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Carnestoltes educació infantil

Aquest divendres dia 28 de febrer, els 
alumnes d'educació infantil (P3, P4 i 
P5) varen celebrar el CARNESTOLTES 
a l'escola! Varen començar fent unes 
fotos molt maques amb tots els nens 
i nenes de cada classe disfressats 
del que anaven. Després, en acabar 
les fotos, varen poder anar a jugar, 
al pati molta estona amb els seus 
amics i companys. Anaven disfres-
sats: de spiderman, princeses, fades, 
indis, i moltes altres coses més. En 
acabar la festa, tots els nens i nenes 
varen anar a la seva aula a menjar 
un tall mot bo de coca. En acabar 
de menjar, va venir una sorpresa, el 
rei Carnestoltes!!! Com que es va-
ren portar tan bé i s'ho varen pas-
sar fantàstic l'any que bé segur que 
el Rei Carnestoltes tornarà a venir.

Princeses jugant

Els alumnes d'educació infantil 
jugant al pati disfressats

Passant-s'ho molt bé

Marina Tomàs i Mireia Puig



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

Ahir, la classe de 4tB i 4tA vam anar des de l’escola Puig d’Arques a 
can Vilallonga i hi vam anar amb bicicleta. Vam fer moltes pujades i baixades, 
fins que vam arribar a can Vilallonga que està a les Gavarres i vam començar 
a esmorzar.

Just acabar ens van deixar una estona per a jugar però el terra era una mica 
repugnant perquè estava ple de cagarades de cabra. Li vaig preguntar al 
monitor:
-Per què hi ha tantes cagarades de cabra?
-Perquè aquí hi passen moltes cabres que venen d’ allà baix- contestà ell-.
Tot seguit vàrem fer una activitat amb els diferents monitors. Per fer-la van 
requerir:

1.Lligar el cordill a una zona per poder extreure informació.
2.Treure informació de la vegetació i apuntar-ho.
3.Treure el cordill i finalitzar l’activitat.

Al mig de l’experiment ens hem trobat a en Quim Massa però després ja se n’ha 
anat i hem continuat. Acabat ens han explicat una coseta de no res i ja  hem 
anat a dinar. Ens han tornat a deixar molta estona per jugar i ja  hem anat cap 
a casa.

M’ha agradat l’excursió perquè hem experimentat i hem aplicat més informació 
al cervell.

                                                                                                              



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

El dimarts divuit de març els nens i 
nenes de tercer i quart de les  tres 
escoles   de Cassà, l’escola Puig 
d’Arques, l’escola  Aldric i la Salle vam 
fer la quarta trobada de danses.
En primer lloc  l’alcalde va donar la 
benvinguda i va donar un present a 
la Núria Batlle de tercer de l’escola  
Aldric per haver estat guanyadora del 
dibuix de la quarta trobada de danses. 

Tot seguit  vam fer l’exhibició de 
danses primer els de tercer i després 
els de quart: La bolangera, Contrapàs 
Xinxina, El patatuf , El ball de bastons,  
Oh! Susanna i L’indiot,  começant per 
l’escola Puig d’Arques continuant per 
la Salle i acabant per l’Aldric. Quan 
vam acabar l’exhibició de danses vam 
anar a esmorzar al camp de sorra i 
vam fer un partit de futbol. 

Després vam tornar al pavelló i vam 
fer  els tallers de dansa que eren La 
muntanyeta, L’esquerrana, El brandley 
de les rates, El ball de noses, El tio 
fresco, El ball francès i El ianqui.
A dos quarts de quatre van venir l’Esbart 
Dansaire i van fer un espectacle. Al 
final de la festa vam ballar el Rogle 
i el Boogie-woogie quan vam acabar 
de ballar vam fer un intercanvi de 
mocadors.
M’ha agradat molt perquè he conegut 
nens d’altres escoles.



MÚSICA  A L’AUDITORI DE BARCELONA 

El dilluns 27 de gener varem anar d’excursió a l’Auditori de 
Barcelona.  L’espectacle que vàrem veure va  ser càrrec de la 
JONC (la jove orquestra nacional de Catalunya) on toca el fill 
d’en Carles, mestre de sisè i de la Carme la dona d’en Carles. 
En Lluís, el fill d’en Carles i la Carme, toca el clarinet i ho fa molt 
bé. La presentació que van fer es deia “Somnis de música de 
Fèlix Mendelsshon. Va ser molt divertit i els joves músics  van 
ser acompanyats d’una coral.

ANEM AL LABERINT

Un cop acabada l’audició vàrem pujar a l’autobús i ens en vam 
anar cap a El parc del Laberint d'Horta. És un jardí molt bonic, 
i el més antic que es conserva a la ciutat. 
El més interessant és el  laberint de xiprers on al mig hi ha una 
estàtua de Cupido.

Els alumnes i mestres de sisè  davant el teatre na-
cional de Catalunya



La diada de la Pau va començar amb 
una cançó que ens van cantar els de 
secundària anomenada “Obre els ulls”.  

Després, entre els professors i 
els alumnes vam cantar una cançó 
que es deia “la màgia d’un mag”

Per finalitzar vam fer la foto, 
que cada curs aixecava una 
estrella de diferents color 
formant l’arc de Sant Martí.  

A continuació P3, P4, P5, 1r, 2n, 3er i  
4rt recitaren unes frases molt dolces de 
la Pau. 
Per altre banda, 5è i 6è van cantar 
corrandes dedicades a la Pau.

LA DIADA DE LA PAU



 

Cicle Mitjà a Sant Cristòfol

El dijous gras els nens de 3er i de 4rt van fer una caminada a Sant Cristofòl. Van 
sortir a les 11:00 del matí i van arribar aproximadament a 2/4 de 5. Varen sortir 
tots junts, quan van tornar els hi van fer una explicació. De moltes coses que van 
passar allà com: per exemple hi ha un arbre partit per a la meitat i els mestres van 
explicar que es va trencar en un casament.

Van passar el dia allà i van jugar molt. A l'hora de dinar es van posar per taules. Si 
et quedes al menjador podies agafar uns entrepans, una aigua i un plàtan. 



Entrevista a Dani Soriano

Dani Soriano i els dos periodistes.

Dani Soriano és un mestre d’educació 
física de l’Escola Puig d’Arques, 
en aquesta escola hi porta 3 anys 
ensenyant i ho porta molt bé. Té 43 
anys, està casat i té un fill que es 
diu Pau, que té 8 anys. Li encanta 
fer esport. Ell ha corregut les dues 
maratons de “Les Vies Verdes”. 

Quin any vas néixer?
1970

Quin dia fas els anys?
El 25 de Juliol.

Quan fa que fas de mestre aquesta 
escola?
4. 2010-2014.

Quantes escoles has anat?
11 escoles

És difícil fer el teu ofici? Per què?
No. Per que m’agrada el que faig. 

Tens algun hobbie? Quin?
Sí. Córrer, fer esport, fer peses, 
spining...

Quantes i quines maratons has 
fet?
2 maratons. Les Vies Verdes. 

Com es que vas decidir fer de 
mestre de educació física?
Perquè m’agrada ensenyar i fer esport. 

De petit de que volies fer?
Pilot d’avió.

Dani Soriano (prefessor entrevistat) 
corrent una de les curses de vies verdes.



ENTREVISTA A EN MIA

  T’ha costat la carrera per ser 
professor? No

  Quina classe de 6è t’agrada 
més?Per què? 6B per que i traballo 
mes hores 

  Quants anys portes en aquesta 
escola? 6 anys

  Alguna vegada has pensat en 
deixar el treball perquè ens 
portem malament? No

  Qui creus que el més 
intel.ligent de la classe? Tots 

  Qui és el professor que t’agrada 
mes  de tota l’escola?Tots destacan 
amb alguna cosa

  Tu creus que la teva nena serà 
com nosaltres? Suposo, igual de 
intel•igent, guapa i trempada

  Qui et cau millor de la classe 
nen i nena?Per què? tots 

  Quina assignatura t’agrada 
més? Mates i educació física

  T’agrada posar deures?  Sí, Els 
justos

  Portaràs algun dia els teus 
nens a l’Escola? Ja els he portat                                    
el dia de jornades obertes

  T’agradaria treballar a un altre 
col.legi? Ja hi he treballat a          la 
Cellera i a Besalú

  Sigues sincer, et pentines abans 
de venir a l’ Escola? mai

  Vas a córrer? Un parell de dies a 
la setmana si puc



Cada dimarts després de dinar, 
anem a la piscina coberta, 
ens ho passem molt bé, és 
molt divertit, amb en Mia fem 
jocs amb parelles, flotacions, 
respiració, salts, etc... 
L'altre professor/a és   la 
Montse, que ara està 
substituint a una persona 
a Barcelona, que ens va 
ensenyar a millorar el crol, 
però després va venir en 
Gerard que ens va ensenyar 
la braça,  ja la sabíem però 
la vam millorar, però encara 
el tenim, el dimarts passat no 
va poder venir perquè estava 
malalt i va venir en Pau i vam 
continuar fent la braça. Al 
final quasi sempre fem jocs 
divertits, com per exemple 
ens llancem d'un tobogan 
juguem al terra mar i aigua, 
etc...

La piscina per dintre és molt 
grossa i es molt llarga però no 
és molt fonda, quasi sempre 
està molt calenta.

Hi cal portar una bossa 
d’esports, sabó, un banyador, 
casquet de bany, xancletes, 
tovallola i si es vol, unes 
ulleres d’aigua.

UN DIA A LA PISCINA



S

ENTRETENIMENTS 

Busca 14 assignatures que són: mates, medi, expressió 
oral,  educació física, teatre, informàtica, ciutadania, 
música, català, castellà, anglès, plàstica i eca. 

Travessa el laberint, l'entrada està 
a l'esquerra i la sortida a la dreta.

 E
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