixos i la seva família: 
peixos blaus i peixos blancs. Després pujarem cap al segon pis del museu i ens 
van ensenyar diferents xarxes amb les que es pot pescar per exemple:Teranyina, 
arrossegament. A continuació, a dalt també, vàrem veure diferents objectes, 
entre ells, canyes de pescar. Al final veièrem més xarxes i  la monitora ens va fer 
una o dues preguntes i jo era el portaveu. 
Ja ho heu vist quantes meravelles hi ha al mar !
                                                                                            Bernat

Els nens i nenes de tercer estudiem la indústria de Cassà i tots plegats vàrem 
anar a visitar la fàbrica de taps de suro Manuel Serra que està al Polígon.

En arribar, vàrem fer dos grups i el senyor Manel ens va ensenyar la fàbrica i ens 
va explicar com es feien els taps. Hem vist el perol, la llescadora, la metralla-

dra, com s’esmerilen, es renten, es trien i es 
compten els taps.

A mi el que em va agradat més va ser veure 
com es trien i amb la facilitat que la gúbia 
forada les llesques.

En sortir ens varen regalar una llesca de 
suro. Ha estat una visita molt maca !

                                                                                               Laura
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TROBADA D’ESCOLES VERDES A GIRONA
El dimarts 29 de març, 3 alumnes i 2 professors del puig d’arques de 4t van anar a 
Girona,al XESC que vol dir: Xarxa d’escoles per a la sosteniblitat de Catalunya. Allà 
hi avien moltíssimes escoles verdes. Hi havia 2 horaris,el dels mestres i el dels nens 
i nenes. De les 10:00 a les 30:00 els nens i mestres,van escoltar tots junts,3 per-
sones que es deien: Sra.Núria Terès, que es la regidora d’Educació de l’Ajuntament 
de Girona, el mes important el Sr. Albert Bayot, que es el Director dels Serveis Te-
rritorials d’Ensenyaments a Girona i la última la Sra. Marta Subirà, que es la Direc-
tora general de Polítiques Ambientals del Departament del Territori i Sosteniblitat. 

Quan vam acabar vam fer els grups que hi ha-
via 1,2,3,4,5i6 a nosaltres ens va tocar el 6.El 
1,2i3 van anar tots 3 grups a dalt a ensenyar 
el projecte i el 4,5i6 es van quedar a vaig i van 
jugar a l’aranya,a la fotografia que la fotogra-
fia consistia a fer parelles de 2 i un amb els ulls 
tancats i l’altre no.El dels ulls oberts portava al 
dels ulls tapats fins a un lloc,li tocava l’esquena 
i ell o ella obria els ulls i els tornava a tancar,i a 
un paper havia de dibuixar lo que havia vist en 
aquell moment. Quan vam acabar vam esmor-
zar i desprès vam tornar a fer lo mateix però 
1,2i3 van jugar i 4,5i6 van presentar el projecte. 

Desprès vam dinar tots junts els 
mestres vam fer una menjado-
ra d’ocells(era molt divertida).
Al final deixaven anar un falcó 
que havia estat l’hospital durant 
2 mesos, perquè algun caçador 
l’havia ferit i també deixaven anar 
una tortuga gran. Però nosaltres 
per mala sort no vam tenir temps 
de veure ni el falcó ni la tortuga.

PERÒ ENS HO VAM PASSAR MOLT I MOLT BÉ!!!.
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EXCURSIÓ A BANYOLES 
El dia dijous 17 de març els nens i nenes de 5è vam pujar a l’autobús i vam 
marxar cap a Serinyà. En arribar vam esmorzar i després vam començar la visi-
ta veient un vídeo de deu minuts sobre 
la prehistòria, que nosaltres ja havíem 
treballat prèviament a l’escola.

Vam anar a una sala on ens explicaven 
com era la vida diària en l’època de la 
prehistòria i vam veure rèpliques del 
que havien trobat (les verdaderes eren 
al museu). 

Més tard vam anar a tres coves i una 
estava inundada. Per acabar, vam pintar 
amb els dits i vam fer pintures rupestres, i el que ho va fer millor es va convertir 

en el nostre xaman.

Després vam visitar el Mu-
seu Arqueològic de Ban-
yoles. A fora, vam veure 
passar el Tren Pinxo de 
Banyoles. Vam dinar al 
costat de l’estany. Quan 
vam acabar de dinar, vam 
anar a les Estunes, que són 
esquerdes que hi ha a la 
superfície i hi pots entrar a 
dins i passar-hi. Allà ens ho 
vàrem passar molt bé per-

què era molt estret, fosc, humit i una mica profund.
Vam passar-hi dos cops. 
En acabar, vam tornar amb autobús cap a Cassà. 
Vam tenir molt bon temps i per sort, encara vam tenir una estoneta per jugar al 
pati.
Em va agradar molt l’excursió perquè vam entrar a les coves i a les Estunes.         
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SORTIDA CULTURAL A GIRONA (La Girona medieval)

El dia 22 de Març, els alumnes de sisè del Puig d’Arques, varem anar d’excursió 
a la Girona Medieval. Quan vam arribar ens posa-
rem ràpidament  a  esmorzar. Quan tots acabàrem 
d’esmorzar, es vam dirigir cap a l’església de St. 
Feliu i pel camí, alguns nens i nenes van fer un 
petó al cul de la lleona. Dins l’església ens varen 
explicar la llegenda de Sant Narcís i ens van fer di-
ferenciar entre l’estil 
gòtic i el romànic...
Tot seguit varem visi-
tar els banys àrabs i 
ens van ensenyar on 
escalfaven l’aigua, el 
caldari, el tepidari, el 
frigidari i l’apoditeri. 

A continuació ens van ensenyar el monestir de 
Sant Pere de Galligants i allà havíem de fer molt de 
silenci perquè sinó ens feien fora. També visitàrem 
el museu de la catedral, on hi vam veure escultu-
res, llibres que havien escrit els monjos en aquell 
temps (manuscrits) i fins i tot un tapís enorme, el 
de la Creació, on hi representaven els mesos de 

l’any en llatí i costums i oficis d’aquella 
època.
 A continuació visitarem l’interior de la ca-
tedral que està en obres i ens van explicar 
la llegenda de Carlemany i les característi-
ques de l’art gòtic.
Després vam anar a dinar a la muralla 
i quan tots varem acabar, vam córrer 
amunt i avall seguint la muralla.
Finalment, els professors ens varen pre-
parar un joc pels carrers del barri antic, 

de dos o tres pàgines i els dos equips guanyadors s’emportaven un diploma.
Vam arribar a l’escola ben cansats de pujar i baixar les 90 escales de la catedral i 
de córrer per la muralla i per aquells bonics carrers de la Girona Medieval.

                                                                  Laura Pibernat      Sisè A
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L’ESCOLA INFORMA

ACTIVITATS  DE NADAL

Moltes són les activitats que s’han dut a terme el  
Nadal passat, destaquem el Calendari d’advent, 
el tió, la carta als Reis amb la visita del Patge a 
Educació Infantil i les activitats plàstiques, els 
poemes, les nadales, la campanya del quilo, 
els pessebres,  i sobretot la gran Fira de Santa 
Llúcia que es va fer a nivell de tota l’Escola i 
que, malgrat el mal temps, va ser tot un èxit 
per la implicació de tots els cursos 

TEATRE DE FRUITES

El passat di a 1 de febrer els alumnes d’educació 
infantil i Cicle Inicial van poder gaudir d’una 
actuació de teatre referent a les fruites i les 
hortalisses.
Aquesta representació forma part del  PLA DE 
CONSUM DE FRUITA, que ja parlàvem en el 
núemro anterior. 

SANT VALENTINE’S DAY

A l’escola cada curs pels voltant de Sant Valentí 
els alumnes de cicle superior i dins de l’àrea de 
llengua anglesa, fem una exposició de pòsters 
creats pels propis alumnes amb missatges d’amor 
i concòrdia per celebrar el dia dels enamorats. 
 

TALLERS DE CICLE MITJÀ:

El passat dijous 3 de febrer es van fer la cloenda 
dels tallers de cicle mitjà, que s’han dut a terme 
durant aquest trimestre. Per fer la cloenda 
ens va dirigir al teatre i els alumnes de cada 
taller, alumnes de tercer i quart barrejats, vam 
oferir-nos una mostra del què han fer durant 
els seus tallers. De tallers n’hi ha molts i tots 
giren al voltant de l’expressió corporal i artística. 
S’han fet jocs de llengua, embolica que fa fort, 
esceneografia, expressió corporal, sardanes, 
teatre i cançons joc.  



L’ESCOLA INFORMA
JORNADA PORTES OBERTES

El dia 12 de febrer 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 a l’escola, 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 i van mostrar 
molta curiositat pel nou material digital de 
què es disposa des d’aquest curs. Tan tutors, 
pares, mares com nous i actuals alumnes van 
poder experimentar amb les noves pissarres 
digitals interactives de les que hi ha en totes 
les aules del centre.
Ha estat un èxit. Gràcies a tots els que ho 
heu fet possible!

CALENDARI FINS A FINAL DE CURS :

Final de curs  ....... dimecres 22 de juny.
Vacances de Setmana Santa: 
Del 16 al 25 d’abril, ambdós inclosos.  
Festiu --  13 de juny
  * Festa Major:.... 20 i 21         de juny
 * Jornada Intensiva : 
   del  14 al 22 de juny. 

TALLERS DE CICLE INICIAL

El febrer els alumnes de Cicle inicial van celebrar 
la cloenda dels tallers quadrimestrals. Ens vam 
reunir al teatre i vam exposar tots plegats els 
diferents treballs que hem estat realitzant durant 
aquesta primera etapa.
Els tallers que hem desenvolupat, serveixen per 
donar coneixements de diferents temàtiques als 
nostres alumnes, però una part molt important, 
positiva i essencial és la interacció que hi ha 
entre els nivells del cicle, la relació amb totes 
les mestres del cicle i també amb els alumnes. 
Creiem que és una part molt especial de la tasca 
que es realitza en els tallers. Els treballs han 
estat diversos:

SORTIDES I EXCURSIONS

Aquestes són les que s’han fet en aquest segon 
trimestre :
E. Infantil :: P 3 a la granja de cargols de 
Sant Andreu, P 4 a Girona, al Museu d’Art, Barri 
Vell i Parc de la Devesa i P5 a l’Aquàrium de 
Barcelona
Cicle Inicial : 1r, a Púbol, al castell Gala-Dalí.
Cicle Mitjà : 3r, Coneixement del Municipi : 
Granja de Can Coderc, Biblioteca Municipal 
i Fàbrica de Taps Manuel Serra. També varen 
anar al Museu de la Pesca de Palamós.
4t a l’auditori de Barcelona 
Cicle Superior : 5è a Serinyà i Banyoles i 6è a 
la Girona Medieval



Uns representants de 4t de l’escola vam anar al centre cultural la Mercè de 
Girona al fòrum de la xarxa d’escoles verdes per la sostenibilitat de Catalunya 
(XESC) per explicar el què fem nosaltres per ser Escola Verda. Els alumnes de 4t 
vam fer un Power Point i allà el vam explicar:

Compostador: Al llarg de la tarda 2 alumnes van al compostador a tirar-hi les 
restes orgàniques que s’han fet al menjador,a la sala de mestres i a la nostra 
aula. El compostador s’ha de barrejar bé per que es fermenti. Al cap de un 
temps es transforma en humus.

La mascota de l’escola: Hem fet un concurs on els alumnes fan un dibuix que 
representa que som escola verda. El dibuix guanyador es reproduirà en gran 
i en volum i serà la nova mascota de l’escola. És el dibuix de la portada de la 
revista.

Plantació d’arbres: Els alumnes de 3r han plantat roures i alzines al jardí de 
l’escola. Per què desgraciadament a la nevada del març 2010 alguns arbres van 
caure.

Denúncia ecològica: Nosaltres hem fet un concurs per fer una denúncia ecològica. 
A les fotografies s’hi veu com la gent embruta i no cuida el planeta. Ha guanyat 
un nen que es diu Pol Masgrau. És la primera edició que es fa a l’escola.

Boc ‘ n ‘ roll i carmanyoles: Serveixen per no utilitzar ni paper de alumini ni 
plàstics. Una de les 3 “R” i creiem que es la més important és REDUIR.

Vigilàncies d’escombraries: A l’hora de pati els de 4t vigilem les escombraries. Al 
pati hi tenim dos tipus d’escombraries. El groc: el plàstic i el marró: l’orgànica. 
A la nostra aula hi tenim tot tipus d’escombraries.

La joguina: Cada cicle ha escollit una o dues joguines que farem amb material 
reciclat entre tots.
Educació infantil: cuinetes 
Cicle inicial: caseta de joguina i guitarra
Cicle mitja: pilota gegant, nau espacial i guitarra
Cicle superior: baldufes i ajudar a educació infantil i cicle mitja.
Va ser una jornada molt divertida.

 

 



NAU ESPACIAL

     GUITARRA

BALDUFES

      PILOTA

CUINETA

MATERIAL RECICLAT



   

MÚSICA
L

II TROBADA DE DANSES:
El dimecres 13 d’abril vàrem celebrar la II trobada de danses 
on hi participaren tots els alumnes de cicle mitjà de les escoles 
de Cassà de la Selva.
En aquesta trobada ballàrem les danses que hem après 
a l’escola, vam fer tallers de dansa i vàrem veure l’esbart 
dansaire del poble. Abans es va fer un concurs d’anagrames 
entre les diferents escoles. Aquest anagrama que us mostrem 
és el guanyador d’aquest any. El lluïren tots els alumnes en el 
mocador que varen portar el dia de la trobada. L’artista del   

                                 disseny va ser l’Ana Torres de 4t B.

 

 



EDUCACIÓ FÍSICA
El joc. És bona la competició?

Existeixen diferents tipus de joc. En tenim de varis tipus segons la 
relació amb els companys o la col.laboració o oposició que ens dóna 
en el joc. Així tenim quatre tipus de principals:

1. Pot ser que jugui sol, superant una marca determinada o fent una 
habilitat ( jugar al diàbolo)

2. El participant té oponents una partida d’escacs.

3. Participants que s’ajuden entre ells. Jocs cooperatius. Fer un 
equilibri d’acrosport.

4. Jugadors que són membre d’un equip que intenten superar un altre. 
Són els jocs més competitius i que a vegades generen més conflictes. 
Aquests últims jocs són els més divertits i els que a la vegada generen 
més problemes, però aquests no deixen de ser una oportunitat perquè 
els nostres alumnes, fills aprenguin a negociar, cedir i cooperar.
Aquests jocs preparan per gestionar els conflictes i aprenen 
estratègies per tal de solventar-los en la vida quotidiana i adulta. Com 
a conclusió podem deduir que els jocs ens ajuden a aprendre hàbits 
molts valuosos per a la relació amb els demés. 

 
 Per aquests setmana santa els proposo    
 un joc:

 Trepitjar globos
 Nombre participants: 3 mínims
 Material: globus i cordes o cintes

 1. Cada nen/a es lliga el globus al     
 turmell.
 2. Tots han de trepitjar el globus de    
 l’altre.
 3. El nen que li peti el globus perd i     
 queda el.liminat.
  





EL NADAL a E. INFANTIL



                 

 ELS PESSEBRES



LA FIRA DE SANTA LLÚCIA



ELS PARES DIUEN

 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. 
 

IMPORTANT: 
• RECICLATEXT 2011-12: Tothom 

qui vulgui participar en el projecte de 
llibres gratuïts que gestiona l’AMPA 
,l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
amb l’escola i professors del Puig 
d’Arques, haurà de fer el contracte 
abans del 20 de maig a la secretaria 
de l’escola. Cas contrari no podrà 
accedir-hi. 

• AGENDES CURS 2011-12: a la 
venda a secretaria també durant el 
període del reciclatext. 

• FESTA FINAL DE CURS: serà el 
dia 28 de maig, i es farà al Pavelló 
Polivalent. Hi haurà activitats per tots 
els nens i nenes, comiat dels de sisè, 
sopar i ball. Els tiquets estaran a la 
venda en els propers dies també a 
secretaria . 

 

 

Arribada ja la primavera, els pares 
comencem a veure el final de curs a dues 
passes, i per tant, és hora de començar a 
plantejar-nos alguns punts que cal tenir 
presents.

NOTÍCIES:
• Recordeu que l’AMPA segueix 
oferint les activitats extraescolars de: 
casalet de tarda, acollida matina, taller 
de teatre, iniciació a la música i la dansa, 
anglès, mecanografia, dansa moderna i 
tennis.
• Les activitats de l’AMPA de 
casalet i acollida matinal permeten l’ús 
esporàdic de les mateixes. És a dir, es 
pot utilitzar qualsevol dels dos serveis 
de manera independent si es necessita 
algun dia esporàdic..

COLLA GEGANTERA D'EN DARQUET

Estem organitzant una Colla Gegantera que 
acompanyi en Darquet en totes les seves sortides 
!
Ja tenim molts nens i nenes que li fan 
costat, i que els agrada molt anar amb ell, i 
necessitem també pares i mares que el vulguin 
portar i fer-lo ballar. No surt gaires vegades, 
i si som colla, és molt divertit. APUNTEU-VOS,    
e n Darquet us necessita !

 Dades de la Colla Gegantera: 
E-mail: gegantdarquet@gmail.com    Telèfon : 972.46.37.33 



 

 
 Ajuntament de Cassà 



 


