REVISTA BIMENSUAL DE L’ESCOLA PUIG D’ARQUES

NÚM. 108. novembre de 2013

La castanyada

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E INFANTIL
CASTANYADA

EDUCACIÓ INFANTIL

Ell dijous 31 d’octubre, com tantes
escoles, vam celebrar la tradicional
festa de la tardor “ La castanyada”. A
la tarda tots els nens i nenes que van
voler es disfressaren de castanyers
i castanyeres. A les 3 h, ens vam
trobar tots al pati a fer la dansa de la
castanyera, mentre els alumnes de
6è, que feien de jurat, van escollir
les millors disfresses de primària. Un
cop escollides les millors disfresses i
repartits els corresponents obsequis
per cicle, vam fer rotllanes per
menjar les castanyes que els pares i
mares de l’AMPA varen torrar. Feina
que agraïm moltíssim!

Educació infantil va viure la festa
de la castanyada amb molta il.lusio.
Poder anar disfressats de castanyers
i castanyeres durant tota la jornada
escolar els hi va agradar molt. És
una festa que serveix per arrodonir
tots els treballs que es fan a les
aules entorn a aquesta estació de
l’any.

Aquestes son les fotos de els mes petitons . Seran petits però ho
fan molt be.Totes les classes tenen uns nens molt importants i molt
trempats.
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TROBADA D’ UN ERIÇÓ A L’ ESCOLA
El dimecres 9 d’ octubre va venir un eriçó a l’ entrada de cicle inicial.
Quina sorpresa!! El vam agafar i el vam cuidar. Estava desorientat i perdut.
Sortint d’ escola un mestre el va tornar al seu medi natural i va estar molt content.

Els nens embadalits mirant l’eriçó

El protagonista

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

BENVINGUTS A PRIMER!
El passat dia trenta de
setembre els nens i nenes
de segon vam organitzar
una festa de benvinguda per
als nens i nenes de primer.
Vam anar al Parc de l’Estació
per celebrar que comencen
l’etapa de Cicle Inicial. Vam
preparar uns punts de llibre
per a que recordin aquest
gran dia.

Els alumnes de segon cantant

CANTADA ALS AVIS DE
L’HOSPITAL

Els avis atents i contents a
l’actuació dels alumnes

Els nens de cicle inicial vam
anar a cantar dues cançons
als avis de l’hospital de
Cassà, ja que celebraven el
dia internacional de la gent
gran. Els avis i les àvies que
hi resideixen van quedar molt
contents perquè ho vam fer
esplèndid i per tal de fer-los
contents els vam oferir una
rosa a cadascú i ells agraïts
per l’obsequi ens van regalar
una boníssima piruleta.
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EXPERIMENTS AMB EL SENYOR BOFILL
Cada Dijous al matí anem amb
el Sr. Bofill a fer experiments. El
primer experiment vam inflar
un guant amb un got d’aigua,
una goma elàstica, una
pastilla efervescent i sobretot
el guant de làtex. Primer
varem introduir l’aigua dins el
got fins per la meitat. Després
vam posar la pastilla dins un
dit del guant i la vam aguantar
per sobre el guant amb els
dits. Tot seguit varem posar
el canell del guant a la boca
del got i ho varem lligar amb
la goma elàstica i vam deixar
anar la pastilla efervescent. Al
cap d’uns cinc minuts el guant
es va inflar.

L’altre dia vam experimentar
amb el microscòpic. Primer vam
mirar un tall de pela de ceba i
varem beure els teixits molt
ampliats, després algú del grup
s’havia de sacrificar un dels seus
cabells per poder-lo ampliar am
el microscòpic, i per acabar vam
mirar diferents insectes i plantes
diminuts que tenien dissecats
i desprès els varem dibuixar en
una fitxa.
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EXCURSIÓ AL MONTSENY
El Dimarts 22 d’octubre del
2013 vam anar al Montseny.
A les 9 del matí vam agafar
l’autocar. Més o menys hi
havia una hora de viatge,
l’autocar ens va deixar a la
taula dels 3 bisbes. Allà era
on antigament es reunien els
bisbes de Girona, Barcelona
i Vic. Vam esmorzar a dalt
del cim de la muntanya on hi
havia una creu molt alta d’uns
3 metres. Amb els nostres
monitors vam explorar el
naixement del Tordera, on hi
ha una font on la gent hi va a
buscar aigua que surt fresca
i neta. Agafàrem l’autocar i
pujàrem uns kilòmetres més,
concretament a Can casades
una casa on ens hi van
ensenyar una presentació de
la transformació del Montseny
per part de la humanitat.
Després vam sortir a caminar
una mica per l’entorn on
vam trobar uns Freixes, uns
Castanyers, un rierol que
venia de la muntanya...... A la
tornada vam observar un arbre

molt i molt
tronc. Aquell
d’aquí!!! És
diu Sequoia.

alt i molt gruixut de
arbre no és originari
d’estats Units!!! Es
Vam dinar i marxar.

Creu a la taula dels tres bisbes

Vistes desde taula dels tres
bisbes.

Educació Física

Els nens jugant al mocador

Per assolir-los, el mestres
d’Educació Física faran un
joc tradicional cada setmana
a la classe d’EF perquè
tots els alumnes coneguin
les mateixes normes i el
practiquin. Es penjarà el joc
a la web de l’escola i una
còpia als suros d’EF situats
al gimnàs i al passadís. Els
alumnes de 6è, de manera
voluntària
ajudaran
a
l’organització dels jocs els
dimecres.

Després d’uns anys posant
en pràctica la iniciativa dels
“dimecres sense pilota”,
aquest curs s’ha decidit
donar-li un impuls extra
amb l’objectiu d’afavorir el
desenvolupament dels jocs
tradicionals i augmentar la
interacció entre alumnes de
diferents cicles.
Els nens jugant a la pesta
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Halloween
MUSIC 1.- group: Young Ladies (6è)
(song) More than friends and Booma
yee.
(Marina, Cristina, Irene, Laura G, Lali,
Gemma, Iona, Mireia, Claudia)
STORY 1.- Count Dracula’s castle (5è).
(Nuria Tomàs, Gloria Rostán, Anna
Martí, Oriol Gallardo)
MUSIC 2.- group 5è:
(song) Screem and shout.
(Andrea, Paola, Dalanda, Hawa)

Els alumnes de cicle superior vam celebrar el Halloween. Ens ho passarem
d’allò més bé i representarem un seguit
d’obres en llengua anglesa. Entre obra i
obra fèiem allò pel que havíem practicat
més, els famosos clips musicals.
Però el més important és vèncer la por
de sortir a escena, ja sigui actuant com
ballant i parlar correctament l’anglès
amb una bona dicció. Bé això ens ho
diuen els nostres estimats mestres especialistes d’anglès en Carles i la Mariona.
Tot plegat va ser una matinal esplèndida
STORY 2.- Home sweet home (6è)
(Roger R, Fatou, Martí, Eduard M, Iona
,Marina)
MUSIC 3.- group 5è:
(song) Mr. Saxobeat
(Sira, Pol, Lluis, Mar)
STORY 3.- Dinner at Vlad’s castle (6è)
(Ionut, Clàudia, Pol M, Judit P, Genís,
Núria, Achraf, Mireia P, Gerard V)
MUSIC 4.- group 5è:
(song) Die young kesha
(Estel, Carla, Lara, Marta,
Meriem)

Michile,

STORY 4.- The family goes shopping (5è)
(Mar, Lluís, Marina V, Biel, Sira, Pol B)
MUSIC 5.- group 5è
(song) Calling all the monsters
(Nuria, Martine, Gloria, Iasmina, Ana)
STORY 5.- Vald and Felicia go out (6è) (Miq
uel,Lucas,Paula,Gerard,Laura G,Ania,Dani)
MUSIC 6.- group: Lollipops (6è)
(song) Cruising for a bruising
(Xia, Maria, Núria, Jali, Fatou, Paula,
Karina, Bianca, Miquel, Judit P)
THE END(That’s all folks)
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T’agrada fer esport ? Molt i el
Entrevista Mercè
combino amb la muntanya.
Per què t’agrada fer esport?
M’agrada molt la sensació que et
T’agrada ser professora?
queda després d’haver fet esport.
Sempre m’ha agradat tractar amb
Tens fills?No
nens .
Com descriuries als alumnes de
Per què vas decidir ser
la teva classe ? És un grup xerraire
professora ? Perquè ho tenia ben
però treballador
clar des de petita .
T’agraden els animals? Sí,
T’ agrada fer esport ? Per què?
m’agraden molt els animals i en
.Sí , perquè caminar va molt bé per
tindria molts a casa. Però visc
a la salut .
en un petit pis fa set anys i tinc
Tens fills? Quants vénen a
un
gos.
aquesta escola? Sí, tinc dos fills i
cap ve a aquesta escola i els dos són Perquè t’agraden els
majors d’edat .
animals?Perquè fan molta
Com descriuries als alumnes
companyia i es fan estimar
de la teva classe ? Són molt
Fas altres classes que no siguin
les comuns de la teva classe?Faig
moguts i xerraires però estan molt
interessats en aprendre .
Educació física a l’altre cinquè
T’agraden els animals .Per què?
Sí, però no sabria dir perquè. Tinc un
gat , una tortuga i un conill .
Fas altres classes que no
siguin les comunes de la teva
classe? No
Entrevista Maria .
T’agrada ser professora?
M’agrada molt ser mestre. Per
què? Perquè m’agraden molt els
infants i la seva espontaneïtat.
Perquè
vas
decidir
ser
professora? És vocacional
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Acudits sobre mestres i alumnes

Mama, avui no vull anar al col.legi.
- Què et passa, fill meu?
-Doncs mira, primer perquè tinc son, segon perquè
m'avorreixo i tercer perquè els nens es riuen de mi.
- Saps què penso? Que hi has d'anar. Primer, perquè
és la teva obligació; segon, perquè ja tens 35 anys, I
TERCER, PERQUÈ ETS EL DIRECTOR.
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