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P3:   Els  nens  i  nenes  de  P3,  els  dijous
després del  pati  fan encaixos a la  classe
entre els companys.

P4: Els nenes i nenes de P4 com ja sabem
tenen un amic a la classe que es diu Piu
Piu  i  els  agrada  molt  fer-li  petons.  Se’l
estimen tant al Piu Piu.

P5: Els nens i nenes de P5 com ja sabem 
que els agrada molt la ... tardor van fer un 
treball en que consisteix en recollir fulles i 
altres coses que estiguin relacionades amb 
la tardor. Han fet un treball espectacular.

EDUCACIÓ INFANTIL



 PRIMER
Els nens i  nens de 1r com ja sabem, els
agrada  molt  jugar  amb  l'ordinador  i  han
dedicat a l'hora dels dijous, després del pati
a fer informàtica.

SEGON
Sabem  que  els  nens  i  nenes  de  2n  els
agrada tant llegir han decidit que el dijous
després del pati anirien a la biblioteca a fer
lectura  durant  una  hora.  Els  agrada  tant
llegir.

CICLE INICIAL
Vam anar a veure els alumnes de Cicle Inicial.



QUAN ÉREM PETITS

A mi  m’agrada  molt  que  m’expliquin  coses  de
quan era petit.
Quan  era  petit  em va  costar  molt  de  sortir  del
ventre de la mare.
També m'agradava molt jugar i era molt trapella.
Diuen que plorava quan tenia gana. Que era molt
mogut i també era molt lleig.
M’agradava que em cantessin la cançó de «Sol,
solet». No ma agradava cap conte. M’agradaven
molt els gats i la televisió.
Biel Bosch. (3r)

A mi  m´agrada  molt  que  m’expliquin  coses  de
quan era petita.
Diuen  que  sempre  estava  molt  contenta.  Però
sempre que m'acostaven la càmera  plorava molt
i sobretot si tenia gana.
Perquè m'adormís, sempre el meu pare i la meva
mare em cantaven «Dorm nineta dorm» i sempre
em quedava molt adormida.
Em recordo que quan em despertava em donava
el pit. 
El meu pare i jo anàvem sempre a la muntanya, a
mi m’encantava. 
M'agrada  molt  que  m'expliquin  coses,  també
diuen que era molt llesta i jugava molt.
Sempre reia, era, un cas, sempre rient fins i tot a
la nit, no parava fins que la mama em  donava el
pit  i  el  papa em cantés:  «Dorm nineta»,  dorm,
llavors m'adormia molt ràpidament. .
El meu llibre preferit era «Les tres bessones .
Miriam Nierga  (3r)

A mi  m’agrada  molt  que  m’expliquin  coses  de
quan  era  petit.  Els  meus  pares  em  diuen  que
m’agradaven  els  llibres  d’en  Pocoio.  A  mi
m’agradava la cançó: «La geganta Marcelina». 
La  primera  paraula  que  vaig  aprendre  va  ser:
«No».  Plorava quan tenia  gana i  quan em feia
mal.  No  m’agradaven  gens  les  verdures  i  ara
tampoc m’agraden. Des  que era petit m’agrada el
futbol i ara també m’agrada molt. Era molt mogut i
m’agradava  jugar  molt  i  molt.  M’agradava  molt
dibuixar i pintar. Menjava molt i molt.  
Isaac López Hidalgo (3r)

MUSEU DE LA PESCA DE PALAMÓS

El divendres 23 d’octubre va anar al museu de la
pesca de Palamós. Primer vam anar a esmorzar
a un bancs. Després vam anar al museu i vam
mirar un vídeo  i vam mirar les coses de pesca.
Després vam anar a fer una passejada pel port.
L’altra classe va veure un pop però nosaltres no 

el vam poder veure. Després vam anar a dinar en
uns bancs. Després vam jugar una estona. M’ho
vaig passar molt bé a la platja i el que més em va
agradar va ser la passejada, l’activitat del museu i
la platja.
Júlia Albertí (3r)

CICLE MITJÀ



«GEOCACHING» BUSCANT EL TRESOR 

El  divendres,13  de  novembre  vam   anar
per primera vegada a fer  un geocaching  al
parc  Nou. L’ Alex ens va dir  per on podia
estar el tresor.
El  tresor  el  va  trobar  l’Arnau Pérez.  Vam
canviar  un  «astiki»  per  una  flor  amb
purpurina.  Després vam jugar  una estona
en  el  parc  Nou.  Després  vam  anar  a
l'escola.
M’ho  vaig  passar  molt  bé.  M’agradaria
tornar-ho a fer. 
Isaac L. (3r)

EXCURSIÓ A GIRONA :
El  17 de novembre del  2015 vam anar  a
Girona,  els  nostres guies eren en Ramón
Bartrina que va anar amb 4t B i els de 4t A
van anar amb l’Alexandra Luna. 
Deixem  això  a  part,  primer  de  tot  quan
vàrem baixar de l’autobús vam passar per
un pont que travessa el riu Onyar. Vàrem
passar pel costat del cul de la lleona, per
un carrer estret i ens vam trobar els guies.
Després ens van ensenyar  unes fotos,  la
primera era una foto de la muralla perquè
tenia forma de triangle i la segona foto era
com  la  ciutat  de  Girona  a  l’època  dels

romans. Després el call jueu, és molt bonic,
és tot de pedra. Tot seguit  vam anar a la
plaça  més  petita  de  tot  Europa.  Us  ho
creieu?? Una cosa que feia gràcia va ser
que hi havia un carretó de comprar. 
Aiii!!! que em descuido... també vam anar a
la  catedral  de  Girona,  ens  van  explicar
dues  llegendes:  una  era  la   bruixa  que
insultava i  tirava pedres l’altra era la d’en
Ramón Berenguer i en Berenguer Ramón.
A la segona llegenda jo hi  vaig participar.
Ah!!! també ens van explicar la història del
camarlenc, s’hi van seure l'Anna i en Marc.
Segurament després  vam esmorzar.  
Quan ja vam anar al parc de la Devesa era
súper  bonic,  hi  havia  pins,  castanyers,
boixos,  molsa,  arbusts,  xiprers,  alzines,
palmeres... també hi havia paons, ànecs i
ocells.  Primer  vam  dinar  i  després  vam
jugar i per  últim vam fer una gimcana. Al
meu grup érem: l’Eric en Marc i  l’Anna. La
gimcana era sobre els arbres i després vam
marxar a mi em va encantar!!!
Cora Trias (4t)



VOLCÀ
Els nens i nenes de 6è han fet un
volcà.  A  continuació  explicarem
que es necessita per fer-lo:

Per fer-lo necessitem una ampolla
de 30cl,  paper  de  diari,  plastilina,
vinagre,  bicarbonat,  embut  i  si
voleu  ficar-li  color,  necessiteu
colorant.

Preparació:

Enganxem  amb  la  plastilina  el
paper  de  diari  a  l'ampolla  fent
forma de con. Després fiquem amb
l'embut  bicarbonat  i  el  vinagre  i,
ràpidament, colorant.

I ja tenim un volcà.

PLUVIÒMETRE
El mes passat els nens de cinquè
varen  fer  un  pluviòmetre  i  s'ho
varen passar molt bé. 
A  continuació  explicarem  què
necessitem per fer-lo:
2 ampolles d’un litre.
Un regle. 
Un cúter.
Un  retolador  (preferiblement
permanent).
Cinta aïllant.

Ara explicarem com fer-lo:
Primer de tot hem de tallar la part
de dalt d’una ampolla amb el cúter
(i amb l'ajuda d’un adult). Després
l’enganxem  amb  cinta  aïllant  a  l'
altra  ampolla.  Després  marquem
els  mm i  cm de l'ampolla  amb el
regle  i  el  retolador.  I  ja  tenim  el
pluviòmetre. 
Només cal que el fiquem en un lloc
obert. I per mesurar-ho ho fem en
mm,  perquè cada mm és  un litre
per metre quadrat.    

CICLE SUPERIOR



L'ENTREVISTA

 MARIÀNGELS MACHÍO 

PC-  Avui  ens  hem  traslladat  a
l'aula  de  P4A,  a  fer-li  una
entrevista a la Mariàngels MachÍo,
la professora més vella de l’escola
Puig d’Arques. 

PC-  Qui  et  va  inspirar  a  ser
professora?

MA-  Ningú,  però  de  petita
m’agradava molt ser professora.

PC- Quants  anys  portes  fent  de
professora?

MA-  Porto,  fent  de  professora,  al
voltant de quaranta anys.

PC- De petita volies ser professora
o  tenies pensat fer un altre ofici?

MA-  M’agradava  molt  fer  de
professora,  però  també m’agradava
molt la feina del meu pare, que era
pèrit  industrial,  m’agradava  molt
remenar a la seva feina.

PC- Quin va ser el teu primer curs
a l’escola?

MA- El meu primer curs va ser 2n de
primària  amb  la  Paquì  i  la  Rosa
Broguer.

PC-  T'ha  causat  dificultats  portar
sempre  els  nens  petits,  o  ja  ho
tens controlat?

MA- Fa molts anys que està controlat
perquè m’agrada molt

PC- Quan vas començar a treballar
tenies pensat arribar fins aquí?

MA- Sí, sempre ho vaig tenir clar, si
la salut m’ho permetia hi arribaria. 

PC- Encara fas servir aquell xiulet
que gairebé tots hem sentit?

MA-  Si!!!!!  El  faig  servir  al  pati  a
l’hora de recollir

PC- Estàs esperant la jubilació?

MA-  No  la  estic  esperant,  em toca
per edat.

PC-  Per últim et  volem preguntar
si tornaries a reviure el teu millor
rècord de l’escola? Quin?   

MA- No en tinc un, en tinc molts, no
sabria  quin  dir-vos.  També  en  tinc
per oblidar.

        



CANVI DE TERRA DEL GIMNÀS
Coincidint amb el 75è aniversari de l’Escola
Puig  d’Arques  de  Cassà  de  la  Selva,
l’ajuntament  va  decidir  canviar  el  terra  del
gimnàs, ja que el vell relliscava molt i estava
una  mica  gastat.  Va  ser  una  de  les
actuacions més rellevants que es van dur a
terme  ja  que  s’hi  va  instal·lar  un  nou
paviment  tècnic  especial  per  a  usos
esportius,  hem  sortit  guanyant  tots  els
alumnes, esperem que duri en bon estat molt
de temps.

HALLOWEEN

Tots  els  anys  els  alumnes  de  5è  i  6è,

representen  unes  obres  de  teatre  per

Halloween. Va ser presentat per: Patrícia

Ouanani i Alèxia Martí (alumnes de 6è). 

La primera obra va ser interpretada pels

alumnes de 5è B amb el  títol:  Vlad and

Felicia go out. Seguidament, els alumnes

de  6è  van  fer  un  ball.  Després,  els

alumnes  de  5è  A,  van  representar  la

següent  obra:  Home  Sweet  Home.

Posteriorment, els alumnes de 5è van fer

un altre ball. Tot seguit, es va interpretar la

tercera obra per part del alumnes de 6è B

i  el  títol  era:  The  family  goes  shopping.

Encara els alumnes de 5è van fer un altre

ball.  La  quarta  obra,  va  ser  interpretada

pels  alumnes  de  6è,  titulada:  Dinner  at

Vlad’s castle. I per finalitzar, els alumnes

de 6è va fer un últim ball.

NOTICIES DE L'ESCOLA



CASTANYADA
Entrevista a la Gemma Pla: d' on heu tret la
Rumba de les castanyes i de quin grup de
música  es?  Resposta:  La  rumba  de  les
castanyes, és una cançó creada pel grup Pot
Petit, i la podeu trobar a la seva pàgina web:
http  ://  youtu  .  be  /  J  8  c  7  sWsIOfU.
Cada any,  els voluntaris de cada classe fan
una desfilada davant de tota l’escola: 
Els  alumnes  de  P3  portaven  les  següents
disfresses:  Castanyes,  pastoretes,  cuiners,
temps meteorològic, fulles…
P4:  Castanyers,  caragols,  bolets…  P5:

Castanyeres,  mosques,  caragols  amb

banyes,  esquelets…  1r:  Tat  castanyera

(mestra),  esquirols,  castanyes,

castanyers/es…  2n:  Alba  castanyera

(mestra), fulles, carabasses, castanyers/es…

3r:  bolet,  castanyera,  castanyers  (gats),

fulles…  4t:  Castanyeres,  castanyers,

bolets…  5è:  castanyeres,  castanyers,

espanta-ocells… 6è: Castanyer. Després les

castanyeres van ballar 2 cançons. I finalment

vam menjar castanyes de les bones.

Roger S.                                       Peio P.

NOTICIES DE L'ESCOLA
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 UN BONÀREA NOU AL POBLE

A  principis  de
Setembre,al
centre  del
poble(plaça  de  la
Coma)  han  obert
un  supermercat
que es diu bon Àrea  i està al costat de Can
Trinxeria.  S'hi  ven  productes  alimentaris  i
productes de neteja...

Can Trinxeria

A Can Trinxeria, l'escola Puig d'Arques ha
inaugurat una exposició del 75è aniversari;
on  també  hi  ha  parlat  l'alcalde,  uns
voluntaris de les classes de 6è s'han ofert
per  ajudar  a  la  nova  venda  del  llibre  de
l'escola,  a  on  hi  trobareu  imatges  i
informació de les persones que hi  havien
abans i què feien, fins ara, l'actualitat.  Un
llibre  molt  interessant  a  10€!  El  podeu
comprar  per  tal  de  poder  observar  la
meravellosa història des de l'any 1939 fins
ara i si ja el teniu pels vostres familiars.

Fish & Chips

El dia 28 de juny els alumnes de 6è de l'any
passat  varen  anar  al  concurs  de  Fish  &
Chips  on  els  concursants  eren:  en  Lluís
Bou,  la  Martina  i  en  David  Vila.  L'estudi
està  a  Barcelona.  Vam  competir  contra
l'escola  de  un  lloc  que  no  sabem  i  vam
guanyar; el més extrany és que l'Oriol Puig
no era el presentador sinó n'hi havia 2 de
presentadors i es deia Lorenç i Maria. A la
sortida ens van regalar una bossa de Tv3
vermella i una aigua petita. 

OPEN BAZA ESPORT 
(Resultats del Taekwondo Jorsan)

(3-10-2015)-Pamplona.
OR PLATA

INFANTILSINFANTILS Alex de Dios
Nadia Navarro

Alba  i  Aniol
Company

CADETSCADETS Yaiza Rostán
Anna Teixidor

JÚNIORJÚNIOR Arnau Company

Altres participants varen ser: Naïm Navarro
i Alan Coronado

NOTICIES DE CASSÀ



EL “CASSÀ ” VA QUEDAR 9è 
DE CATALUNYA D’ ESCACS

.
 L’equip sub-12 (entre 10 - 12 
anys)del Cassà va arribar a ser novè 
de Catalunya per equips d’edat  amb 
un 66% de nens del Puig d’Arques.
Va ser un gran resultat perquè en el
rànquing inicial el Cassà era el 17è i
a més la gran majoria dels jugadors
tenien 12 anys i en canvi en el Cassà
només n’hi havia un.
En  Marcel  Bosch,  en  Marc
Massaneda,  en  Joan  Tubert  i  en
Martí Albertí van ser els participants
de la nostra escola i en Biel Horta i
en Marc Vilà  varen ser  els  que no.
Els resultats van ser els següents:

Cassà 3-1 Alt Empordà, 
Vilafranca 1-3 Cassà,
Cassà 2'5-1’5 Peona i Peó A
Ateneu Colon 2-2 Cassà,
Cassà 0-4 Foment  Martinenc  (que
al final van ser els primers amb només
una partida perduda en tot el campionat)
Cerdanyola A 3’5-0’5 Cassà,
i finalment Cassà 4-0 Llinars B

TIFES PER CASSÀ
L'Ajuntament  de  Cassà de la  Selva
va impulsar la campanya Buscatifes,
que  es  fa  amb  l'objectiu  de
conscienciar  els  amos  incívics  de
gossos sobre els excrements a la via
pública, marcar-los i fer un mapa de
les  zones  més  afectades.  A  Cassà
actualment  hi  ha  uns  nou-cents
gossos.  La  part  més  vistosa  de  la
campanya  tindrà  lloc  del  30  de
novembre  al  14  de  desembre,
període en el  qual  es marcaran les
tifes de gos que es trobin pel poble.
L'alcalde,  Martí  Vallès,  explica:
“L'activem  per  implicar  ciutadans
perquè  ens  ajudin  a  reduir  el
problema.”
El divendres 4 de Desembre els nens
i  nenes  de  sisè  anirem  a  buscar
tantes  tifes  com  pugem  i  enviarem
uns  fulls  indicant  on  i  quantes  tifes
hem trobat perquè l’ajuntament tingui
informació  de a quins  carrers  hi  ha
més tifes. 

COSES DE CASSÀ



L'ENTREVISTA

Aquest mes fem una entrevista a una 

habitant de Campllong, la Maria fa molt 

que viu aquí i ens explicarà coses dels 

anys que ha viscut a aquí.

 

PUNT I COMA- Quants anys portes visquen a 

Campllong?

MARIA-25 anys.

PC-  Des  que  has  vingut,  ha  canviat  molt 

Campllong?

M-Molt,  van  venir  tots  els  veïns,  tot  lo  que  era 

camp es va convertir en cases. La meva casa va 

ser de les primeres en construir-se.

PC- Quins records tens de Campllong?

M- Molts macos, tenia uns veïns molt amables, les 

festes…

PC- A la festa major, feien les mateixes coses 

que fem ara?

M- Més o menys sí,  la  cursa de caragols  es  va 

incorporar fa uns anys.

PC- T’enrecordes dels noms dels alcaldes?

M- Primer en Ramon que es de Cal  Alzina,  i  en 

Lluís que es el que hi ha ara.

PC-  Quan  vas  venir  vivia  molta  gent  a 

Campllong?

M-  No,  eren  100  i  escaig  i  no  hi  havia  gaire 

mainada.

PC-Abans de venir a Campllong on vivies?

M- A Riudellots

PC-  Algun  cop  has  treballat  aquí  a 

Campllong?

M- No, però ajudo a totes les festes.

PC- Què és el que t’agrada més del poble?

M-Els veïns

PC- T’agrada aquest poble?

M- Esclà, sinó no hi seria 

PC- Quan vas venir ja hi havia l’escola?

M-No, només quedava l’edifici.

PC-  Quan  temps  fa  que  van  restaurar 

l’església?

M-12 o 14 anys.

BIBLIOTECA

A Campllong hi ha una biblioteca, aquest anys 

s’ha millorat algunes coses. A la biblioteca hi ha: 

7  ordinadors  nous  i  3  de  l’any  passat,  una 

impressora, un espai per nens amb pufs, llibres 

divertits…  també  tenen  un  IPAD  amb  jocs 

educatius i interactius de totes les edats, també 

hi  ha  diccionaris  generals,  bilingües, 

enciclopèdics…  Llibres  en  català,  llibres  en 

castellà,  alguns  en  anglès,  hi  ha  pel·lícules, 

revistes, un projector… Aquest any, si vas a la 

biblioteca de Campllong, ja ho saps no te faltara 

res.

Gerard Gumbau

En  Gerard  Gumbau  és  un  jugador  del 

Barça que viu a la població de Campllong. 

Ha  estat  a  uns  quants  equips,  Girona, 

Barça B i en el primer equip. Va néixer el 

dia  18  de desembre  del  1094.  Ha estat 

convocat en el primer equip del Barça

           

COSES DE CAMPLLONG



UN PARC NOU AL POBLE

Aquest  estiu,  han  reformat  el  parc  dels
Quatre Vents.  Hi ha un tobogan nou, uns
gronxadors,... Ha quedat molt bonic perquè
ha passat de ser un parc ple d'herbes, a ser
un parc súper bonic.  El terra es de ciment,
pintat  de color verd,  hi  han tres rodones
amb sorra,  on  hi  han els  gronxadors  i  el
tobogan,  també  hi  han  quatre  bancs  per
seure.  Està  amb  tanques  pel  voltant,
perquè els nens petits no s'escapin.

LLAMBILLES AMB LA MARATÓ

El dia de partit: Barça/Madrid, al pavelló de
Llambilles  es  va  posar  una  pantalla  per
veure'l.  Acabat  el  partit  van  fer  el  “tast
d'hivern”, es com un restaurant, però amb
diferents  restaurants,  que  hi  ha  tastets
cada parada i pots triar el que vulguis amb
els tiquets.
El 29 de novembre, a Llambilles es va fer
una  trobada  de  cotxes  antics,  clàssics  i
tractors per aplegar diners per a la marató
de TV3, es van recaptar uns 1.500€. 
També  es  va  fer  el  mercat  solidari,  la
caminada, una arrossada,... i es van reunir
bastants diners.

 

COSES DE LLAMBILLES



VISITEM EL
PIPICAN

EXPOSICIÓ DE
PESSEBRES

CONCURS DE NADALES

CANTANT NADALES
AL VESTÍBUL

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



HALLOWEEN

ELS ARTISTES

NOTA DE LA REDACCIÓ: Us avisem que en els textos hem inserit 
paranys ortogràfics per tal que els «lletraferits» us exerciteu en els 
vostres coneixements. Fins aviat.


