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CICLE INICIAL

EXCURSIÓ A BANYOLES

Els de primer han fet una excursió al llac de 
Banyoles. No han pogut anar  amb barca 
perquè plovia una mica, feia ven, però els 
nens i nenes s’ho han passat molt bé. És la 
seva primera excursió.

NOVES COSES QUE FAN ELS DE PRIMER 
Tenen un pati diferent, no porten bata, han 
començat el cicle inicial, fan noves assignatures, 
tenen noves classes i noves professores. Aprenen 
a restar i sumar,  a fer problemes, a escriure amb 
lletra lligada, a llegir, van a jugar al pati més tard 
i a la tarda no juguen.

NOVES COSES QUE FAN AL MENJADOR
Han de posar els coberts a taula i quan acaben de dinar han de netejar la taula i 
després escombrar-la, però com que són nous i no en saben els de sisè els ajuden 
durant unes setmanes. 

NOVES COSES QUE FAN ELS DE SEGON
Els de segon durant un trimestre a educació física van a la piscina coberta de Cassà. 
Es divideixen en dos grups, els que saben nedar, i els que no. Els que saben nedar 
els hi fan fer coses més complexes, i els que no, els ensenyen a nedar, així després 
podran fer lel mateix que els que saben nedar. Com que fan natació es perden el 
pati. 

EXCURSIÓ QUE FARAN ELS DE SEGON
Els de segon al 18 de febrer aniran amb autobús a Barcelona per veure una obra 
al Palau de la Música.



  

CICLE MITJÀ

A cicle mitjà fan moltes activitats, els agrada molt fer mapes 
conceptuals, anar d’excursió, etc. Tenen uns llibres nous que els 
agraden bastant, tot i que el de castellà una mica menys...
Aquest primer trimestre faran una sortida en autobús al Montseny, 
i sense autobús, a fer orientació per Cassà i una entrevista 
a l’alcalde . Durant el segon trimestre aniran a l’auditori de 
Barcelona (en autobús), també a una fabrica de suro, a una 
granja i a fer una enquesta a la gent del mercat .Per últim, 
durant el tercer trimestre a Canet d’Adri (en autobús).



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

EXCURSIÓ A GIRONA

El dilluns passat vam anar a Girona tots els alumnes de quart.
Teníem un guia que es deia Àlex i ens va ensenyar la catedral 
i l’església de Sant Fèlix , també ens va explicar llegendes,…
Ens va ensenyar la cadira de Carlemany i ens va dir que si 
una persona s’asseia allà mai no es casaria  i si un nen i una 
nena s’asseien junts el cap d’un any es casarien. També ens van 
ensenyar:places,carrers,un pont i algun monument. Vam passar 
pel pont Eiffel i ens va dir que l’havia fet el mateix arquitecte 
que la famosa torre . Per dinar vam anar en el parc de la devesa 
i donàvem menjar  als ocells . Allà ens  hi vam quedar tota la 
tarda i jugàvem en els bancs.  El cap d’una estona vam pujar a 
l’autobús. 
M’ho vaig passar molt bé!!!  



Excursió a l’Auditori de Barcelona

El dimecres 3 de desembre els alumnes de cinquè vam anar a 
l’Auditori de Barcelona a gaudir d’una orquestra, l’OBC, que ens 
va oferir un concert amb un sèrie de compositors especialment 
seleccionats per poder fruir d’un espectacle esplèndid.
Músiques de Mozart, Bach, Stravinsky van ressonar per l’auditori 
acompanyats de diferents coreografies i imatges projectades 
que posaven la cirereta al gran concert.

Tot seguit vam fer una visita al museu de la música, un museu 
interactiu, inacabable, on els alumnes vam poder, fins i tot, 
tocar diversos instruments. 

A la tarda, abans de tornar cap a Cassà, vam fer un passeig pel 
nou Mercat dels Encants. 
L’excursió va ser molt plaent i tots els mestres i alumnes, 
especialment il•lusionats, ens ho vam passar pipa.



Què diuen els alumnes?-CICLE SUPERIOR 

EXCURSIÓ A GIRONA

El dilluns 20 d’octubre els nens i nenes de 6è varem anar d’excursió a 
Girona. Allà varem fer un circuit d’orientació per el barri vell.
 Quant varem ser allà, ens van dividir per 3 grups d’aproximadament 16 
alumnes, i cada grup anava amb una professora. La professora ens va 
guiar fins al carrer Nou i allà ens va deixar perquè ho haguéssim de fer tot 
nosaltres. A través del mapa ens havíem d’orientar per poder trobar les 
10 fites que hi havia escampades per el barri vell. Varem passar per molts 
edificis per exemple: la catedral, la muralla, per la plaça Catalunya, plaça 
de la Independència, la plaça Mercadal, plaça de la Constitució... Quan un 
grup va acabar, va tenir que esperar-se en un petita plaça on ens varen 
deixar jugar. Quan el grup que quedava va arribar ens varem reunir tots a 
la plaça on estàvem jugant i les professores ens 
van portar en una petita i bonica plaça que hi 
havia gronxadors i un tobogan. Allí varem poder 
dinar tranquil•lament. Quant varem acabar de 
dinar ens van fer recollir tots els papers i deixalles 
que hi havien per el terra. Al acabar de recollir 
tot el qui hi havia per el terra ens van tornar a 
deixar jugar per allà. Varem jugar a: fet i amagar, 
atrapar tots contra tots, en els gronxadors i el tobogan, també varem jugar 
en un tobogan molt estrany que tenia un circuit abans de arribar. 
Després de que ens deixessin jugar en van fer tornar al lloc on l’Autocar en 
havia deixat al matí. Varem tornar que quasi ja era la hora. I així va anar 
tot l’excursió.



ENTREVISTA

 Ariadna Ruiz:

Per què vas voler participar al 
75è aniversari de l’ escola ?
Perquè actualment sóc mestra i 
havia sigut alumne de l’ escola.
Qui  va fer el pastís?
L’Ana  Mendoza , són els pastissos 
de P3.
Tu vas ser la primera de veure 
el pastis?
Bé, ja els teníem a l’ escola...
Prepares alguna cosa mes 
per la celebració de 75è 
aniversari?
Jo estic a la comissó dels 75 anys 
i estem fent entrevistes a ex 
alumnes, i també es publicarà un 
llibre. 

Enguany l’escola celebra el 75è aniversari. Els mestres han creat una 
comissió específica per ocupar-se de tots els esdeveniments i accions a 
duu a terme durant aquest curs escolar. Per això, hem decidit entrevistar 
dues mestres, que en són representatives; una és l’Ariadna Ruiz, mestre 
d’educació infantil, i l’altra la Dolors Pedraza, secretària i mestre d’educació 
infantil.

 Dolors Pedraza

I per què volíeu una pancarta?
Perquè els 75è aniversari de la 
escola és una data molt important 
per l’escola, l’any que es va obrir 
la escola i l’any que som ara.
La vas veure la pancarta 
abans que tothom la veiés?
Sí i tant.
Per què?  
Perquè en Jordi el va pujar el 
despatx del director i van ser els 
primers en veure-la.
Com és que se’t va ocórrer fer 
una pancarta?
La idea va ser de tots però jo i el 
director (Josep Bofill ) Vam triar 
el disseny.



BIBLIO-PATI

El biblio-pati és un racó del pati que els professors/es  han creat perquè els 
nens/es  puguin  llegir, sense necessitat d’anar a la biblioteca  

L'Alba pensa que esta molt bé i que li agrada venir, ve molt sovint, igual que 
en Joan, en Sergi, i la Nana pensa que és molt guai, i en Sergi que està bé, 
etc.
Els dimecres vénen uns vigilants de sisè, per exemple en Joel Ramiro y Joel 
Pararols.
 
Cada divendres i dimecres 2 o 3 nens de 6è es queden a vigilar el biblio-pati, 
són els encarregats de preparar-ho 5 minuts abans de sortir al pati, i 5 minuts 
abans de que soni la música ho han de recollir.



FRANCESC MARTÍ. PERSONATGE DEL MES DE NOVEMBRE

Dins dels actes de celebració del 75è aniversari de la construcció de la 
nostra escola hem implantat el que anomenem: «El personatge del mes». 
Consisteix en posar-nos en contacte amb algun o alguna ex-alumne/a 
de la nostra escola que hagi tingut una experiència particular per tal de 
poder recollir les seves vivències. Aquest mes de novembre el nostre 
personatge és Francesc Martí, professor i investigador a la universitat de 
Kentucky als Estats Units d'Amèrica. Malgrat la distància podem entrar en 
contacte directe gràcies a la vídeo conferència.

1.- Digui'ns que va haver de fer per 
arribar a ser investigador.
	 Estudiant	durant	molts	 anys	fins	
que en acabar els estudis a l'UAB vaig 
entrar en un grup d'investigació de 
l'hospital de Sant Pau.
Vaig obtenir una beca de la Generalitat i 
una altra del govern d'Espanya amb les 
quals vaig poder anar als EE.UU. 

2.- Perquè va anar a Kentucky ? No 
podia fer el mateix a Catalunya ?
 A Catalunya hi ha gent molt 
vàlida però hi ha problemes amb la 
investigació, hi ha pocs grups que 
puguin fer investigacions importants. A 
Catalunya no hi prou diners per fer el 
que es fa als Estats Units.

3.- Expliqui perquè li agrada el seu 
treball.
 Tal com ja he dit abans és una 
vocació amb la que he tingut sort. 
Posar-te a pensar un dia perquè tenim 
febre, ser capaç de anar a un laboratori 
i	 investigar	 sobre	 les	 cèl•lules	 del	
nostre cos, investigar perquè tenim 
càncer, ebola, sida… Van ser els meus 
professors	que	amb	vam	ficar	la	guspira	
de plantejar-me preguntes, va ser a 
EGB. Es una trajectòria que l’he convertit 
en una vocació. Quan vaig mirar pel 
microscopi tenia molt clar que havia de 
convertir-me en investigador.

4.-Quan fa que investiga sobre el 
càncer ?
 Bé, fa 28 anys que vaig sortir de 
la universitat de Barcelona i vaig anar a 
estudiar a Sant Pau sobre un càncer de 
nens que agafaven i del qual no hi havia 
supervivents, allà a Sant Pau, vam crear 
una pauta i va sortir bé i de 8 nens que 
el van agafar, amb aquesta actuació 4 
els vam salvar.

Si us heu quedat amb ganes de 
saber més sobre en Francesc Martí, 
podeu accedir al bloc de primària 
dins la pàgina web de l’escola, i 
allà, hi teniu la videoconferència 
penjada.

PERSONATGE DEL MES



La nova biblioteca de 
l’escola

El dimarts 2 de desembre vam fer la inauguració oficial de la biblioteca. 
Abans de fer l’acte oficial, el mestre i pedàgog Enric Queralt ens va oferir una 
xerrada sobre la lectura i la implantació d’aquesta a les escoles. Va ser una 
exposició molt profitosa i els mestres i assistents vam poder recollir idees i 
propostes per tal d’impulsar la lectura tan a la nova biblioteca com dins de 
les aules.

Tot seguit ens vam dirigir a la biblioteca per oficialitzar la inauguració. El 
nostre estimat mestre, Quim Massa, ens va fer els honors. Va tallar la cinta 
d’entrar a la biblioteca i tot seguit va fer visible una placa commemorativa on 
es reconeixia la tasca impagable feta al llarg de la seva carrera docent. 

Volem agrair a tots els mestres, pares i mares i ajuntaments... la implicació i 
dedicació per tal que la nova biblioteca sigui una realitat. 



MILLORES A L’ESCOLA

LAVABOS NENES I NENS

Aquest estiu els lavabos que hi ha 
dins l’edifici central de l’escola s’han 
canviat, tant els de nens com els 
de nenes. Els vàters són nous i les 
piques també; a més a més, les 
partes son de colors.

NOVA BIBLIOTECA I EL BIBLIOPATI

El curs passat 2013-2014 van reformar la biblioteca. Aquest 
Curs 2014-2015 la inauguraran. Aquest nou espai està molt
diferent: han posat un sofà, taules noves i cadires (taules petites 
pels petits) i els prestatges són nous.

El bibliopati és una nova 
activitat que es fa durant el 
pati, però només els dimecres 
i divendres. Hi ha encarregats 
de 6è que munten i 
desmunten, i una mestra que 
vigila. El bibliopati funciona 
de la següent manera: a 
l’hora del pati agafem un 
llibre o revista de l’escola (o 
el podem portar de casa) i 

seiem a llegir als coixins o al raconet que tenim preparat. 

AULA DE PLÀSTICA

L’aula de plàstica aquest any és nova, perquè hi ha un sisè de menys 
i l’hem adaptat per treballar-hi la plàstica o altres assignatures.



 

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ
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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 

 EXCURSIÓ AL PUIG D’ADRI  I LES GORGUES DE CANET

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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