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EDITORIAL

El proppassat 14 de juny vam celebrar la
merescuda jubilació de quatre mestres de
la nostra escola: l’Elena Bassols, l’Anna
Maria Mascort, la Paquita Rosa i la Lídia
Garcia, que van donar el millor d’elles
mateixes en el camp professional i l’humà.
Una lliçó que ens han donat és la del combat
a la rutina. El gran perill dels mestres és
caure en el conformisme, pensar que fer
classe és un treball i no una forma concreta
de l’amor, que demana dedicació exclusiva
i intensa. Per totes elles quatre no ha estat
un treball rutinari sinó una oportunitat.
Oportunitat d’haver pogut parlar tants
anys davant d’uns ulls que renovaven
contínuament la seva joventut. Oportunitat
de sentir-se plenes de savieses més altes
que la seva pròpia i haver pogut PARLAR,
ARGUMENTAR, SORPRENDRE, REBATRE,
DEMOSTRAR,... oblidant-se dels seus propis
límits i en un cel de pissarres i de guix
esdevenir portadores de tantes meravelles.
A totes quatre, en nom de la
comunitat escolar del Puig d’Arques,
moltes,
moltes,
moltes
gràcies.
I
a
tots
vosaltres,
famílies
i
alumnes,
BON
ESTIU!
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL
LES NENES I NENS DE LES CLASSES DEL PEIX IRISAT I DE L’ELEFANT
ELMER JA HAN COMPARTIT TOT UN CURS AMB NENS GRANS!
ELS HI HA AGRADAT MOLT APRENDRE A PINTAR AMB RETOLADORS,
CERES TOVES... I AIXÍ ANAR MILLORANT EN EL CONEIXEMENT DEL
SEU PROPI COS I DE LES SEVES POSSIBILITATS.
MIREU QUE GUAPOS QUE ES DIBUIXEN! N’HI HA QUE SÓN MOLT
ALTS, ALTRES SEMBLA QUE MENGEN BASTANT, D’ALTRES PENSEN
MOLT, HI HA QUI ÉS MOLT FORÇUT, HI HA BALLADORS....
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E. INFANTIL

SI ELS RECONEIXEU PEL CARRER, SALUDEU-LOS
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL
LES COLÒNIES DE SEGON
Els dies 13 i 14 de maig, els nens i nenes de segon vam anar de colònies al Pou de
Glaç de la Bisbal d’Empordà. Va ser tota una experiència ja que van ser dos dies
de convivència entre tots els nens de segon, els nostres mestres i els monitors.
Vam fer moltes activitats, com ara: un circuit d’aventura amb tirolines, ponts penjants, escalada i un taller de descoberta de l’entorn, en el que ens van ensenyar
coses sobre el bosc, animals i plantes de la zona, i un altre de cuina on vam aprendre a fer unes galetes boníssimes. També vam fer un joc de nit molt divertit, vam
cantar cançons, ... en definitiva, ens ho vam passar genial!
Aquí tenim alguns dels records que ens n’han quedat:

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
EXCURSIÓ AL PUIG D’ADRI I LES GORGUES DE CANET
Els nens i nenes de 3r B vàrem
anar al puig d’Adri i a Canet d’Adri
d’excursió. Hi vàrem anar el
7/6/2013 per aprendre coses sobre
els volcans.
Ens va tocar un bon monitor que
es deia Cesc. Ens va ensenyar
moltes coses. Per exemple ens va
ensenyar a distingir dos minerals:
l’olivina i l’obsidiana i també la roca
volcànica. També ens va ensenyar
que quan talles una alzina surten
més alzines des de la base. També
ens va ensenyar com abans es
feia carbó amb la llenya. Sabia fer
moltíssimes coses amb plantes que
trobàvem pel camí com ballarines,
fletxes, pinzells,...
Em vaig divertir molt perquè vaig
aprendre moltes coses sobre els
volcans. (Mauro Trias 3r)
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
EXCURSIÓ AL PUIG D’ADRI I LES GORGUES DE CANET
El divendres dia set de juny
els nens de 3r-A i 3r-B van
anar a fer una excursió al
puig d’Adri i les gorgues de
Canet d’Adri.
Vam sortir de l’escola, vam
pujar a l’autobús i vam
tardar en arribar una hora
o més. Quan vam arribar
vam trobar dos monitors en
Cesc i en Lluís. Vam caminar
i en arribar a un lloc vam
esmorzar. Ens van donar
una mica de temps per
jugar. Quan ens vam cridar
a nosaltres ens va tocar
en Cesc i ens vam separar.
Continuàrem caminant i ens
va parlar que el bosc era com un puzzle.
Quan va acabar vam buscar obsidiana i
olivina i sobretot pedra volcànica. Vam
continuar caminant i ens van ensenyar
com fer trucs de màgia, com fer titelles...
Vam continuar caminant i ens vam trobar
un paisatge que es veia tot el Gironès i
la serralada de les Gavarres. En Cesc ens
va dirigir i ens vam trobar un camí ple
de pujades i baixades de tota mena. Van
passar per un camí pel bosc i ens vam

trobar a l’altre grup i vam començar a dinar.
Deprés de dinar vam jugar molt. Després
vam anar a les gorgues de canet d’Adri, eren
molt maques i quan vam acabar de veure-ho
vam marxar. Ens vam seure en unes escales
esperant a l’altre grup i vam pujar a l’autobús
fins que vam arribar a l’ escola .
M’ho vaig passar molt bé perquè vam aprendre
moltes coses!! (Marc Porsell)
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR

L’OCELL DE FOC EN ACCIÓ
A principis de març els
grups 1 de cada classe
de 5è van començar a
preparar una obra de
teatre titulada “L Ocell de
foc” . És un conte popular
rus. Igor Stravinsky, que
va ser un compositor i
pianista rus, hi va posar
música.
Primer
de
tot
vam
començar fent càstings
per saber qui havia de fer
de cada personatge.
Al cap d’uns dies ja teníem
els personatges adjudicats
i vam començar preparar
l’obra de teatre.
A mesura que anàvem tenint treballades
les escenes ens vam posar a fer els
decorats.
A la vegada anàvem treballant la música
que havia de ser tocada en directe pels
grups 2 de cada classe (que el primer
semestre ja havien una altra obra de
teatre).
Va ser una experiència de teatre global
que ens va agradar molt.

La coordinació i direcció va anar a càrrec de les
practicants que ens han acompanyat aquest
any: l’Hel·lena i la Dasha.
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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. SUPERIOR
4 PREGUNTES
1. Com ha anat ?
A tots ens ha costat una mica aprendre
el paper, i quan sortíem a l’escenari ens
posàvem nerviosos, però al final ho hem
superat tot.

2. Com ens hem sentit quan
actuàvem ?
Al principi feia una mica de
vergonya però desprès hem vist
que no era per tant, i ens va
sortir molt be.
3. Els hi ha agradat al públic ?
Al públic els hi va agradar molt
per tant ens el van fer repetir
als més petits i aquesta vegada
amb menys errors, ja que estava
més assajat.
4. Ho voldríem repetir ?
Tot hi que ens va fer una mica de vergonya, en agradaria repetirho.
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Educació Física
TENNIS TAULA

Durant
la
primera
setmana de juny els
alumnes de primer, segon
i tercer van tenir la visita
dels entrenadors de tenis
taula del Foment.
El motiu de la mateixa
és promocionar aquest
esport tant divertit i a
l’hora tan difícil.
En Carles Font, l’Elisabet
Granados,
en
Josep
Granados i l’Àlex Badosa ens
van fer unes sessions molt
dinàmiques on els nens van
poder fer un petit tast de
l’activitat.
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Educació Física

Des de l’escola i en nom de tots
els alumnes volem fer arribar
des d’aquestes ratlles el nostre
agraïment al Foment Deportiu
Cassanenc pel seu oferiment i per
l’esforç realitzat per fer arribar a tota
la mainada un esport que necessita
concentració, agilitat, estratègia i
rapidesa de reflexos.

La proposta de l’escola és oferir el
proper curs el tenis taula com activitat
extraescolar i afavorir el creixement
d’aquest esport que tants bons
resultats obté a Cassà nivell federat.
Esperem que sigui un èxit aquesta
nova proposta!
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L’ESCOLA INFORMA
SETMANA CULTURAL
Poemes a Educació Infantil

la que han pres part diversos equips de 5è i 6è.
Aquesta gran final és la culminació de tot un
seguit d’activitats que durant l’any es treballen
perquè els alumnes arribin a final de curs i de
cicle amb un bon domini de la seva capacitat
d’improvisació sobre un tema concret.

Al llarg de la setmana cultural, que ha
coincidit amb Sant Jordi, hem treballat
tres poemes musicats de la llegenda de
sant Jordi. Ens hem organitzat per tallers
barrejant nens de P3, P4 i P5.

SANT JORDI

CI treballa Joana Raspall

Padrins de lectura

Aquest any, al cicle inicial, hem dedicat la
setmana cultural a l’escriptora i poetessa
Joana Raspall. Com que aquesta setmana
també es va celebrar la diada de Sant
Jordi, els tallers que vam dur a terme van
estar relacionats tant amb Joana Raspall
com també amb la festivitat.

Una de les activitats que més ens agrada de
la Diada del patró és «els padrins de lectura».
És una activitat a l’aire lliure, en la què els
«padrins» del cicle Superior i Cicle Mitjà
expliquen algun conte als més menuts de
l’escola.
Cantem per Sant Jordi
Després de la matinal de Glosa els alumnes
d’educació Infantil, els de cicle Inicial i els de
cicle Mitjà van fer una cantada al mateix espai
on el matí s’havia fet la Final de corrandes. Va
ser espectacular.

CM dins del món Espriu
Enguany, amb motiu del centenari del
naixement de Salvador Espriu, hem pensat,
escrit i dibuixat rodolins per explicar en
forma d’auca la seva biografia que podeu
veure a l’entrada de la nostra escola.

Pla Lector

CS l’origen de les paraules

Una altra activitat relacionada amb Sant Jordi
però que s’allarga durat tot el curs és la lectura
de novel•les.

Vam fer diversos tallers, tots sobre el
mateix tema però amb diverses activitats
com per exemple: escriure amb diferents
idiomes, lletrejar, ordenar frases i paraules,
fer jocs de paraules... cada taller amb un
professor diferent i alumnes barrejats de
5è i 6è.

PARTICIPEM DE LES PROPOSTES DE LES
ENTITATS DEL POBLE
Concurs de contes de “La Colla”
Els nens i les nenes dels cicles mitjà i superior
de l’escola Puig d’Arques ens agrada participar
de les activitats que es plategen des de les
entitats del poble als centres escolars. Així
doncs un any més participem del concurs de
Contes «Manel Tolosà i Surroca» de la Colla.

Final de la Lliga de Glosa
La cirereta del pastís de la setmana cultural
del Puig d’Arques ha estat la gran final
de la Lliga de Glosa. Un any més hem
celebrat aquesta disputa dalt l’escenari en
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L’ESCOLA INFORMA
Concurs de Punts de Llibre
Els alumnes de l’escola hem participat en el
concurs de punts de llibre organitzat per la
biblioteca del poble. El tema d’enguany és el
25è aniversari de l’associació Cineclub 8 ½.

ACABA EL PRIMER ANY D’ASSESSORA
DE CONVERSA

Dins de la setmana de la música de la Sala
Galà, els alumnes de primer i segon de
cicle inicial, juntament amb els de quart,
han assistit a la representació del conte
d’Andersen «El soldadet de plom».

La Laura Beth ha sigut la nostra primera
assessora de conversa. Ha acabat la seva estada
a l’escola a finals de maig. Ha estat un any
molt ben aprofitat per part de tots els alumnes
de l’escola per la millora en la pronuncia i
l’augment de l’agilitat en la conversa, cada
curs al seu nivell. La Laura Beth, a més, ha
sabut connectar molt bé amb la mainada i això
cal agrair-li. Esperem que les retallades no
continuïn augmentant i poder tornar a gaudir
d’aquest recurs tan profitós.

XERRADA SOBRE EL MOSQUIT TIGRE

LA DIADA DEL JOC

Els alumnes de 5è hem assistit a una xerrada
sobre els mosquits, especialment el mosquit
tigre.

Quan arriba final de curs es repeteixen tot un
seguit d’actes i jornades que ja són un símbol per
al nostre centre. El dissabte 8 de juny la junta de
l’Associació de Pares va proposar una vegada
més la celebració de la Diada del Joc. És un dia
per a compartir alegria i animació tothom de la
comunitat educativa que desitgi ser-hi. Enguany
el temps no ha acompanyat i hem hagut de
celebrar la Diada del Joc al pavelló Polivalent.
Tot i el canvi d’ubicació forçat de darrera hora
la participació va ser important. Molts pares i
molta mainada, alumnes, exalumnes i d’altres
escoles del poble, van gaudir amb les activitats
i tallers que s’havien preparat. I a l’hora de
sopar van ser molts els comensals que van voler
compartir aquella estona distesa i alegre. Vam
fer un bon sopar i tot seguit una mica de ball per
fer baixar l’àpat. Molt agraïts a totes aquelles
persones que han treballat perquè una festa com
aquesta sigui un èxit de participació. Aquests
moments de trobada són els que ajuden a fer
caliu d’escola. Enhorabona i fins l’any que ve!!

El soldadet de plom a la Sala Galà

PROJECTE DE PRÀCTIQUES:
L’OCELL DE FOC.
Els alumnes de cinquè han representat una
obra de teatre que porta per títol l’Ocell de
Foc, basada en l’obra de Igor Stravinsky.
Aquesta representació ha estat la culminació
d’un projecte proposat per dues practicants
que han estat treballant al nostre centre,
l’Hel•lena i la Dasha. Aquest projecte
consistia en diversos passos: l’adaptació
de l’obra, els assaigs, l’elaboració dels
decorats, la interpretació de la música en
directe, la representació final i l’elaboració
del les conclusions de tot el procés.
Ha sigut una experiència molt interessant
que segur que tornarem a repetir. Ens ha
agradat molt i valorem molt la tasca de les
dues practicants i els hi desitgem molta sort
en el seu futur professional.
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MÚSICA
EDUCACIÓ MUSICAL
Un altre curs s'ha acabat. Des d'aquestes pàgines us deixem moments musicals
de l'escola perquè en tingueu un record. Bon estiu!

Audició en directe a 2n: el violí i la viola

Treball de llenguatge musical a 1r

Ball de bastons a 4t

Grup instrumental a 3r

Sortida a l’Auditori de Barcelona 5è
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Dramatització de l’Hereu Riera a 6è

MÚSICA
Lliga de glosa 2013 (semifinals)

Lliga de glosa 2013 (final)
ENTRETENIMENT MUSICAL
El sidoku és la variant musical del sudoku.
A diferència d'aquest, les caselles
contenen notes musicals. Per completar
la graella cal posar una nota (do, re,
mi, fa, sol, la, si) en les caselles buides,
tenint en compte que les set notes han
d'aparèixer en cada columna, en cada
fila i en cada zona (una zona queda
delimitada per vores més gruixudes).
Només existeix una solució! Les notes
de les caselles ombrejades (en ordre:
d'esquerra a dreta i de dalt a baix) corresponen als primers
compassos de la peça musical que s'indica a cada SIDOKU.
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ELS PARES DIUEN
pares voluntaris que
ens han ajudat i
acompanyat durant el
curs i animar a la resta
per comptar amb ells
pel curs que be .
Quan mes serem , mes
coses farem !!!!
Desde l ‘ampa nomes ens resta esperar
que estigueu contents amb la nostre
feina , per que nosaltres ho estem , ja
que la portem a terme amb molta il•lusió
.
Que passeu molt bon estiu !
I molta sort als nens i nenes de sisè !

Ja estem a la cloenda d’aquest curs ; es
el moment resumir i valorar la feina feta
aquest trimestre .El 21 d ‘ Abril varem
celebrar la diada de Sant Jordi a la plaça
de la Coma , juntament amb l’escola
Aldrich , l’Institut de secundaria i la
Claca varem organitzar un intercanvis
de llibres varem oferir una actuació que
ens va animar la diada , també hi varem
tenir una parada on veníem samarretes
antiretallades i varem aprofitar la jornada
per fer palpable el descontent general
per les retallades a l’educacio .
Una altre de les tasques que desde l ‘Ampa
s’ha dut a terme es fer una valoració de
com han anat les extraescolars
i treballar en les que oferirem
pel curs següent . També hem
estat molt enfeinats preparant
les agendes , que aquest any son
personalitzades , els carillons i el
reciclatext , que com era d’esperar
a tingut molta acceptació .
El 20 de juny la mainada va tenir
la marxa escolar i a l’arribada
l’ampa els va obsequiar amb
uns entrepans , per que
poguessin reposar forces
, i amb una gorra per que
tinguessin un record d’
aquell dia .
I per tancar el curs el 18 de
Juny vam tenir la diada del
joc i la festa de final de curs
.
Ara nomes ens queda fer
una valoració d’aquest curs
i recuperar forces per que el
curs següent puguem seguir
treballant per la nostre
mainada .
Volem agrair a tots aquells

Hola nens i nenes
soc en d’Arquet ,
estic molt content
d’
estar
amb
vosaltres un curs
mes Us espero l’any
que be !
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ELS PARES DIUEN
La diada del joc
El 18 de juny varem celebrar la festa
i el sopar de final de curs .Aquest any
des de l’Ampa varem voler recuperar la
Diada del Joc .

Tot i que en un principi la jornada estava
prevista per dur la a terme a l’Escola ,
el temps va fer que la traslladéssim al
pavelló polivalent .
Allà varem poder oferir una diversitat
d’activitats a la mainada, taller de
dibuix, de maquillatge, de perruqueria,
de bombolles, de fang, de globoflexia i
moltes mes que creiem van ser del gust
de tothom .
També varem tenir un 3 per 3
de basquet i un altre de futbol
i un concurs de dibuix desde
aquí moltes felicitats tant als
participants com als guanyadors ,
Durant tota la jornada els nens
de sisè ens varen oferir varietat
de begudes i coques per qui li
vingués de gust .
Per acabar la jornada varem oferir
un sopar i varen tancar la diada
amb la musica de Dj Fauster que
ens va amenitzar la vetllada .
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En conclusió varem tenir una

jornada plena d’activitats i un final de festa
d’allò mes bonic en companyia dels nens i
els pares de la nostre escola .
Això ens porta als agraïments, aquesta
jornada no hagués estat possible sense
la col•laboració de tantes persones .
Desde l ‘Ampa estem molt contents per la
col•laboració i el suport rebuts .
Moltes gràcies :
Als pares i nens de sisè per oferir-nos la barra
durant tota la jornada , a L’ hospital Sant
Josep per deixar-nos al joc de criquet , A la
Creu roja i als mossos d’esquadra per portar
els vehicles, a la Cristina Carreres i l’Anna
Viana entrenadores de basquet del foment
per dirigir el 3 per 3 de basquet Ancom
l’empresa de extraescolars per la classe de
funky, al càtering Bo i Sa per el fantàstic
sopar i servei A la Mariona i en Carles Torrent
de l’escola d’art per fer de jurat del concurs
de pintura, Frayle – Casadevall i Xavier
Alsina per el material cedit, a Valentí Serveis
i Instal•lacions per cedir material i temps .
I molt especialment a totes aquelles
persones que ens van ajudar amb les
activitats i que ens van oferir el seu temps .
A tots gràcies, gràcies i mil gràcies !
Esperem de tot cor que us agrades
i desfruitéssiu tant com nosaltres. .

Comiat srta. Paquita
El mes de febrer es jubilaven la senyoreta Elena i la senyoreta Mascort. A principis de juny li ha
tocat el torn a la senyoreta Paquita. Han estat molts anys de compromís amb el Puig d’Arques. Han
sigut moltes generacions de feina ben feta que, de ben segur, que recordaran molts dels alumnes
que ella ha tingut durant tots els anys que
ha estat a “les Escoles” de Cassà. Com és
de precepte tot l’alumnat i el claustre de
professors vam fer-li un homenatge en el dia
precís de la seva jubilació. Ens vàrem trobar
tots al pati per fer-li els honors a la Paquita.
Tots els alumnes asseguts al pati mitjà i els
companys de feina, en formació coral, vam
entonar les notes de la seva cançó dedicada.
Amb música de l’havanera “La Gavina” vam
fer un repàs de tot el que ella ens ha aportat
com a docent. La seva aposta per l’escola
pública catalana de qualitat, ara que fa
tanta falta, entre molts altres principis i que
ja quedaran com a pòsit a l’escola. Alhora li
donàvem quatre idees del que podrà fer, ara
que tindrà més temps. Segur que trobarà la manera d’emprar-lo ordenadament. Com en totes
les ocasions commemoratives no podia faltar el ram de flors i les paraules del director. Gràcies
senyoreta Paquita i recorda que sempre hi serem per allò que faci falta.

Comiat srta. Lídia
I la darrera a jubilar-se enguany ha sigut la senyoreta Lídia. Molts dels alumnes que han
passat pel Puig d’Arques poden assegurar que han après a llegir i a escriure amb la Lídia.
Tothom a qui he sentit parlar-ne ressalta, de la senyoreta Lída, la seva manera de tractar
la mainada que han passat per les seves
mans. La senyoreta Lídia sempre té una
paraula amable, la senyoreta Lídia sempre
té un gest carinyós, la senyoreta Lídia
sempre té un somriure a punt per refer
qualsevol criatura que passa un moment
difícil.
A la Lídia li agradava la cançó Laura de
Lluís Llach i sobre aquesta música li hem
dedicat una lletra de jubilació i ho hem
celebrat tots junts al pati, cantant, com ja
és tradició a aquesta escola i també li vam
oferir un ram de flors per una persona que
s’ho ha treballat i que ha ofert a l’escola
molts anys de tasca i compromís. Gràcies
Lídia per tot i també et diem fins quan et vingui de gust.
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DIEM ADÉU AL PUIG D’ARQUES
E d u c a c i ó
I n f a n t i l
2004/2007 :
Recordem perfectament
el primer dia que vam
arribar. Estàvem molt
espantats: ploràvem,
trobàvem a faltar els
pares, gairebé ningú es
coneixia, però ràpid ens
vam fer tots molt amics.
Les nostres tutores
eren: la Dolors Pedraza
i la Isabel Roure.
També recordem a la
MªCarme, amb la que jugàvem i ens
divertíem molt, varem aprendre nous
contes !!
A P-4 ja era el segon any que érem
a l’escola. Ja no teníem tanta por, tot
i que, sabíem que no desapareixeria.
Aquell any van venir 3 alumnes nous,
un nen va marxar
l’any següent, però
els altres dos encara
hi són. Aquell mateix
any vàrem aprendre
a escriure el nostre
nom, l’abecedari, els
números, etc...
Seguíem tenint les
mateixes professores i
ens divertíem igual.
A P-5 ja érem els més
grans del pati petit, la
por ja havia marxat

i teníem més confiança. Estàvem
molt impacients per acabar el curs i
començar a ser més grans per anar
a cicle inicial. Estàvem farts de portar
bata, volíem anar al pati gran i no parar
de jugar amb els nous amics.
A finals de curs ens varem “graduar”,
estàvem molt contents!!!
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Cicle
Inicial
2007/2009
Quan vam acabar P-5
teníem molts de nervis
per començar 1r perquè
canviàvem de cicle, de pati
i perquè passàvem del pati
petit al pati gran (amb els
nens grans).
També
canviàvem
de
professores, ja començàvem
a tenir alguns exàmens,
teníem més deures, també
deixàvem de portar la bata,
....
Nosaltres
tenim
molts
bons records de cicle
inicial, sobretot de les dues
mestres que vàrem tenir: La
Lídia García i la Paqui Rutllant.
Les excursions amb elles eren molt divertides, per no
parlar de les classes que ens ho passàvem el doble
de bé perquè de la manera que ens ho explicaven
es feia més interessant i no ens avorríem mai.
Lídia: Ens enrecordem que ens feies històries amb
els números, que quan fèiem un dictat i no fèiem
cap falta ens feies un regal que normalment era una

llibreta, també ens enrecordem
que fèiem una fila i ens
preguntaves el càlcul mental, que
cada dia a la tarda explicàvem tot
el que ens havia passat aquell dia
a una llibreta que ens va portar
els reis .....
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Paqui: a l’armari i teníem penjat el
follet si us plau, fèiem dictats, també
fèiem les histories amb els números,
ens preguntava el càlcul mental, ens
donava un full hi havíem d’escriure deu vegades la taula que la Paqui ens digués, també
al final del dia fèiem com els del l’altra classe. El que ens havia passat ho apuntàvem a
la llibreta que ens havien portat els reis..... Tenim molt bons records!!!

Cicle Mitjà : 2009-2011
Nosaltres a 3r i 4t anàvem
amb la Patricia i la Consol.
De la Consol recordem
que tot sovint ens deixava
anar al pati en hores
de classe per airejarnos, uns 5 min. més o
menys. També recordem
que fèiem servir molt
la pissarra digital de la
classe. Era molt guai
quan ens deixava jugar al
“Don Simon” a la pissarra
digital de la classe! Ens
ho passàvem molt bé
amb la Consol ja que
és una de les millors
professores de l’escola.
De la Patricia recordem que era molt divertida i animada, sempre feia bromes, i això,
feia la classe fós més motivadora. També recordem que ens feia anglès, i era molt
divertit perquè ens feia aixecar a tots al voltant de la classe, ballant cançons dels
CDs d’angles. Una de les coses que recordem més és que cada taula tenia un vaixell
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de paper, i cada vegada que la taula
es portava bé, el vaixell avançava, i
quan arribava a l’illa ens portava un
regalet. Era molt guai!
A part, també vàrem tenir una
professora de plàstica, que es deia
Mari, i era molt divertida, gràcies a
ella fèiem uns dibuixos molt bonics.
També vam tenir un practicant que es
deia David, també dominava l’anglès
i era molt animat.
Recordem a l’Irene que era una
professora molt tranquil.la, ella ens
feia castellà a l’hora de fer els deures ens deia
algunes respostes si no ho sabiem, era bona
professora.
Només a 4t vam tenir un professor que es
deia Lluís, ens feia E.C.A. Era un professor
divertit i animat, amb molt de sentit de
l’humor. També recordem que li agradava molt
en Bob esponja. També feia religió i, a l’hora
de religió, es va inventar: “en Bob és monja”.
A 3r i 4t ens ho vam passar molt bé!

Cicle Superior :
2011-2013
Per nosaltres el cicle superior
ha estat molt especial, han
estat els dos anys més
divertits. Mai oblidarem a
les nostres mestres de 5è i
6è; l’Elena Bassols, l’Anna
Mascort, i quan faltava un
trimestre i mig d’escola
van arribar: l’Olga Geli i
l’Anna Fàbrega. De totes les
excursions que hem fet n’hi
ha una que ens ha agradat
més que les altres, la del
PUIG D’ARQUES.
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Quan vàrem anar de
colònies també ens ho vam
passar genial, tot i que
era l’última excursió de
primària i per tan, l’última
de l’escola. Això ens va fer
molta pena perquè, vulguis
o no, aquesta escola forma
part de la nostra vida.
Hem notat molts canvis
quan vàrem canviar de
mestres (de l’Elena a l’Anna)

amb les dues aprenem molt,
però son molt diferents, tant en
la manera d’explicar com en la

manera de ser i de fer. Totes dues són
bones mestres i es porten molt bé amb
nosaltres.
Tots els nens i nenes juguem tots
junts i ens ho passem molt bé, tant
jugant a futbol o jugant a bàsquet.
Si algun company no se n’ensurt, els
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altres alumnes, fem l’esforç d’ajudar-lo i
intentem que ho entengui millor.
Les matèries que ens agraden més són:
mates i educació física. Els exàmens que
fem no els trobem gaire difícils. Nosaltres
som un grup molt aplicat i generalment
tots traiem molt bones notes!

PINZELLADES DEL TRIMESTRE

