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COLÒNIES a 2n CI

El 24 i 25 d’abril vam anar de colònies a “El Vilà” de Banyoles. Vam fer 
una activitat per conèixer els arbres de ribera i la seva fauna. Després 
de sopar, vam fer una gimcana nocturna molt divertida. L’endemà vam 
fer una manualitat sobre el monstre de Banyoles. Ens ho vam passar 
molt i molt bé i va ser una experiència genial.



El dijous 8 de maig els alumnes de 4t A i B varem anar fins als Aiguamolls de 
l’Empordà .
Quan varem arribar al parc natural tothom es va fixaren dues cigonyes de 
plàstic. Després d’esmorzar van arribar dos guies i per casualitat ens va tocar 
el mateix guia que  a Canet d’Adri. Varem passejar i ens varem fixar en moltes 
espècies d’ocells
Diferents:gavines,abellerols,bernats pescaires...i un munt d’aus més .També 
ens varem fixar  en molts crancs americans i un llangardaix que va passar per 
allà. També de tant en tant trobaves unes cabanyes on amb els binocles podies 
observar els animals que passaven .Després ens van dir que l’animal que ha 
matat més persones és el mosquit.
Va ser una excursió molt divertida.

Joan Tubert

Aiguamolls Empordà



Final de corrandes
El  dia 30 d’abril vam celebrar la final de la lliga de Glosa al pati de l’escola 
amb un èxit notable. L’interès de l’activitat va merèixer l’ atenció dels serveis 
informatius de TV3 a Girona i del  mateix dia vam sortir a TN Comarques.
Els glosadors han de mostrar totes les facultats a l’hora d’improvisar, buscar 
rimes adequades i afinar.  Els guanyadors finals van ser: LES ESTRELLES a 5è 
i 100% a 6è.
A les 10 puntualment van començar a actuar. Començarem amb una corranda  
preparada, la de presentació de cada grup, llavors vinguen altres reptes més 
difícils: un rodolí que calia convertir en quarteta, un endevinalla de l’indret 
del poble que  el públic havia d’endevinar, mantenir un diàlega a ritme de 
corranda amb la glosadora professional invitada, la Maria Mena,  que per cert 
va estar esplèndia... i finalment, va venir  el veredicte del jurat, que ho va 
tenir molt dífcil perquè el nivell era altíssim. Agrair la participació del jurat, 
de ls mestres que han col.laborat perquè això sigui possible. I un agraïment 
molt especial pels alumnes glosadors i per l’artífex d’aquesta gran festa: la 
Gemma, la nostra estimada mestra de música.



Pujada al Puig d’Arques

El dia 12 de maig els alumnes de 6è han fet la sortida tradicional al 
Puig d’Arques. Vam sortir a les 9 del matí amb autocar des de l’escola. 
L’autocar ens va deixar a Romanyà i des d’allà vam caminar fins dalt 
del Puig. El trajecte no va ser tot seguit. Al cap de tres quarts d’hora 
vam parar per esmorzar. Aquest any el camí fins a dalt és tot asfaltat. 
Cap a les 12 del migdia arribàvem a dalt. Vam fer un cop d’ull a les 
comarques de Baix Empordà, l’Alt Empordà, La Selva i El Gironès, que 
des del mirador es veien força bé. El mar i els Pirineus també es veien 
des d’allà estant. Com cada any vam fer les fotos de rigor al Dolmen i 
a les escales del mirador. Fet el reportatge gràfic vam anar a dinar amb 
grups pels boscos i prats del voltants. Havent dinat hi va haver una 
estona de joc i descoberta de l’entorn. A 2/4 de tres vam recollir els 
estris i amb les motxilles a l’esquena vam començar la baixada. Com 
sempre la baixada va ser molt més ràpida. Vam arribar a l’autocar. Ja 
havíem fet la sortida a Puig d’Arques que dóna nom a la nostra escola. 
Sempre és  emocionant visitar la muntanya que porta el nom de l’escola 
on hem passat tant anys de la nostra vida. Va ser divertit i emocionant 
però una mica cansat.



Ja han passat uns dies i encara estem excitats de les colònies viscudes. 
Que bé que ens ho vam passar. El primer dia va començar d’allò més 
bé amb la visita a Port Aventura; les atraccions de vertigen tot i fer 
moltes n’eren les més sol•licitades. Després de tantes emocions vam 
fer camí cap al Delta, més concretament a la població de Sant Jaume. 
Allí repartirem habitacions i encara ens va donar temps de fer un volta 
fins al pont nou que uneix les dos comarques: Amposta i Deltebre. 
Els altres dies hem fet un munt d’activitats: piragua, arts de pesca, 
escalada, quads... Però el millor de les colònies, sens dubte, fou les 
hores i experiències viscudes entre tots i la  Discoteca. 
Ens hem recordarem per sempre de tot plegat. Dels camps d’arrossos, 
dels colors del Delta, dels mosquits i portarem Lo Delta al cor.

Colònies al Delta



FESTA FINAL DE CURS DE LA NOSTRA ESCOLA

El dissabte 7 de juny vam celebrar la festa de final de curs.
A partir de 2/4 de 5 de la tarda,el pati gran de l’escola es va omplir de 
jocs tradicionals, tots els nens i nenes van participar molt entusiasmats.
A 2/4 de 8 sota el lema ESTIMEM LA NOSTRA LLENGUA, i després de 
la presentació i benvinguda donada pel director , van anar desfilant per 
l’escenari tots els alumnes de l’escola, es van sentir cançons com  la 
granja d’en Jepet, la masovera, l’auca de Sant Jordi, els avantpassats, 
les jotes de comiat dels alumnes de 6è.
La veritat totes les actuacions van ser fantàstiques i el públic va aplaudir 
efusivament.
Entre cançó i cançó els alumnes de 6è llegien  frases d’escriptors, 
cantautors, poetes coneguts... a favor de la nostra llengua , uns dels 
moments més emotius va ser quan tots junts, alumnes, mestres, pares 
i simpatitzants vam cantar PAÍS PETIT  de Lluís Llach.



La marxa escolar
El penúltim dia d’escola vam realitzar la marxa escolar. 
Va anar molt bé no feia gaire calor i els alumnes van 
passar-s’ho molt bé. Una marxa no gaire llarga per 
conèixer l’entorn més proper.
Agraïm la col.laboració de tots els mestres i dels pares 
i mares de l’Ampa que arribant a l’escola van obsequiar 
amb un bidó d’aigua amb el dibuix  de la façana de 
l’escola a tots els alumnes. L’any que ve hi tornarem



L’ estiu ens arriba
Amb dies més llargs.
Traiem l’equipatge,

Anem de viatge
I mengem gelats

Anem a la platja
Perquè fa calor.

Fem castells de sorra,
Posem-nos la gorra,
També el banyador

Poema d’estiu

Bon estiu
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