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EDITORIAL
El divendres 22 de març s’haurà acabat
el període de preinscripció dels nens
i nenes que volen iniciar la seva vida
escolar o canviar de centre. És notori
i estadísticament demostrable que els
centres públics catalans es fan càrrec d’un
80% de l’alumnat nouvingut, mentre que
els concertats i privats n’incorporen un
20%. Aquestes dades, de caràcter general,
poden provocar un fort desequilibri en
l’adscripció dels alumnes amb necessitats
educatives especials i poden tenir efectes
nocius sobre el model d’escola a Catalunya.
L’esforç de la comissió de matriculació de
Cassà ha de estar dirigit, avui més que mai
i en aquest context de crisi econòmica, cap
a la justa correspondència en el repartiment
d’alumnes nouvinguts als tres centres que
imparteixen educació infantil i primària.
Qualsevol decisió contrària, per injusta,
afectaria greument la cohesió social futura.
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És una evidència que, malgrat la rutina
de cada curs escolar, els anys passen. I
amb ells es produeixen fets remarcables
i emotius per tota la comunitat escolar.
Ens referim a la jubilació, als 60 anys, de
mestres com l’Elena Bassols i l’Anna Maria
Mascort les quals, després de 33 i 42 anys
respectivament, a l’escola gaudiran ara
d’un merescut descans. A totes dues, i en
nom de tota la comunitat educativa del
Puig d’Arques, l’agraïment més sentit per la
bona feina que han realitzat tant de temps.
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL
ELS DE P4 AQUEST TRIMESTRE HEM TREBALLAT:
LA CASA. I HEM SORTIT
A DIBUIXAR-LES.

HEM DESCOBERT EN VINCENT VAN
GOGH, ELS SEUS QUADRES MÉS
EMBLEMÀTICS I UNA MICA DE LA
SEVA PARTICULAR HISTÒRIA.
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E. INFANTIL
TAMBÉ HEM CELEBRAT LA DIADA DE LA
PAU I CARNAVAL AMB TOTS ELS NOSTRES
COMPANYS I COMPANYES DEL CICLE.. PER
LA DIADA VAM FER UN COLOM I VAM
LLEGIR UN MISSATGE.

PER CARNAVAL
VAM PODER
VENIR
DISFRESSATS COM
VOLÍEM.

GENIA

L!!!
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL
La rateta que escombrava l’escaleta
Des de l’àrea d’expressió oral, els alumnes de primer han
estat preparant
l’obra de teatre
“La rateta que
escombrava
l ’ e s c a l e t a ”.
Per
concloure
aquest treball, la
van representar
als més petits
de l’escola.

Sortida al Palau de la Música
Catalana
El dijous 8 de febrer els alumnes de
segon de cicle inicial vàrem anar al
Palau de la Música Catalana a veure
l’espectacle “Trencadís de Cançons”
que prèviament havíem treballat dins
l’àrea de música. Vam gaudir molt de
l’obra amb músics i balladors i vam
tenir el plaer de conèixer un dels
edificis més emblemàtics del modernisme català. Ens ho vam passar molt bé i per poder
recordar aquest dia, ens van regalar a
cadascú el CD de l’obra.

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

Sara Belhaj

Aleix Bravo

Jordi Valentí

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
EXCURSIÓ A SANT CRISTÒFOL
Els nens de 3r i 4t vam
anar a Sant Cristòfol el
dijous.
Vam sortir de l’escola i
vam travessar el carrer.
Al cap d’una estona van
arribar a l’institut i ens
vam parar a esmorzar.
Vam
continuar
caminant i erem a
Matamala,vam veure
Can
Matabous:era
molt maca. Contiuàrem
i arribàrem a Can
Comas. Ja ens faltava
poc. Vam veure molts
arbres, és clar, perquè
estàvem en el bosc. Un

caçadors i també les
escopetes. Quan varen
marxar vam continuar
jugant i ja era l’hora de
dinar. Jo vaig dinar amb
els meus amics, els
altres no ho sé. Un cop
dinats vàrem jugar més
estona. Va venir més
gent, portaven un gos i
com que no el deixaven
estar jo me’n vaig anar
a jugar. Vam descobrir
llocs interessant, eren
molt guais.
Desprès ens en vam
anar,
passant pels
mateixos llocs del camí
d’anada.
Ens ho vam passar molt bé, va ser fantàstic!

cop vam arribar ens van dir on deixar
les motxilles; vam jugar, vàrem veure

Marc.Porsell 3rB
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
VISITA AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
El passat 28 de gener de 2013
els alumnes de quart varem anar
a visitar el Palau de la Música
Catalana per veure l’espectacle “La
Cobla 2.0”.
A les 9 varem sortir cap a Barcelona.
A ¼ d’onze ja estàvem davant
del Palau on varem esmorzar, fer
fotos i tot seguit després d’una cua
llarguíssima varem entrar a dins.
Ens va agradar molt l’edifici, i
l’escala per on varem pujar és molt
elegant amb una catifa vermella.
L’espectacle va ser fantàstic i varem
poder saber més coses de la cobla i
de tots els instruments.
Tots varem quedar bocabadats en
veure l’interior tan espectacular
d’aquest edifici modernista.
Sortint els mestres ens van portar
pel barri del Born fins el
parc de la Ciutadella, on
varem jugar i fer fotos al
gran Mamut i al llac.
Va ser una excursió
magnífica !!!!!!!
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR
“El divendres 22 de febrer vàrem
celebrar carnaval al puig d’Arques.
Aquest any podíem disfressar-nos
del que volguéssim. A aquesta festa
hi havia tota l’escola: professor,
alumnes, el director, nens i nenes
d’institut,...Aquell dia no només
va ser el dia del carnaval sino que
també va ser el gran dia per la gran
senyoreta de 6é l’Elena.
Al matí vàrem fer classe normal
i a la tarda després de dinar, va
començar la festa ajuntant tots els
alumnes i professors al pati mitjà
de l’escola. 1r de tot vàrem celebrar
la jubilació de l’Elena, on els seus
alumnes li varen cantar unes jotes meravelloses que
s’havien inventat ells a las classes de música. Després
de celebrar la jubilació de la senyoreta Elena ens vàrem
repartir per cursos fent unes rotllanes i vàrem ballar
el ball del Rogle. Tots els nens i nenes podien sortir
a ballar al mig de la rotllana del seu curs, en acabar
varem ballar el ball del gangnam style.
Després vàrem menjar una boníssima xocolata desfeta
amb melindros súper bons. També ens varen deixar
una bona estona per jugar a allò que volguéssim.
Aquell dia va ser molt divertit per a tota l’escola!!!!”
Marina, Lali i Carla
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR
El passat dijous 14 de Març els
cursos de 6è vam anar a passar
el dia a la comarca de la Garrotxa.
Pel matí vam pujar al volcà El
Croscat on vam poder gaudir de
la varietat cromàtica del mateix
volcà i de la vegetació que hi
ha al seu voltant. Després vam
anar fins a la Fageda d’en Jordà
on les guies que portàvem ens
van fer veure les característiques
de la zona i la seva singularitat.
Per últim, a la ciutat d’Olot vam

visitar el Museu dels Volcans on vam comprendre
en primera persona com seria si es produís un
terratrèmol en el nostre entorn.
Va ser un dia molt agradable, deixant de banda la
fred que feia!!
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A EN KEVIN BORDAS LI
En Kevin va ser alumne a l’escola
Puig d’Arques durant molts anys
i ha assolit el campionat del món
de patinatge a Auckland (Nova
Zelanda) aquest proppassat mes
de gener.
Per aquest motiu, la Laura M., la
Laura A. I l’Elsa de sisè, li han fet
aquesta entrevista.
En Kevin un dia de classe normal amb un company

tirava a cistella a l’hora del pati.

Quin va ser el teu primer professor o
professora?
L’Alba Abulí, que ara és la directora
de l’Aldric, que va ser la meva primera
senyoreta a parvulari.

En Kevin en un moment de la entrevista

Primer de tot et volem felicitar pels teus
èxits. Què vas guanyar?
El campionat del món juvenil a
Auckland (Nova Zelanda).

Tu vas venir uns quants anys a aquesta
escola. Que recordes?
Tinc molts de records difuminats,
però especialment el sr. Poaté que

En Kevin en una excursió al parc Güell
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ENTREVISTA
Hi havia alguna assignatura que et
costés més que no pas les altres?
Recordo
que
em
especialment Socials.

costava

Estàs estudiant ara?
Sí,
estudio
Acupuntura
a
Barcelona. L’acupuntura és una
medicina tradicional xinesa.

És molt dur combinar patinatge i els
estudis?
Francament és complicat, però En Kevin en un altre moment de l’entrevista
més al principi. Més tard ja t’hi
acostumes, tot i que són moltes
A part del patinatge, tens algun altre hobby?
hores d’entrenament.
No tinc temps per massa hobbies,
sobretot el patinatge.

Què en penses de la política?
independència?

I de la

Que són temes complicats. Crec que
algun dia ho aconseguirem, però com
he dit és molt difícil.

A quins països has viatjat per patinar?
Per tot el món: he viatjat a Itàlia,
França i darrerament a Nova Zelanda.

On ha estat el darrer campionat que has
fet?
Aquest que vaig proclamar-me campió
del mon juvenil al campionat del món
que es va celebrar el mes de gener a
la ciutat d’Auckland (Nova Zelanda).

En Kevin al mundial d’Auckland
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L’ESCOLA INFORMA
poemes i nadales d’allò més diversos.
El dia 20 a la tarda, durant el festival de Nadal
al pavelló Nou, vam felicitar els alumnes
guanyadors del dibuix (Salim Mahioui 3r A) i
del Poema (Eduard Girals, 5è B). Enhorabona a
tots tant als guanyadors com els participants.

Recuperem les activitats que s’han realitzat
des del darrer número de la nostra revista i
hi fem un repàs de manera ràpida:
Festival de Nadal
El Festival de Nadal és una de les activitats
més esperades al final del trimestre.
S’organitza cada dos anys i enguany es va
fer al pavelló Nou.
Com és precepte vam triar un lema entorn
del que van girar totes les representacions
que es van fer durant el festival. “PER
NADAL VALORS I TRADICIONS COM CAL”
Nadales de l’Hospital
El divendres 14 de desembre com cada any,
els nens i nenes de CI vam anar a l’hospital
de Sant Josep a cantar un repertori de
Nadales. Tant els avis com nosaltres vam
gaudir d’una bona estona.
IV
Concurs
de
pintura
lliure
“FRANCISCO OLLER,SA”
Com cada any, des de ja en fa 4, hem
participat al concurs de dibuixos de Nadal
que organitza l’empresa Francisco Oller
S.A. El dibuix que queda primer, Oller el fa
servir com a felicitació de Nadal. El primer
premi és un Ipad.
Aquest any estem molt contents perquè
qui ha guanyat ha estat una alumna del
nostre centre: Carla Prat Bosacoma. El
director general de Francisco Oller S.A. sr.
Joan Puig ha vingut durant l’assaig general
del Festival de Nadal per fer lliurament del
premi a la nostra guanyadora davant de
tots els alumnes de l’escola. Enhorabona,
Carla !!
Felicitació de Nadal: Concurs de
Nadales i poemes.
Aquest any també hem celebrat el concurs
de nadales (de 1r a 3r) i poemes (de 4t a
6è). Resulta molt engrescador per tots els
nens i nenes de l’escola i en surten molts
14

Decoració i concurs de pessebres:
Al concurs de pessebre d’enguany hi havia
pessebres de tots tipus i fets amb els material
més diversos. Tots ells molt originals. Els
guanyadors d’enguany han estat: Pessebre
més treballat: Pol i Clàudia Freixa i Eduard
Comalada Pessebre més Original: Lucas i
Odra Moreno i Pessebre més divertit: Judit
Pérez i Maria i Oriol Jiménez.
Felicitats a tots per la vostra participació!
“Campanya del quilo”
Un any més els alumnes del CEIP Puig
d’Arques han insistit a les seves famílies en la
necessitat de secundar aquesta proposta de
l’Ajuntament, que ja és tradicional a la nostra
vila i que anomenem "Campanya del Quilo".
Ens volem sentir més solidaris amb aquelles
persones que ens són properes i que més ho
necessiten.
Dia escolar de la no violència i la pau
El dimecres 30 de gener tots els alumnes
de l’escola hem sortit al pati mitjà per donar
més importància al DIA ESCOLAR DE LA NO
VIOLÈNCIA I LA PAU.
Visites al Palau de la Música Catalana
Els alumnes de 4t el dia 28 de gener i els de
segon el dia 8 de febrer han anat al Palau.
Han vist i escoltat “La Cobla 2.0” i “Trencadís
de Cançons” respectivament.
Dijous Gras i Carnaval
Els alumnes de l’escola han anat a diveersos
llocs a fer dijous gras: a la pineda Fosca, a
Sant Cristòfol del Bosc i a sant Vicenç d’Esclet.
Han estat unes sortides fantàstiques, encara

L’ESCOLA INFORMA
Valentine Awards
Ja fa molt anys que els alumnes de cicle
superior de la nostra escola, quan s’acosta Sant
Valentine’s day, participem d’un concurs de
Valentine Cards. Agraïm la participació de tots
els alumnes de cicle superior i especialment
als que han resultat premiats. Enhorabona!!

que hàgim hagut d’aguantar un vent fort
bona part del dia.
La celebració del carnaval enguany ha estat
diferent dels anys anteriors. No hem cremat
el ninot. Els alumnes han vingut disfressats
de la manera que cadascú ha volgut. Hem
ballat alguna dansa i hem pres xocolata amb
melindros. Agraïments als pares voluntaris
de l’AMPA.

Els premiats d’aquest any són:
The best: Carla Prat i Laura Basacoma 6è
Best text: Oscar López 5è
The funniest: Nerea Fontanilla 5è
The most romantic: Solo Yurkiv i Ariadna
Restoy 6è
A lovely work: Núria Gener i Anna Vilar 6è
Something different: Adrià Reacasens i Genís
Córdoba 5è
Hard work: Lucas Moreno 5è
Fantastic Work: Anna Sureda i Laura Alba 6è
An artistic valentine: Eva Pascual i Ana Torres
6è

Jornada de portes obertes
El dissabte 9 de març hem tingut l’escola
oberta a totes les famílies que ens hagin
volgut visitar. A partir de dilluns 11
començaran les preinscripcions per als curs
2013/2014.
Desitgem que us hagi agradat la visita
i moltes gràcies a totes les famílies que
confieu en l’equip humà del nostre centre.
Educació Infantil
Els de P3 (peixos i elefants), a partir de tot
el material que estem aportant adquirim nou
vocabulari, descobrim curiositats... Al blog de
P3 http://blocs.xtec.cat/puigdarques2009/
hi hem penjat dos symbaloo perquè cada
nen que vulgui des de casa pugui jugar amb
els pares.

Sortides de Cicle Superior
Els alumnes de sisè el dia 14 de març han
fet la sortida a la zona volcànica d’Olot i a la
Fageda d’en Jordà.
Els alumnes de cinquè el dia 21 de març han
anat a Barcelona a sentir un concert de la
Banda Municipal de Barcelona a l’Auditori. Ens
han ofert “l’Ocell de Foc” d’Stravinsky.

Les dues classes de P4 dins del projecte
“Grans pintors” estem treballant Vicent
Van Goh. A P5 som petits Gaudís! Hem
après molt bé a dibuixar, pintar i construint
rèpliques de la Sagrada Família, la Casa
Batlló, i la Pedrera.

LA
SENYORETA
MASCORT
i
LA
SENYORETA ELENA S’HAN JUBILAT. Els
desitgem que aprofitin molt el temps per fer
allò que els vingui més de gust. Passeu-vosho molt bé i gràcies per la vostra feina de
tants anys.

Teatre a Cicle Inicial: La rateta que
escombrava l’escaleta
Des de l’àrea d’expressió oral, els alumnes
de primer han estat preparant l’obra de
teatre “La rateta que escombrava l’escaleta”.
Per concloure aquest treball, la van
representar als més petits de l’escola.
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THAT’S ENGLISH
VALENTINE CARDS

tat aquest any i que
han estat exposats a
l’estrada principal de
l’escola durant molts
dies. Els alumnes dels cursos de cicle
inicial i mitjà poden gaudir d’aquesta
exposició i estan il·lusionats amb la
idea que els anys que venen seran
ells els que participaran del concurs i que ho hauran de fer molt
bé per poder continuar mantenin el
bon nivell que hi ha hagut fins ara.

Un any més des del departament
d’anglès hem organitzat el concurs
de “valentine cards” entre els alumnes de 5è i 6è. Hi ha hagut bona paticipaciói i la qualitat ha sigut molt alta.
És una d’aquelles activitats que tenen un traball global on, a part de
l’anglès els alumnes mostren qualitats de tipus plàstic i de muntatge i organització de l’espai. Sobre
d’aqueste línies teniu una mostra
dels valentines que s’han presen16

ELS GUARDONATS
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MÚSICA
Per l’altra banda, hem vivenciat
i hem fet
nostres les músiques de l’audició
a través del moviment.
A les sessions dedicades al
teatre els propis alumnes han
elaborat el guió
de l’adaptació del ballet de
l’ “Ocell de foc”, introduint
elements del conte tradicional
rus i les aportacions de tots els participants.
Finalment, a l’espai d’art elaborarem
els decorats i la indumentària per a la
representació final que es farà a mitjans
de maig.
Dasha i Helena.

MÚSICA
PROJECTE INTERDISCIPLINARI “L’OCELL DE FOC”
Les practicants de música i d’art,
mestres i alumnes de cinquè de
Primària, us volem presentar el
projecte de l’ “Ocell de foc”.
Es tracta d'un projecte interdisciplinari
que involucrarà diverses àrees (català
a través del teatre, art i música), tot
i que l’eix central se segueix des de

l'àrea de música i gira entorn la
història del ballet rus l’ “Ocell de
foc” i la música d’Igor Stravinsky.
Amb els alumnes de cinquè volem
crear la nostra pròpia adaptació
d’aquesta història i acompanyarla amb la música d’una “banda
escolar”.

És un projecte molt pròxim als nens i a les nenes
ja que el 21 de març tenen l’oportunitat de
visitar l’Auditori de Barcelona per escoltar una
de les grans obres de Stravinsky interpretada
per la Banda Municipal de Barcelona.
Com ho fem?
A música, per una banda, hem introduït els
nens i nenes a la banda i als instruments
que la componen per poder formar-ne una
posteriorment i acompanyar l’obra de teatre.
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Educació Física
ACTIVITATS AQUÀTIQUES A LA PISCINA
Opinions dels alumnes de 4t i 6è
Cada dimarts anem a la piscina a les 3
de la tarda. Quan arribem ens canviem al
vestuari. Ens posem el banyador i anem
a les dutxes a treure’ns la brutícia que
portem a sobre. A continuació ens traiem
les xancletes i dividim els 4 colors que
tenim en dues parts iguals. (Iasmina –
4tA)

Els dilluns anem a la piscina coberta de
Cassà. El nostre monitor es diu Xavi i ens
ensenya a fer crol, braça, esquena, a fer
la tombarella sota l’aigua i empènyer amb
els peus al mur. També fem jocs a l’aigua
amb el director: waterpolo, mocador i
l’aranya. També juguem amb un matalàs
flotant. És molt divertit. (Ainhoa, Leila,
Michelle i Mariona – 4tB)
A la piscina fem moltes coses: natació
i jocs. I moltes mes quan hem acabat
i tenim una mica de temps: el monitor
agafa el tobogan, ens dóna regadores
per mullar-lo i ens tirem. Els últims dies
hem practicat per l’examen de tècniques
de natació: braça, crol i esquena. (Raül,
Pol, Aleix i Joel – 4tB)
Aquest segon trimestre, a Educació
Física, hem anat a la piscina coberta a
fer una mica de natació. Quan el director
ens va dir que aniríem a la piscina em vaig
espantar perquè es pot dir que nedar no
és el meu fort. Quan arribem fem uns
quantes piscines, dues de crol, dues de
braça i dues d’esquena. Els minuts que

... després quan ja tots estan ens
dividim en dos grups. Un grup fa
jocs com el mocador, l’aranya o
water-polo. L’altre grup fa braça,
crol, esquena, salta de caps a la
piscina i arriba quan més lluny
millor sense respirar. Al cap d’una
estona canviem de lloc. (Víctor –
4tA)
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Educació Física
queden fem jocs com waterpolo o
bàsquet. Quan vam fer l’examen ens
van fer tirar de cap, cosa que no en
sabia gaire, i em va sortir bé... és a dir
que n’he après. (Laura 6èA)

sinó ens renyen. El primer nen que acaba té
un punt positiu i la primera nena també (Eva
Pascual 6èB).

Tots aquests dies que ens hem passat
fent piscina –cada dijous- m’ho he
passat molt bé. Hem fer molts jocs:
hem jugat a bàsquet i fa poc hem
fet un examen. També, els primers
dies, van posar un mini-tobogan. A la
piscina he passat moments increïbles.
Mai podré oblidar aquests moments
tan i tan meravellosos. (Nafisatu 6èA)
Cada dimecres anem a la piscina
coberta. Ens agrada molt perquè és
una manera diferent de fer Educació
Física. La nostra classe hi va el
dimecres i, normalment, fem unes
quantes piscines i després juguem a
altres jocs com el mocador o l’aranya...
i ens deixen cinc minuts al final per
fer joc lliure. Quan acabem anem a la
dutxa i ens espavilem una mica perquè

Els nens i nenes de sisè anem un dia
a la setmana a la piscina coberta de
Cassà. Portem el banyador,
les xancles, una tovallola,
ulleres de piscina i un “gorro”.
Ens ho passem molt bé i
hem après molts i diferents
tipus d’estils de nedar, a
saltar de diferents maneres
i també alguns jocs. Hem
jugat al mocador, als cèrcols
sot l’aigua, amb el tobogan,
pilotes i matalassos. Hem fet
algun examen i ens ha sortit
millor del que pensàvem. Ha
estat molt “guai”! (Laura M.
6èB)
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Comiat srta. Elena

LA SENYORETA ELENA ES JUBILA
La senyoreta Elena ha estat 33 anys a la
nostra escola i després de tant anys FENT
ESCOLA li hem volgut agrair. Les alumnes
i els alumnes de sisè en representació de
totes les generacions d’alumnes que ella
ha tingut li han dedicat unes estrofes de
cançó improvisada a ritme de jota que
feien referència a la seva tasca i dedicació
al llarg de tants anys. Seguidament les
senyoretes i els mestres de l’escola li hem

cantat un popurri de cançons fent referència
a la seva trajectòria, a allò que a partir d’ara
podrà fer aprofitant la seva nova situació i
també li hem dit que trobarem a faltar tot allò
que aportava al centre i a ella al dia a dia.
Cançó a part, tot això també li hem volgut dir
amb un ram de flors i un escrit d’un hipotètic
alumne/a dels que ella ha tingut durant aquest
33 anys. Gràcies senyoreta Elena per tot i fins
quan vulguis.
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Comiat srta. Anna Ma
LA SENYORETA MASCORT S’HA JUBILAT
A principi del mes de febrer era la
senyoreta Elena qui es jubilava i el dia
22 dels mateix mes li va tocar el torn a
la senyoreta (Anna Maria) Mascort. Ella
deixa la seva feina després de 41 anys
FENT ESCOLA. La festa de comiat va
seguir el mateix patró que la que havíem
fet a principi de mes. Les alumnes i els
alumnes de sisè que ha tingut l’Anna
Maria enguany, en representació de totes
les generacions d’alumnes que han passat

per les seves mans, li han dedicat unes
estrofes de cançó improvisada a ritme de
jota. Aquestes feien referència a la seva
tasca i dedicació al llarg de tants anys. La

festa ha continuat amb una cançó dedicada a
ella de part dels seus companys actuals i tot
ambientat amb elements egipcis, que és un
tema que la apassiona. Els capgrossos egipcis
del poble i la rèplica del gegant de Cassà d’en
Vicenç Vilà també hi han volgut esser, gràcies
per haver-vos afegit a la festa. A la seva cançó
dedicada hem aprofitat per dir-li que trobarem
a faltar tot allò que ha aportat al centre i al
poble. Per suposat no podia faltar el ram de flors
i les paraules del director. Abans d’acabar l’acte
li hem fet una foto amb dos alumnes. Un de
la primera classe que va tenir, que actualment
és mestres a l’escola, el sr. Josep Trallero, i un
alumne del seu darrer grup. Gràcies senyoreta
Mascort per tot i fins quan vulguis.

DIADA DE LA PAU
DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU
El dimecres 30 de gener tots els alumnes
de l’escola hem sortit al pati mitjà per donar
més importància al DIA ESCOLAR DE LA NO
VIOLÈNCIA I LA PAU. Aquesta trobada ha
estat la culminació d’un seguit d’activitats
encaminades a reflexionar sobre la nostra
actitud personal en vers la PAU. Un cop al
pati em format el símbol de la pau, hem
llegit missatges de PAU i hem cantat una
cançó plegats.

•
CANTADA CONJUNTA:“obre els
ulls” dels Catarres (la cançó la podeu
trobar
a
http://www.youtube.com/
watch?v=-V8d1-_sJ4o )
Ens ha quedat molt bé, sota la direcció de
la Gemma Pla i amb els nostres músics
l’Alex als teclats i en Mia de cicle inicial
a la guitarra i també amb la inestimable
col•laboració dels alumnes de sisè
protagonistes de la cantada, tots hi hem
posat moltes ganes i ha quedat rodó.

•
SÍMBOL DE LA PAU amb tots els
nens i nenes de l’escola.
Tots els alumnes de l’escola hem composat
el símbol de la pau. Asseguts a terra
aixecant les mans de cartolina de diferents
colors que havíem fet a classe.

•
LECTURA DE MISSATGES DE PAU.
Dos nens i nenes per classe han llegit
missatges relacionat amb el dia de la pau.
Per a l’elaboració dels missatges hem dit
als alumnes que la PAU comença amb les
actituds que tots tenim en vers els nostres
companys, companyes i família cada dia
a l’escola, a casa, al carrer, al camp i al
pavelló. A partir de les seves reflexions
han sortit missatges a favor de la PAU de
caire més global i a la vegada d’actituds
pacífiques al nostre dia a dia.
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DIADA DE LA PAU

•
COLLAGE DE LA PAU AL VESTÍBUL.
Els alumnes de cada classe, durant la
setmana anterior, han pintat amb ceres
de diferents colors i formes geomètriques
una cartolina. Aquesta forma part d’un
collage gegant que hem muntat al
vestíbul de l’escola. Per conjuntar totes
aquestes produccions hi hem dibuixat un
colom gegant, símbol d’aquesta PAU que
tots desitgem.
•
DECORACIÓ DELS VIDRES
Prèviament els cicles havien fet
decoracions per ambientar l’escola.
Enguany hem decorat les finestres de
l’escola, les de les classes i els espais
comuns, amb dues mans posades de
manera que formaven un cor.  

•
LES NOSTRES MANS ESTAMPADES
Un altre element que hem fet servir per
composar el símbol de la PAU han sigut les
nostres mans estampades amb tèmperes, en
petites cartolines i que hem hagut d’aixecar ben
alt mentre cantàvem la cançó dels Catarres.
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ELS PARES DIUEN
Poc a poc anem entrant a l’últim
trimestre escolar.
Deixem enrere el fred, les jaquetes, i
les activitats típiques d’aquestes dates
com; el dia de la pau, Sant Valentí i
com no Carnaval.
Aquesta és una de les moltes activitats
en la que l’Ampa aporta la seva
col•laboració. Amb ajuda d’una bona
colla de pares voluntaris i del servei
de menjador de la nostra escola vam
poder oferir a la mainada un bon got
de xocolata desfeta acompanyat d’uns
melindros que va ser un bon final per
una tarda d’allò més freda.
I ara que estem entrant en l’última
etapa, és el moment d'anar preparant
i ultimant el que serien les activitats
per tancar el curs.
Des de l’Ampa ja estem treballant per
tal de poder oferir
l’any que ve les
extraescolars pels
nostres fills. També
i conjuntament amb
les entitats pertinents
treballem per tal
que un curs més els
nostres fills puguin
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gaudir del reciclatext ja que des de
l’Ampa considerem que no és nomes
avantatjós sinó necessari. També s’ha
obert una línia de diàleg amb les
altres escoles del poble per tal d’unir
esforços a l’hora de plantejar-nos les
necessitats dels nens. Un exemple
podria ser els casals de les vacances.
I com a últim, però no menys important,
estem treballant en la festa de fi de
curs. Si que sembla molt lluny però si
volem que la mainada tingui la festa de
fi de curs que es mereix no només s’ha
de fer amb temps si no també amb tota
l’ajuda possible així que si creieu que
podeu aportar quelcom, temps, idees,
dirigiu-vos a la secretaria, com més
siguem més coses i de millor qualitat
farem.
Per què al final tots volem el
mateix: el millor pels nostres fills.
Bones vacances de Setmana Santa!!!

Ajuntament de Cassà

Diputació de Girona

PINZELLADES DEL TRIMESTRE

