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EDITORIAL
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Ja fa un temps que, a l’escola se’ns 
demanen millors resultats educatiu, però 
se’ns ofereixen menys mestres, se’ns 
limiten els recursos educatius, els sous 
són més baixos i tenim més alumnes 
a les aules. El context de retallades 
generalitzades –nacionals i locals- no 
ens fa baixar la guàrdia i ens empeny a 
serrar les dents i lluitar, decidits, per l’èxit 
escolar.

Des d’aquest editorial, volem fer-nos ressò 
que el model educatiu de Catalunya és 
un model d’èxit i de cohesió social d’ençà 
que es va aprovar el decret d’immersió 
lingüística, fa més de 25 anys.  Allà on 
gent de fora que no coneix la realitat 
catalana hi veu una imposició, sabem: 1, 
que és un model que evita la segregació 
dels nens i les nenes per raó de llengua, 
per la qual cosa cohesiona la societat i 
afavoreix la convivència. I 2, garanteix la 
competència lingüística de l’alumnat en 
finalitzar l’educació obligatòria, tant en 
català com en castellà. 

Davant les agressions del ministre Wert, 
la comunitat escolar –famílies i mestres- 
vol deixar clar que el model d’immersió 
lingüística és un model que ens el sentim 
com a propi i no ha provocat mai cap 
problema, ans al contrari.

PER UN PAÍS DE TOTS, 
L’ESCOLA EN CATALÀ.
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

L’estiuet de sant martí.

L’onze de novembre celebrem SANT  MARTÍ, patró de Cassà.
A classe vam treballar la seva llegenda i vam decidir anar a l’església a veure 
com està representat.
 Vam trobar 2 vitralls de Sant Martí, també al retaule de l’altar i una escultura 
sobre la porta principal on es veu com el Sant es talla la capa per donar-ne 
la meitat al pobre.

Va ser molt interessant!
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Com ja és sabut i 
des de fa molts anys, 
els alumnes del Puig 
d’Arques treballem els 
conceptes de medi 
a partir del nostre 
entorn, el nostre 
poble.
Aquest trimestre hem 
après a orientar-nos i 
a descobrir el perquè  
del nom d’alguns dels 
carrers i places del  
nucli urbà.
Després de treballar-
ho a la classe, un 
dia vam sortir per 
fer un petit itinerari. 
Portàvem un plànol i anàvem 
marcant el recorregut tot observant 
en quina direcció anàvem, a què o a 
qui corresponia el nom dels carrers 
per on passàvem. 

ITINERARI PELS CARRERS DE CASSÀ

També vam comprovar que 
en una vorera les cases 
tenen nombres parells i a 
l’altre són senars, en canvi 
a les places els números 
segueixen la forma de la 
plaça, ...
No cal dir que l’activitat 
ens va agradar molt i ja 
esperem la propera.
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Les classes de 4t A i 4t B 
fem projectes de medi de 
la següent manera:
Primer de tot comencem 
un tema parlant-ne: 
.què sabem ?
. què volem saber ?
. com ho farem...?
Un cop això està fet, 
escollim un títol.
A continuació comencem 
el projecte amb la PDI, 
posem el títol , el nostre 
nom,el de la tutora i 
també el nom de la nostra 
escola, Puig d’Arques.
Tot seguit busquem informació amb 
l’ordinador i també en diferents llibres 
que tenim a l’aula.
També hi posem imatges que trobem 
a Internet.

De cada imatge expliquem alguna 
cosa.
Quan trobem algun vídeo interessant 

relacionat amb el tema, el mirem i 
si ens agrada i ens ajuda a saber 
més coses, el fiquem al projecte.
A vegades la informació de la 
wiquipèdia està malament perquè 

uns trobem una cosa i altres 
en troben una de diferent.  
Per això ho comentem i 
busquem quina és la de 
veritat.
Amb el cmaptools fem el 
mapa conceptual per poder 
estudiar més bé.
Quan ja tenim el mapa 
conceptual el passem a 
text.
Preparem jocs i preguntes 
per els nostres companys i 
quan presentem el projecte 
a la resta de la classe, ens 

les han de contestar.
Ens agrada posar-hi gifts animats 
perquè es mouen i sol molt bonics.
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“El dia 20 de novembre els 
nens de 5è de l’Escola Puig 
d’Arques de Cassà d’excursió.
Varem anar a les coves 
prehistòriques de Serinyà, al 
museu arqueològic de Banyoles 
i a les Estunes, també són a 
Banyoles.
Cap allà un quart de deu varem 
pujar a l’autobús Maynau que 
ens va portar fins a les coves. 
Quan vam arribar vàrem 
esmorzar i en acabar ens vam 
dirigir a veure un audiovisual 
de la prehistòria. Ens vam 
dividir en dos grups, per anar 
a veure les coves, primer 
entràrem en una d’on encara 
s’extreuen restes arqueològiques. Després 
vam anar a veure’n una altra que li havia 
caigut el sostre i on van trobar un queixal 
de un home de Heildelbergensis. La darrera 
cova vàrem entrar perquè era fonda i tenia 
sortida.
Tornàrem a agafar el bus i ens portà a 
Banyoles, al museu arqueològic. Varem 
visitar les diverses sales del museu.
Agafarem el bus per tercera vegada, i ens 

La prehistòria a l’abast

va dur al parc de la Draga on dinàrem, jugàrem i 
ens ho passàrem d’allò més bé!!
Al cap d’una bona estona, quan vam arribar a les 
Estunes ens explicaren la llegenda. Hi havia una 
vegada una família pobre. Un dia la mare va fer 
que la nena més petita anés buscar llenya, s’anava 
fent fosc, fosc i més fosc. La nena començava a 
tenir por d’algú que l’ataques. Buscant un lloc on 
refugiar-se va trobar una cova (Estuna). Aquella 
nena va començar a veure puntets brillants a 

la roca que se li acostaven. 
Va creure que eren fades 
màgiques i la van salvar, 
portant-la a casa. Aquesta 
és la llegenda.

A dins de les Estunes, entre 
les parets quedava un 
caminet molt i molt estret. 
Hi havia pedres per tot arreu 
i costava un piló passar-hi. 
Molt a prop de la sortida hi 
havia una pedra gegant que 
reduïa el camí a un foradet. 
Semblava que ningú hi 
cabria però al final tothom 
va poder passar-hi.

Ens va agradar molt i volem 
que es repeteixi!!! Va ser 
molt divertit!Clàudia Garcia i Eduard Massegur   5C”      10
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SORTIDA A BARCELONA- BARRI GÒTIC I LICEU

El dia 18 d’octubre, els alumnes de 
sisè vam anar a fer una excursió a 
Barcelona.
Quan l’autocar ens va deixar ens 
vam dirigir al Fossar de les Moreres, 
dit així perquè va servir de fossa 
comú per enterrar a tots els caiguts 
durant l’Onze de Setembre, quan 
defensaven Barcelona de les tropes 
de Felip V. Varem esmorzar allà 
mateix i vam llegir una inscripció que 
hi ha al pebeter, on hi crema sempre 
una flama.
A continuació vam visitar la catedral 
gòtica de Santa Maria del Mar, on 
observàrem els vitralls i la rosassa. 
Després vam fer una gimcana.Tot seguit vam passar pels carrers 

del barri gòtic, amb carrers molt 
estrets i ple de botiguetes. Seguint el 
nostre camí arribàrem a la Plaça de 
Sant Jaume on hi ha el Palau de la 
Generalitat i l’Ajuntament.
Quan varem arribar al Liceu, vam 
haver de fer una mica de cua, ja 
que hi havia moltes escoles. Quan 
entràrem dins del Liceu vam pujar 
per unes escales amb una catifa 
vermella que ens va portar a la sala 
dels miralls. Tot seguit, vam anar als 
seients que també eren vermells i 
molt còmodes. L’escenari era gran i 

totes les parets eren daurades i amb moltes 
llumetes. Era preciós.
Quan va començar l’òpera “Guillem Tell” 
es van apagar els llums i es va il•luminar 
l’escenari. Hi havia un piano, un flautí y una 
trompa. De tant en tant ens feien cantar a 
nosaltres.
Quan es va acabar l’òpera vam anar a la 
Rambla on vam veure les estàtues vivents, 
després vam dinar al costat de les Drassanes.

I com que tot s’acaba, vam pujar al autocar 
i vam tornar cap al Puig d’Arques.

11
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-What’s your name and surname?
Laura-Beth Hayhurst.
Com et dius? Laura-Beth Hayhurst

-How old are you? I’m 20 years 
old.  When’s your birthday? 26th 
of March.
Quants anys tens? 20 anys. Quan 
és el teu aniversari? El 26 de 
març

-Where do you live? I live in 
England in a place called the 
Wirral , near to Liverpool.
On vius? A Anglaterra, en un lloc 
que es diu The Wirral, prop de 
Liverpool

-Who do you live with? I live 
with my mum, my dad and 
my younger sister.
Amb qui vius? Amb la meva mare, 
el meu pare i la meva germana petita.

-Have you got any pets? 1 dog and 1 
goldfish.
Tens alguna mascota? 1 fos i un peix

-Have you noticed a difference between 
Liverpool and here? The weather 
is much warmer here and I have 
noticed that the daily routine is 
different. In England we usually 
have dinner at 1 o’clock.
Has trobat alguna diferència entre 
Liverpool i aquí? El clima és molt 
agradable aquí i he trobat que la 
rutina diària és diferent. A Anglaterra 
normalment dinem a la 1 en punt.

-If I go to Liverpool, what can I visit 
there? It’s a lively city. You can go 
shopping, to many restaurants, to 
the museums, on a boat cruise.

Si vaig a Liverpool, què hi puc visitar? És una 
ciutat animada. Pots anar de compres, a molts 
restaurants, museus i fer un creuer amb barco.

-Where do you live in Catalonia? I live in 
Girona.
On vius a Catalunya? A Girona

-Do you like Girona? Yes, it’s beautiful city.
T’agrada Girona? Sí, és una ciutat bonica.

-What do you do in your free time? I go to 
the Gym. I also like to go to the cinema 
and go out with my friends. 
Què fas en el teu temps lliure? Vaig al gimnàs. 
També m’agrada anar al cinema i sortir amb 
els meus amics.

-What’s your favourite food? I like pasta, 
pizza and chicken, but I really love 
chocolate.
Quin és el teu menjar favorit? Pasta, pizza i 
pollastre, però el que m’agrada de debò és la 
xocolata.

***Entrevistem l’auxiliar de conversa que ha vingut aquest curs per 
ajudar-nos a millorar la nostra pronúncia i entonació***
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-What’s your favourite time of year? It’s 
summer, because I like to go to the 
beach.
Quina és la teva estació preferida? L’estiu, 
perquè m’agrada anar a la platja.

-What’s your favourite sport? I like running 
and dancing.
Quin és el teu esport preferit? M’agrada 
córrer i ballar.

-What kind of music do you like? I listen to 
most types of music.
Quina classe de música prefereixes? Escolto 
molts tipus de música.

-Do you like to travel? I love to travel. I 
have been to Europe, America, Thailand, 
China and Mongolia.
T’agrada viatjar? M’encanta viatjar. He estat 
a Europa, Amèrica, Tailàndia, Xina i Mongòlia.

-Where’s your favourite place to go? Hong-
kong, because I love the 
city and culture.
Quin és el teu lloc preferit 
per anar? Hong-Kong, perquè 
m’agrada la ciutat i la cultura.

-What’s your last trip? This 
summer I went to Croacia 
with my friends for two 
weeks.
Quin ha estat el teu darrer 
viatge? Aquest estiu vaig anar 
a Croàcia amb els meus amics 
dues setmanes.

-Did you like it? Yes, it was 
great.
Et va agradar? Sí, va ser 
fantàstic

-What did you do there? We swam in the 

sea, we went to visit different islands, 
we ate in nice restaurants and met 
lots of new people.
Que vàreu fer allà? Vam nedar al mar, vam 
visitar diferents illes, vam menjar en bonics 
restaurants i vam conèixer molta gent nova. 

-What do you think about our school? 
I think it’s a really nice school and 
everybody is very friendly.
Què en penses de la nostra escola? Penso 
que està molt bé i que tothom és molt 
agradable.

-What do you do in our school? I help 
with English conversation classes, we 
sometimes play games and sing songs 
to learn vocabulary ans to practice 
fluency in English.
Ajudo amb classes de conversa, a vegades 
amb jocs a vegades cantant cançons, per 
aprendre vocabulari i tenir més fluidesa en 
Anglès.



L’ESCOLA INFORMA
JORNADA PREMIS BALDIRI REIXACH
La Universitat de Vic ens va convidar a 
participar a la I Jornada Premis Baldiri Reixac, 
que es va celebrar el 20 d’octubre. Gemma 
Pla, mestra de música de l’escola, va presentar, 
entre d’altres ponents, l’experiència premiada 
a la darrera edició dels Premis Baldiri Reixach 
apartat Escoles: LA GLOSA. 

AUXILIAR DE CONVERSA
La nostra escola ha impulsat, els darrers tres 
cursos escolars, un PELE (Pla Experimental 
en Llengües Estrangeres) que ha consistit en 
doblar el nombre d’hores de llengua anglesa a 
Educació Infantil (P3, P4 i P5). Impulsar aquest 
Pla ens donava dret a sol•licitar un auxiliar de 
conversa nadiu que ajudés en la promoció de 
la llengua oral anglesa. Laura-Beth Hayhurst, 
de the Wirral Liverpool (G.B.), és una estudiant 
anglesa de Filologia Hispànica que estarà a la 
nostra escola des de l’1 d’octubre fins a finals 
de curs treballant amb grups reduïts d’alumnes 
en horari escolar fent, sobretot, pràctiques 
específiques de conversa en llengua anglesa.

NOVA WEB DE L’ESCOLA:
Aquest curs l’escola ha estrenat una nova web 
amb una presentació i estètica més moderna. 
Aquesta nova web, que es va posar en fase 
de proves l’últim trimestre del curs passat, 
ens permetrà accedir a més informacions de 
l’escola, millorarà la comunicació i hi haurà 
la possibilitat de visualitzar i descarregar les 
imatges de les classes i festes d’escola des de 
casa. Volem anar-nos actualitzant per arribar 
cada dia a més llars i mostrar al nostre entorn 
què és el que fem i com ho fem, que per a la 
mainada encara és més important.
La nova adreça de l’escola és: http://www.
escolapuigdarques.cat

CANTADA A L’HOSPITAL:
El passat 1 d’octubre els nens i nenes de Cicle 
Inicial vam anar a la Residència Geriàtrica  Sant 
Josep a celebrar la diada internacional de la 
gent gran. Vam oferir dues cançons: els nens 
de primer vam cantar “Si et vols divertir” i els 
de segon “Jo vull ser astronauta”. En finalitzar 
el concert els vam regalar una rosa i els avis 

ens van obsequiar amb globus i llaminadures. Vam 
estar molt contents i segur que una altra vegada hi 
tornarem.

JOCS TRADICIONALS PER LA FESTA DE TARDOR 
Hem volgut recuperar el joc tradicional. Són jocs 
que  no necessitaven d’una infraestructura ni uns 
materials massa sofisticats ni costosos però que 
sí que fomentaven el joc col•lectiu en un entorn a 
l’aire lliure. Solien ser jocs que venien cíclicament 
durant l’any i que, a més, cada any tornaven. 
Parlem de les bales, altrament dit “caniques”; els 
retrats; la baldufa; el mocador; saltar a corda; un, 
dos, tres, pica paret; els 4 cantons; arrancar cebes; 
cel infern; la goma;  el cavall fort més popularment 
conegut com a “xurro, mediamanga, mangotero”...

Per completar aquesta festa i comptant amb la 
inestimable col•laboració dels pares de l’AMPA, 
vam fer una torrada de castanyes i, a la vegada, 
els alumnes van poder degustar d’un refrescant 

14
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piscolabis de fruites de tardor. Va ser una versió 
diferent de la festa de tardor que havíem fet 
darrerament, que va enriquir el coneixement 
dels alumnes i, que, per suposat, els va agradar 
molt. La tornarem a repetir.

HALLOWEEN
Els alumnes de cinquè i sisè el dia 6 de novembre 
hem celebrat al teatre, la festa de Halloween. Hem 
posar en escena un seguit de representacions 
teatrals en anglès i unes coreografies de cançons 
relatives a aquesta festa. El festival de Halloween 
és un bon pretext perquè els nens i nenes de 
l’escola s’engresquin amb l’idioma i, tot fent 
gresca, el vagin parlant anglès en un entorn més 
pràctic. 

EXCURSIÓ A BANYOLES DE PRIMER
El passat dia 17 d’octubre els nens i nenes de 
primer vam anar d’excursió a Banyoles. Van 
visitar l’estany i observar la fauna i la vegetació 
del seu voltant. Unes monitores els varen explicar 
tres llegendes: la del Drac, la d’en Morgat i la de 
les Goges, van agradar molt, i també. Va ser un 
dia molt divertit! 

ANADA AL LICEU DE SISÈ
El dia 18 d’octubre, els alumnes de sisè van 
anar a fer una excursió a Barcelona. Van visitar 
el Fossar de les Moreres, la catedral gòtica de 
Santa Maria del Mar, i el Palau de la Generalitat 
i l’Ajuntament, a la Plaça de Sant Jaume i la 
Rambla on van poder contemplar les estàtues 
vivents. 
L’objectiu principal de l’anada a Barcelona era 
una audició al Liceu. Poder gaudir d’audicions en 
aquests llocs emblemàtics del nostre país és, per 
a l’escola, molt important. Aquesta vegada ha 
tocat òpera,  “Guillem Tell”. 

PREPAREM EL NADAL
Educació Infantil. Hem començat a treballar el 
Nadal cantant, memoritzant el poema, punxant, 
retallant, pintant, estampant, enganxant...!!!
Primària. Són unes festes que demanen una 
ambientació especial i aquest any també ens 
hem posat mans a la feina. Hem triat un element 
comú. La decoració de l’espai d’entrada al centre 
és producte d’una tasca comuna de totes les 
classes del centre. 

ANADA A LA BIBLIOTECA DE CI
Els alumnes de cicle inicial hem anat a la 
Biblioteca Municipal de Cassà a la Sala Galà. 
L’Anna, la bibliotecària, ens ha ensenyat la part de 
la biblioteca 
on hi podem 
trobar llibres 
per la nostra 
edat. A més 
de llibres, 
també hi 
p o d e m 
t r o b a r 
m ú s i c a , 
pel•lícules, jocs d’ordinador, diaris i revistes. 
També tenim a la nostra disposició ordinadors 
per poder fer treballs de l’escola. Demanarem als 
pares que ens hi portin sovint.

ITINERARI PEL POBLE DE TERCER
Aquest trimestre hem après a orientar-nos i a 
descobrir el perquè  del nom d’alguns dels carrers 
i places del  nucli urbà. Un dia vam sortir per fer 
un petit itinerari. Portàvem un plànol i anàvem 
marcant el recorregut tot observant en quina 
direcció anàvem, a què o a qui corresponien el 
nom dels carrers que passàvem.

LA PREHISTÒRIA A L’ABAST DE CINQUÈ
Conèixer d’on venim, quins són els nostres orígens 
sempre té un punt d’interès i curiositat. Els 
alumnes i les alumnes de cinquè s’han endinsat 
una mica més dins d’aquest enigma visitant les 
coves de Serinyà i visitant el museu arqueològic 
de Banyoles. Després n’hem parlat a classe i 
els ha ajudat a resoldre molts interrogants que 
només de començar a parlar de la prehistòria els 

havien vingut al cap. 
15
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ELS PESSEBRES
Concurs de pessebres de l’escola

Hi ha hagut una bona participació al concurs de 
pessebres d’enguany. Felicitats a tots els que 
hi heu participat. Els pessebres guanyadors 
d’aquest any són en aquestes fotos.

17



MÚSICA
CANTADA DE NADALES AL GERIÀTRIC

Ara ve Nadal
matarem el gall, 
i a la tia Pepa 

n'hi darem un tall.

Amb aquesta nadala 
es va començar el petit 
concert que van fer els 
nens i nenes de 1r i 2n al 
passat divendres catorze al 
geriàtric de Cassà. Els més 
petits van fer Ara ve Nadal 
i Amb la llum del  fanalet. I 
els de 2n van fer Allà dalt 
de la muntanya i Els àngels 
i els pastors. Conjuntament 
vàrem cantar el Vint-i-cinc 
de desembre.

Tot seguit la coral de la 
residència ens va oferir 

un petit concert de dues 
nadales El noi de la mare i  
Santa nit.

Els alumnes varen sortir 
ben contents per l'estona 
passada i per la piruleta 
rebuda. Esperem poder 
continuar felicitant el nadal 
als nostres veïns
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1. Sant Josep fa bugadaa dintre d'un morter,
hi posa una flassada, també un travesser,
la Verge Maria hi posa un llençol,
i els àngels hi canten, la, do, re, mi, fa, sol,
Al·leluia, al·leluia

2. Sant Josep fa dinada, posa l'olleta al foc,
amb naps i cansaladaja bull a poc a poc,
la Verge Maria hi posa una col,
i els àngels...

3. Sant Josep fa fornada amb la pasta i el llevat,
i després ell la tasta: - Quin pa més encertat,
la Verge Maria fa non-non al bressol,
i els àngels...



Educació Física
Psicomoticitat:

En les sessions de psicomotricitat 
fem servir el mètode Aucouturier, 
d’una manera resumida podem 
explicar que aquest mètode es 
basa molt en les vivències del propi 
alumne. Les sessions comencen 
amb una explicació per part del 
mestres sobre el material que 
poden fer servir, la segona part 
de la sessió és el treball lliure de 

l’alumne, on els infants juguen 
amb el material disponible, fent 
servir tots els seus recursos 
tant motrius com relacionals 
(desplaçaments, llançaments, 
enfilar-se, córrer, joc simbòlic, 
etc). Per finalitzar la sessió el 
mestre reuneix als alumnes 
una altra vegada en rotllana i 
comenta amb ells com ha anat 
la classe, quins jocs han fet, 

quin material han fet servir...
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Educació Física

E d u c a c i ó 
Física:

Durant aquest 
primer trimestre hem 
treballat diferents 
blocs de continguts, 
a les fotos podem 
veure una activitat 
amb xanques per 
treballar l’equilibri, 
també hem treballat les 
habilitats gimnàstiques 
fent moltes tombarelles en 
diferents plans i per acabar 
les sessions d’una manera 
tranqui-la  hem realitzat 
massatges.
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S.E.P.
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ENTREVISTA a Mª ANGELS AYMERICH 
(mestra d'Educació Infantil)

Quants anys fa que treballes a l'escola?
Aquest és el desè.

Tens fills?
No.          

Estàs casada?
No, però ben aviat ja ho estaré. Em 
casaré el setembre del 2.013

Abans de venir al Puig d'Arques havies 
estat a alguna escola?
Sí, a algunes escoles rurals de l'Empordà

De què vas treballar abans?
De professora de Religió

ENTREVISTA A LA LÌDIA GARCIA (mestra de 
Cicle Inicial)

Quina va ser la teva millor anècdota escolar?
Una nena va escriure Sant Gordi i la Lídia ho 
va llegir i va dir visca Sant Gordi i la nena li 
va dir Gordi tu!  !!    

La pitjor?
A l'any 1986 va haver-hi una gran nevada i 
l'antic director no ens va deixar marxar i vam 
haver d'anar a dormir a casa dels alumnes

Tens fills o filles?
Una filla i una neta

Quants anys fa que estàs a l'escola?
Des de l'any 1983. Fa 29 anys

Com t'ho fas per estar sempre contenta?
Perquè m'agrada la meva feina, els nens i 
els companys. Crec que he tingut molta sort



S.E.P.
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ENTREVISTA  A  LOURDES ( mestra de Cicle 
Mitjà)

T'agrada aquesta escola? 
Sí, molt.

Havies treballat en alguna altre escola abans 
que aquesta? 
A moltes altres. Una ZER (zona escolar rural) 
a Lleida que es deia Serra Llarga, en la qual hi 
vaig treballar 8 anys. I una altra escola, amb 
un nom molt semblant a la nostra, que es diu 
Josep Arques, en la qual hi vaig treballar 2 anys.

T'agrada fer aquests dos cursos?
Al principi no gaire, perquè estava acostumada 
a treballar amb nens més grans o bé a fer 
l'especialitat d'anglès, però ara, cada cop 
m'agrada m'hi sento més còmode i m'agrada 
més.

Quants temps fa que estàs a l'escola? 
-7 anys

 ENTREVISTA  A  ANNA Mª MASCORT (mestra 
de Cicle Superior)

Quants anys fa que treballes a l'escola?
Vaig començar a treballar amb 18 anys, per 
tant fa 41 anys que sóc mestra, i aquest any 
em jubilo 

En quines escoles has treballat?
A una escola de Sant Feliu de Guíxols durant 
un any. I tots els altres anys a aquesta.

Has tingut com alumne algun mestre que 
estigui a l'escola?
Si, el mestre Josep Trallero, i l'Àlex Carrera.

Quina es la millor anècdota a l'escola?
Quan anàvem de colònies amb els nens de 
6è o amb els nens de 8è. 



RELIGIÓ
Aquest trimestre, des de la matèria 
de religió amb els alumnes més grans 
s’han treballat activitats que ens han 
permès conèixer la varietat cultural i 
religiosa que existeix actualment. 
Al mateix temps, aquestes activitats 
ens han permès valorar el dret 
a la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió i manifestar 
actituds de respecte cap a les diverses 
formes de religiositat i laïcisme, tot 
rebutjant qualsevol tipus d’injustícia 
o discriminació. 

Pel que fa als més petits, hem 
treballat els valors com l’amistat, 
la família i la companyonia a partir 

de les seves pròpies experiències o de 
situacions molt properes a ells. 

En ambdós casos, les últimes setmanes 
hem treballat la festa de Nadal tant des 
d’un punt de vista religiós com cultural. 

Així doncs, hem realitzat activitats 
encaminades a una reflexió crítica 
dels alumnes enfront les campanyes 
consumistes dels mitjans de 
comunicació i de la societat en general, 
que amaguen l’autèntic esperit que tots 
volem que tingui el Nadal. 

Bones festes!!
Per ajudar-vos a preparar el Nadal us proposem que resolgueu aquesta sopa 
de lletres on hi trobareu alguns dels elements decoratius més importants.
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FELICITACIÓ OLLER S.A.
V CONCURS DE PINTURA LLIURE 
PROMOGUT PER L’EMPRESA 
FABRICANT DE TAPS DE SURO 
“FRANCISCO OLLER,SA”

Aquest concurs es tracta de fer un dibuix 
que hi surti un tap de suro amb la paraula 
Oller. El dibuix que quedi primer, Oller el 
farà servir com a felicitació de Nadal. De 
primer premi regalen un Ipad i els altres 
premis són llibres. Per fer el dibuix ens hem 
inspirat en Nadal.  
Aquest any ha guanyat una alumna 
de l’escola la Carla Prat Bosacoma. 
Enhorabona!!
Els altres ens ha agradat molt fer-ho, 
perquè encara que no guanyem ha estat 
molt divertit participar. En aquesta pàgina 
hi ha una mostra de dibuixos d’alumnes de 
6è.

(Núria Gener- Anna Vilar de 6è B)

Irina Bertran                                                      Laura Miquel
Africa Mariné                                Noemí Capuz                                Núria Gener



ELS PARES DIUEN
Ja som a la tardor !
Temps de treure les jaquetes, les 
botes i els paraigües. Del crec crec 
al trepitjar  el terra ple de fulles de 
coloraines.
Temps de mandarines, magranes, 
moniatos i com no, castanyes.
Tot i que per por a la pluja es va 
aplaçar la castanyada , el cinc de 
novembre els nens van poder gaudir 
d’una festa  per ells molt esperada.
La castanyada d’enguany va ser un 
xic diferent. Quan els mes petits 
van sortir al pati engalanats amb les 
seves corones de tardor, van quedar 
bocabadats amb el que es van trobar. 
Per un banda les nostres castanyeres 

que passejaven pel pati tot saludant 
petits i grans , I la novetat d’aquest 
any, el mercat de tardor. Els pares 
de l’Ampa juntament amb una colla 
de pares voluntaris, vam preparar 
unes paradetes on el petits van 
poder veure tot de fruites de tardor: 
magranes, raïm , mandarines...
Desprès d’aquest passeig els petits 
van fer el ball de les castanyeres i 
elles en agraïment els van donar la 
paperina amb les castanyes encara 
calentes. Però no van ser els únics 
en gaudir d’aquesta diada, els més 
grans guiats pels seus professors, 
també ho van poder fer de jocs 
tradicionals i en acabat van rebre 
tres tiquets que van poder “canviar” 
per la fruita de tardor que van voler 
triar.

En Horari d’Ampa a secretaria
Matins, dimarts i dijous de 9 a 11
Tardes, dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres de 3 a 2/4 de 5

O bé, per correu electrònic:
ampa.escola.puigdarques@mail.com

Que farà l’Ampa ara...? Esperar amb moltes ganes 
al patge reial, preparar les properes diades i estar a 
punt per quelcom que la mainada pugui necessitar.

Així que ja sabeu, si voleu participar o col·laborar 
poseu-vos en contacte amb nosaltres
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