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QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. INICIAL

L’escola cada any compte amb la representació d’alumnes de pràctiques 
universitàries de magisteri. Aquesta any, la Marta, alumna de 4rt de 
magisteri, i practicant de 2nB, va organitzar les seves pràctiques i el 
seu treball de final de carrera al voltant de la plàstica i per això va 
organitzar una exposició de treballs fets pels alumnes de cicle inicial 
a la Sala la Coma del poble. Un treball molt laboriós però que va tenir 
una gran recompensa, on tots, alumnes i professorat, vam gaudir fent 
les activitats, preparant l’exposició,  i vam aprendre moltes coses. Des 
d’aquí volem agrair el treball de la Marta i la seva estada amb nosaltres, 
que de ben segur que deixarà petjada.



  De colònies

Els nens i nenes de 2n de primària hem anat de colònies els dies 
26 i 27 de març a Can Mundet, a Vidreres. Vam treballar coses 
relacionades amb els planetes i el sol. EL primer dia quan vam 
arribar vam esmorzar i ens vam distribuir per les habitacions. 
Després vam tenir una estona per conèixer els monitors i l’entorn 
de la casa, envoltada de boscos i un paisatge extraordinari (es 
veia Tossa, Lloret de Mar i el mar). També ens van comunicar 
l’objectiu de la nostra estada; l’Igor era un extraterrestre que va 
tenir un accident amb la seva nau espacial i l’havíem d’ajudar a 
trobar les peces per arreglar-la. Després vam dinar i a la tarda 
vam començar tallers: ens vam dividir en tres grups i anàvem 
rotant pels diferents tallers relacionats amb el sol, la lluna, els 
planetes, la nau espacial... Al vespre després de sopar, vam sortir 
pel bosc amb llanternes a fer un joc de nit. Va ser molt divertit, 
tot i que alguns teníem una mica de por. Ens vam adormir força 
tard, entre nervis i ganes de gresca. L’endemà al matí després 
d’esmorzar i recollir les habitacions, vam acabar els tallers, vam 
jugar i vam dinar. A les 15h l’autobús ens va venir a recollir 
per tornar a l’escola. Va ser molt divertit, on a part d’aprendre 
moltes coses sobre el cel, també vam saber compartir, ser bons 
amics i aprendre a conviure amb els companys. 
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 20 DE MARÇ OBSERVEM L’ECLIPSI

Avui ha estat  un dia especial; d’un quart de deu a un 
quart de dotze del matí hi ha hagut una eclipsi solar 
que fins l’any 2026 no tornarem a veure. Durant l’eclipsi  
els núvols han insistit a boicotejar-nos l’espectacle 
del sol i la lluna però no ha impedit que la majoria 
d’alumnes, amb la corresponent protecció, poguessin 
veure la mossegada de la lluna al sol.



  

QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – C. MITJÀ

El vuit de maig vam anar als Aiguamolls de l’Empordà.
Vam veure molts animals: cigonyes, cavalls, granotes, serps,… Com 
que estaven bastant lluny els monitors ens van deixar uns prismàtics. 
Hi havien ànecs de coll verd en petits estanys. Ens van ensenyar 
moltes plantes diferents. Vam pujar a una torre molt alta i els 
monitors ens van mostrar cada comarca, muntanya o altres indrets 
que es veien des d’allà.
Alguns animals no el vam poder veure perquè estaven en el seu niu 
cuidant les cries.
M’ho vaig passar molt bé.



Excursió a Sant Martí d’Empúries:

Els alumnes de cinquè hem anat a Sant Martí d’Empúries a aprendre 
sobre les arrels de la nostra cultura: de la cultura grega i romana.. 
Segons ens han explicat els diversos mestres i professors, els grecs 
arribaren a Empúries el segle des de Focea. Fent una navegació de 
cabotatge i passant per Massàlia , l’actual Marsella, fundaren una 
ciutat, Emporion. Allà comerciaren amb els ibers de la zona, els 
indiquetes, i portaren diferents productes a les seves metròpolis. 
A les ruines hem pogut observar diverses restes arquitectòniques. 
L’àgora, la plaça principal, on feien la vida social i política, les cases 
gregues amb les seves diferents parts, on es destacava un jardí central 
del qual en depenien les altres instàncies. En aquest jardí , peristil, 
constava d’un sistema de recollida d’aigua, l’impluvium. Les persones 
més humils tenien unes cisternes públiques, dins del macellum , 
mercat, on podien recollir l’aigua. Com a mínim era gratuïta. 
També n’és destacable d’aquesta part grega, la reproducció de l’estàtua 
del déu Asclepi, el déu de la medicina. Empúries es va convertir en 
un lloc portuari, d’intercanvi de matèries primeres i de peregrinatge, 
on la gent venia a curar-se amb l’ajuda del déu. 

Més tard, visitàrem el Museu, on veierem l’estàtua imponent del déu 
Asclepi i d’altres troballes fruit de l’excavació començada el 1908 per 
Puig i Cadafalch. 

Abans de dinar , encara ens quedà temps per visitar la ciutat romana. 
En destaca els mosaics de les cases dels patricis, les restes de les 
termes i sobretot el fòrum, el centre de la vida romana. Cal destacar 
també les restes de l’amfiteatre extra muralles. 

Tot plegat ha estat una visita molt profitosa, on ens hem pogut una 
idea força exacta de com era la vida a l’edat antiga.





El divendres dia 25, com a cloenda de la setmana cultural es va 
celebrar la final de la lliga de Glosa Escolar 2015.  Entre els membres 
del jurat vàrem tenir l’alcalde de Cassà de la Selva, el sr. Enric Bagué, 
el delegat d’educació de les comarques gironines, el senyor Albert 
Bayot, el gerent de l’empresa La Selva, el senyor Xavier Albertí i la 
mestra Paquita Rosa.

N’és una tasca molt enriquidora, on els alumnes poden demostrar tot 
allò que han après al llarg del curs. Saber rimar, interpretar, afinar, no 
és poca cosa la que es demana, i cada any els alumnes ens sorprenen  
amb la seva capacitat d’improvisació.
El concurs ha estat molt renyit i finalments els vencedors de cinquè i 
sisè han  set: 
Els cantaires 2015 de sisè 
Els independents de cinquè. 

Moltes felicitats a tots els alumnes que han participat , i agraïts un
altre any a totes les persones involucrades i que fan possible que 
aquesta cloenda si La Glosa La Glosa gui un èxit.

La Glosa



PUJADA AL PUIG D’ARQUES DELS ALUMNES DE 6è

Com cada any els finalistes de l’escola tenim per tradició pujar al 
Puig d’Arques, és una manera d’acomiadar-nos de l’escola. Doncs el 
dijous 4 varem començar a pujar-hi amb autobús. El conductor ens 
va deixar a prop d’una casa rural i com que no podíem pujar més 
amb autobús varem començar a caminar. Jo tenia molta calor tanta 
com els altres,hi havia  un grupet de nens que anava a davant de 
tot, vaig continuar i continuar fins que varem parar per esmorzar.
Hi havia un nen que va venir amb mi una part del  camí, i varem 
veure uns indicadors a terra que posaven 4KM,3KM,2,5KM,2KM,1,5
KM,1KM,500M,200M,100M i ... varem arribar a dalt de tot.
Vam deixar les motxilles, a l’ombra i vam pujar fins a la torre i el 
dolmen.
Després de dinar , vam jugar , descansar i amb la mateixa calor que 
a l’anada vam emprendre el camí de tornada.



Colònies sisè
Els dies 26, 27, 28 i 29 de maig els alumnes de 6è vam anar de viatge 
de final d’etapa a Port-Aventura i al Delta de l’Ebre. Aquests dies ens 
vam allotjar a l’alberg de Sant Jaume d’Enveja.
Val a dir que van ser uns dies molt intensos, plens d’aventura, activitats, 
diversió, tranquil•litat i sobretot de convivència entre tots els companys 
, companyes i els mestres que ens acompanyaven.
El primer dia vam passar-lo a Port-Aventura, molts de nosaltres ja hi 
havíem estat amb els pares, d’altres era la primera vegada, però anar-hi 
amb els amics i poder passejar per les instal•lacions tots sols, atrevir-
nos a pujar a totes les atraccions des de les més suaus fins a les més 
impactants va ser fantàstic.
A l’alberg vam estar sols, no vam coincidir amb cap altre grup, l’edifici és 
petitó , però té  tot el necessari , els menjars boníssims, els propietaris 
van ser  molt amables , ens van tractar molt bé, fins i tot ens van omplir 
la piscina per poder-nos banyar .
Vam  anar amb bicicleta per l’Encanyissada, vam fer tir en arc, rocòdrom, 
quads, piragua, vam anar amb un creuer fins a la desembocadura de 
l’Ebre, i el més divertit per a molts: aprendre a plantar arròs i després 
enfangar-nos de dalt a baix com en  una sessió de fangoteràpia .



Colònies sisè
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