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EL DIVENDRES DE LA FESTA TOTES LES
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EDUCACIÓ INFANTIL
P5 Estan estudiant les parts del tauró:
L’ aleta dorsal, Aleta escapular, Aleta
anal i moltes més parts.

També varen anar a l’Aquàrium de
Barcelona per veure els taurons i
altres animals aquàtics.
També estan aprenen a fer escrits
amb lletra lligada.
També estan estudiant en Gaudí i han
fet la sagrada Família, El llangardaix
del parc Güell...

Els petits artistes en la setmana
cultural van fer manualitats d’en
Vincent Van Gogh i varen fer gira-sols,
l'habitació d’en Van Gogh, la Nit
Estrellada…

Tenen un amic molt interessant es diu
Pinxo i se l’emporten el cap de
setmana cada un dels nens de la
classe.

Varen fer una fada de cartolina que es
diu la Fada Menta.

EDUCACIÓ INFANTIL
També fan activitats divertides que fan
a la setmana: Jocs de taula,
escriptura,
emocions,
biblioteca,
anglès amb la Lucy i altres coses més
a aquest nens són molt espavilats!
P4 Els nens i nenes de p4(els grans
científics), han fet uns grans
experiments com: fabricar sucs: de
raïms, de taronja…
També els de p4 van anar a la catedral
de Girona a veure la bruixa i a
conèixer la seva llegenda, ens han
explicat que s’ho van passar genial.
Però també van fer una excursió al
veterinari.

son molt divertits perquè s’ho passen
molt bé.
A part de cantar cançons, son uns
grans professionals del teatre son uns

aficionats!!!
Fan moltes mes activitats apart de
cantar
cançons
i
teatre,
fan
matemàtiques, plastilina informàtica,
construccions, lletres…
Van anar a Marineland d’excursió ens
han explicat que s’ho varen passar
fantàstic, .
Tenen un amic que es diu “Piu Piu”,
que és un peluix molt especial, que se
l’emporten a casa duran una setmana i
es fan fotos, i les porten al col·legi

Desprès del pati fan activitats, com:
Plastilina,trencaclosques,
endevinalles, construccions, fustes, es
disfressen i també tenen una cuina per
cuinar.
La setmana cultural, feien aquestes
següents tallers sobre en Van Gogh:
en un taller feien gira-sols,en un altre
murals.
També amb gomets feien els quadres
d’en Van Gogh.
P3: Els mes petits de l’escola, els de
P3, quan arriben a l’escola, cada dia al
matí canten i ballen la cançó de bon
dia. Ells per jugar fan una plata
d’enciam un cigró petit, hi ha qui li
toqui te que pagar una penyora que
es: ballar, cantar, saltar. Aquest jocs

perquè vegin les fotos amb en Piu Piu
al final venen els pares de el que han
fet amb en Piu Piu.
Els de P3 ens han impressionat amb
totes les coses que fan!

CICLE INICIAL
DIJOUS GRAS
El dia 4 de febrer els nens i nenes
del cicle inicial van anar a una
granja, d’excursió, caminant tots
junts. El Dijous Gras es un dia que
celebrem a l’escola. Es tracta de
aquell dia menjar tot el que vulguis
i empatxar-se.
Tota l’escola anem a algun lloc per
cicles, a dinar i berenar al camp o
alguna granja.
PÀRVULS:Van anar el camp de
sorra només a berenar.
CICLE INICIAL:A la granja de l’avi
d’en Pau.
CICLE MITJÀ:A Sant Cristòfol.
CICLE SUPERIOR:A Sant Vicens
d’Esclet en bici.

PALAU DE LA MÚSICA
Els nens i nenes de segon de
primària van anar d’excursió al
palau de la música tots junts amb
autocar. Van anar a veure un
espectacle musical quan va acabar
van anar a dinar a un parc que hi
havia allà al cantó quan van

acabar van pujar a l’autocar que
havien vingut per tornar a Cassà,
quan van arribar van fer una mica
de joc lliure i cap a casa.
AQUÀRIUM
Els nens i nenes van anar amb
autobús i de primer al aquari de
Girona s’ho van passar la mar de
bé amb tants animals marins. Quan
van acabar la visita van anar a
dinar
MUSEU DALÍ
Els nens i nenes de primer van
anar a visitar el museu Dalí en
autobús a Figueres. Van anar a
visitar els quadres d’en Dalí i el lloc
on pintava. Uns experts els hi van
explicar la vida d’en Dalí, quan va
morir, on vivia, etc...
Després de visitar el museu van
anar a un parc a dinar i a jugar una
estona i van tornar al col·legi a les
16:30.

CICLE MITJÀ
TROBADA DE DANSES
Com cada any l’ Escola Puig d’Arques
fa una trobada de danses amb els
cursos de 3r i 4t, de totes les escoles
de Cassà, també participen nens de
l’Aldric i de la Salle. Aquesta activitat
es tracta de que cada curs es prepara
un ball i al final de tot, després de que
cada curs hagi fet les seves activitats
fan el ball, hi ha que fan el ball del
Rogle, també que fan el Casament i
els mes especials el Pata-tuf.
Després dels balls els nens i nenes es
reuneixen
al
pavelló Municipal,
mengen i xerren que tornen a les
seves escoles. Aquesta activitat
comença de les 12:30 fins a les 16:30.

ENTREVISTA ALEX CARRERA
Aquest més hem entrevista a l’ Àlex
Carreres uns dels professors del Puig
d’Arques que mes coneixem des de
que fèiem a 1er .
Tenies
pensat, de petit, ser
professor ?
No, de petit volia ser veterinari o
músic. Però mai em decidia.
Has pensat alguna vegada canviar
d’ofici ?
No perquè vaig descobrir que fer de
mestre i mestre de musica es la meva
vocació.

Quin ha sigut el teu millor èxit en la
vida ?
Uff, no ho sé. Busco ser feliç amb mi
mateix i els que m’envolten, tenir això ja es
un èxit.
Eres trapella de petit ?
A vegades sí però me’n recordo que
xutava la pilota als vidres i sempre se
trencaven perquè eren molt fins.
Quins records tens de quan eres petit ?
Me’n recordo que els professors d’infància
ara son companys meus de treball també
me’n recordo que tenia en Josep Bofill el
que actualment és director.

CICLE SUPERIOR
CINQUÈ. XERRADA SOBRE EL
MOSQUIT TIGRE.
Redacció 1
Ahir va venir una noia de la comarca
de l’alt Empordà a fer-nos una
xerrada sobre el mosquit tigre. Abans
de començar ens va ensenyar un

pot que hi havia un mosquit tigre i al
costat un mosquit normal per veure’n
les diferències. El mosquit tigre es tot
negre amb ratlles blanques. Tenien
un nom científic molt estrany, es
deien
“Aedes Albopictus”.
Els
mosquits tigre femelles mengen sang
i nèctar de les flors i els mascles
només nèctar. Les femelles son les
que ens piquen per obtenir proteïnes
per fer els ous. Només ens piquen de
dia. La femella posa els ous on hi ha
poca aigua i tranquil·la i els ous
tarden 6 dies a créixer. Durant la
primera fase semblen un cucs
microscòpics que es diuen larves i
viuen a l’aigua i mengen la brutícia
que troben, i l’ultima fase se’n diu
pupa i estan com a dintre d’un capoll
i mica en mica van sortint fins a ser
un mosquit tigre. Ens van donar uns
quants consells per evitar tenir
mosquits tigre a casa.
Un consell que ens va dir es que no
deixem a fora al pati recipients i si en
tenim ficar-los cap per avall o els
tapem.
Per acabar ens van donar :
una plata, una pipeta i un pot per a
casa i amb la pipeta per agafar aigua
que tinguem fora i posar-la dintre del

pot i ells examinar si hi havien larves
de mosquit tigre.
Redacció 2
Ahir, després del pati va venir una
noia que es deia Agnès des de el
Centre de Control del Mosquit Tigre a
explicar-nos algunes coses sobre
aquest insecte.
Ens va explicar que els mascles i les
femelles mengen pol·len i, a més a
més, la femella, per pondre els ous,
ha de picar a alguna persona o
animal perquè necessita moltes més
proteïnes i amb el pol·len no en fa
prou. Les femelles quan veuen una
bassa d’aigua o una galleda amb una
mica d’aigua ponen els ous una mica
més amunt de l’aigua i quan plou
surten dels ous les larves. Aquestes
larves respiren per la cua i amb 6 o 7
dies, depèn de la temperatura, ja
tenim al mosquit tigre.
El mosquit tigre és de dos colors:
negre i blanc, però té més part del
cos negre que blanc. Es diferencia
un mascle de una femella perquè el
mascle te les antenes més gruixudes
i la femella més primes.
En resum, la xerrada va ser molt
interessant, ja que vam aprendre
moltes coses sobre el mosquit tigre.
Alumnes de cinquè

CICLE SUPERIOR
EXCURSIÓ FINAL DE CURS DE 6È
L’excursió de final de curs va ser
fascinant, tots esperàvem el dia de
marxar. A l’autobús va ser un viatge llarg
i un pèl avorrit però des que vam entrar
a Tarragona va anar molt millor, vam
veure el Shambhala, una muntanya
russa enorme, i després, vam veure una
atracció nova que era més alta… com
un llançament de coet que traspassa els
núvols. Era Ferrari Land, que faran la
inauguració el 2017.
L’emoció i l’intriga eren enormes. Tots
esverats cridant d’alegria. Abans de
començar a voltar, coneguérem les
nostres monitores: l’Anna i l’Àngela.
Anàrem tot el dia per Portaventura World
en diferents grups i sols!!! Al matí només
teníem temps de pujar a una, com a molt
dues atraccions i anar a dinar. Al lloc on
dinàrem hi havia un escenari on
començà a actuar una noia vestida com
un vaquer i el “Pájaro Loco”. A la tarda
vam tenir molt més temps i vam pujar a
diferents i moltes atraccions. Vam
acabar rebentats i a la nit encara ens
esperava una altra. Caminàrem i
caminàrem fins arribar al pont de
Deltebre. Allà, els que volien, feren una
cursa fins a l’altra banda del pont. Aquell
dia va ser molt esgotador.

L’endemà, després d’esmorzar, l’autobús
ens portà a un lloc molt divertit. Feia
molta calor però va valdre la pena. Ens
dividiren en tres grups. Cada grup feia
una activitat diferent: jocs tradicionals, tir
amb arc i escalar rocòdrom. Després de
completar-les totes, canviàrem les
activitats amb una altra escola: quad,
tricicles i el tres en ratlla versió humà.

Quan finalment acabàrem, l’autobús ens
recollí i ens portà a dinar. Després,
quan tots finalitzàrem de dinar ens
banyàrem a la piscina. A la tarda ens
digueren que faríem una excursió amb
bicicleta. Va ser calorosa i al damunt
anàvem a contra vent però va ser divertit
i “guai”. Després, els nostres tutors ens
invitaren a un gelat, i un cop descansat,
després de sopar, ens tocava cremar el
menjar, i què vam fer? Una bona
gimcana amb diferents grups. Havíem
de buscar un dels tutors i preguntar-li si
era el número que buscàvem. Però
l’activitat número sis era per fer-la tots
junts i era una cadena de roba nens
contra nenes i van guanyar els nens
perquè les noies tenien més vergonya
perquè portaven sostens.
El penúltim dia va ser molt divertit, al
matí anàrem a fer caiac. Deien que si

CICLE SUPERIOR
ens tiràvem a l’aigua hi havia un “bitxo”
que se’t posava per dins la pell i que et
passava la malaltia del... Guru-guru??!!
Però era una mentida perquè ningú es
tirés a l’aigua. Però hi havia unes
plantes que s’enredaven moltíssim en
els rems. Acabàrem bruts dels peus i
molls de cintura cap avall, sort que
després ens netejàrem els peus i ens
canviàrem.

Abans de dinar una altra vegada a la
piscina i després una excursió en vaixell
turístic per la desembocadura de l’Ebre.
Voltàrem molt i les vistes foren
impressionants.

A la nit, ben sopats i amb nervis perquè
l’endemà ja era l’últim dia, havíem de
cremar el menjar i com que era l’última
nit, què vam fer? Doncs ballar a la

discoteca
per
menors
d’edat!!!!!!
Ssssííííí!!!! N’hi havia que no ballaven i
d’altres que estaven saltant i ballant tota
la nit. La qüestió és que ens ho vam
passar de meravella. I va ser la nit en
que vam dormir més.
L’endemà, férem una activitat que
s’anomena PERXAR, sabeu a Venècia
que tot està cobert d’aigua i que per
viatjar es fa amb barca i hi ha un
perxador per moure la barca? Doncs el
que fa el perxador és el que férem.
Costava una mica i havies d’agafar el
truc, quan semblava el més fàcil. Va ser
divertit i hi havia petxines vives. I per
últim anàrem a un museu de 3 sales i a
un mirador que s’hi veia tot el terreny
amb animals salvatges de l’Ebre.
Finalment, dinàrem i férem la maleta, al
cap d’una estona marxàrem tots,
cadascú a la seva casa amb la família.

NOTICIES DE L’ESCOLA
PADRINS DE LECTURA

El dia 22 d’abril, els alumnes de 4t, 5è
i 6è, van anar a algunes classes
d’alumnes més petits de l’escola a
buscar els seus fillols de lectura i anar
al pati per explicar-los-hi contes.
Durant alguns dies els padrins havien
escollit i preparat alguns contes que
poguessin agradar als més petits.
Després de llegir els contes, els grans
van jugar amb els petits.
els padrins amb els fillols i els seus
professors i/o profesores van berenar
coca i sucs tots plegats.
Va ser una activitat que tant els més
grans com els més petits varen
passar-se-ho molt bé.
FINAL DE LA LLIGA DE GLOSA
La final de la lliga de glosa va ser el
dia 29 d’abril d’aquest any, de 2/4 de
10 a 2/4 d’1, va haver-hi molta
competivitat entre els equips. Alguns
equips cantaven molt bé i d’altres no
tant bé. També hi havia una
orquestrina que va tocar molt bé. La
final es va fer al pati. Teniem previst
per si plovia anar al Foment Esportiu.
Els guanyadors de 5è van ser Els

llaminers, van tenir molta competència
i les guanyadores de 6è van ser Les
“Claus de fa” que van quedar
empatats amb els “Gelats de l’humor”

MÉS ARBRES AL PATI
Han canviat en setembre arbres morts
i col·locat la mateixa varietat de
moreres que a la plaça de la coma,
volien fer un mini bosc perquè el camp
de futbol del pati gran que es pugui
jugar a fútbol, perquè el cicle inicial
aquest més tranquil, quan plogui els
arbres es puguin cobrir amb ells i no
els caigui cap branca i no faci mal a
cap nen.

NOTICIES DE L’ESCOLA
SANT VALENTÍ
Els nens i nenes del cicle superior han fet
cartells de Sant Valentí, cada any se celebra
sant Valentí, però s'utilitza el mes sant Jordi,
però Sempre el Puig d'Arques sempre fa Sant
Valentí el dia de l'amor, també fem sant Jordi,
els premis estaban dividits en 3 categories:
Una de les categories més romàntica és:
romàntic card (targeta romàntica) i les
guanyadores d'aquesta categoria són Elena
Moutsuyer i Clàudia Freixa,

l'altra
categoria
és
Funnrest
les
guanyadores d'aquesta categoria són abril
Guillen i Natàlia Puigdevall,
la següent categoria de la persona és: the
molt original (el més original) el guanyador
d'aquesta categoria Alex Chillerón,
la categoria a la més expressada és:
fantàstic text (text fantàstic) i les
guanyadores són Aleixa Martí i marina
fornells,
la categoria a la millor sentiment d'una
paraula és: the wot romantic (la paraula
romàntica) i a els guanyadors són Alex
Rosant i Eduardo Duran,
la categoria és sweet valentine i els
guanyadors Laia Carbó i Nora Carreras,
la categoria és : shinny Valentine i els
guanyadors / es són Jack Torres i Meritxell
Durant,
AQUESTA
han
estat
els
participants i categories han participat, 10
girls i 3 boys hi an participat 13 persones i
hi an 7 categories.

OUS DEPASQUA
El dia dels ous de pasqua es regala una
mona, els nens i nenes a l’escola, utilitzem
els ous per fer una exposició a l’entrada de
l’escola, els ous es decoren i es munta com
una escena amb els ous, hi havia diferents
escenaris, n’hi havia de futbol, de bàsquet.

NOTICIES DEL POBLE
FAADA
ajudes econòmiques a aquells que
vulguin reparar edificis. Aquesta ajuda
econòmica es per als ciutadans que la
sol·licitin expressament en el moment de
demanar la llicència d'obres. Les
actuacions que poden ser part d'aquesta
ajuda són les rehabilitacions de façanes
destruïdes d'edificis amb una antiguitat
de 25 anys mínim.
EMBOSSOS
AL
DEGUT A LES
HIGIÈNIQUES

CLAVEGUERAM
TOVALLOLETES

Els serveis de l'Ajuntament de Cassà han
hagut de fer neteges a la xarxa de
clavegueram en tres vegades entre els
mesos de novembre i gener ja que hi
havia problemes d'embossos. Després de
fer les actuacions s'ha vist que els
problemes eren provocats per les
tovalloletes higièniques que la gent llença
al vàter com si es tractés de paper.
L'Ajuntament de Cassà i els veterinaris
de la Clínica Veterinària CINOS i Clinican
Centre Veterinari s'han ajuntat a la
iniciativa de FAADA (Fundació per
l'assessorament i acció de defensa dels
animals) que té l'objectiu de buscar la
identificació i l'esterilització de gossos,
gats i fures. Durant els últims 4 anys les
campanyes fetes a tota Catalunya han
contat 27.074 actuacions.
AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
L'Ajuntament de Cassà disposa d'un
pressupost de 15.000 euros per donar

Des de l'àrea de Via Pública es demana
als ciutadans que no tirin tovalloletes
higièniques als vàters ja que tapen els
desguassos domèstics i les clavegueres
municipals. Malauradament que alguns
d'aquests productes estiguin etiquetats
com a 'biodegradables', el cert és que els
seus components no es desfan amb la
mateixa facilitat que el paper higiènic,
cosa que acaba produint embossaments.
Cada neteja de les clavegueres costa a
l'Ajuntament 210 euros i entre el mes de
novembre i gener, ja s'hi ha destinat un
total de 600 euros.

NOTICIES DEL POBLE

RÀDIO
CASSÀ
ESTRENA
UN
PROGRAMA AMB ELS ESCOLARS I
ESTUDIANTS
DELS
CENTRES
EDUCATIUS DEL POBLE
Ràdio Cassà el diumenge passat 7 de
febrer va estrenar a les 12 del migdia el
nou programa-taller L’hora del pati, en el
que els nens i i adolescents dels 4
centres educatius del poble seran els
protagonistes. A cada programa hi haurà
quatre representants dels diferents
cursos, que explicaran les principals
novetats de l’escola o l’institut. En total
132 infants i joves del poble passaran
aquesta temporada pels micròfons de
Ràdio Cassà. L’hora del pati neix després
d’oferir tallers sobre ràdio durant el primer
trimestre de curs als diferents infants i
adolescents dels centres educatius de
Cassà. L’objectiu del programa-taller és
que els alumnes i estudiants tinguin
l’oportunitat de conèixer el món de la
ràdio a través de l’emissora municipal, i la
vegin com un espai on poden modificar la
seva creativitat i posar en pràctica molts
dels coneixements teòrics adquirits a les
aules. El nou programa-taller també
pretén despertar l’interès d’infants i joves
pel món radiofònic i oferir-los la
possibilitat de col·laborar amb l’emissora
municipal.

NOTICES DEL POBLE
CAN COMAS

Can Comas es una hípica, on pot anar
gent de totes las edats.
La Maite, s’encarrega dels mes petits,
amb ella fan jocs de tota mena, als
petits els hi agrada molt.
L’Oscar es el professor dels mitjans,

L’Hèctor es el professor dels grans,
amb ell comencen a aprendre a fer
galop, figures, horseball, poni games,
etc, etc….
En Josep es el que fa les rutes mes
divertides, ell és un crac sobre la
naturalesa , també coneix cada
muntanya i cada comarca.
Les famílies poden venir a Can Comas
a fer excursions, és molt bonic, fan
excursions
on
las
vistes
son
magnífiques.
A vegades algun poble fa alguna festa
i els de Can Comas hi van i fan com
una cavalcada, és molt divertit.
També fan cassals d’estiu, és molt
bonic perquè fas amics d’altres edats
i resulta que acaben sent els teus
millors amics.
amb ell aprenen a fer: trot, salt i altres
coses.

NOTICIES DE CASSÀ
GIMNÀS JORSAN
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
TAEKWONDO INFANTIL
Es va disputar el passat 31 de març en el
pavelló esportiu de la Mar Bella de
Barcelona. En aquesta edició hi podien
participar tots aquells esportistes nascuts el
1998, 1997 i 1996 amb mínim cinturó blau
per les nois i marró pels nois.
Del nostre club hi van participar un total de
sis esportistes que van aconseguir un total
de cinc medalles. Aquest títols van quedar
repartits de la següent manera:
MEDALLES D'OR
- Aniol Salanova (63 - 68 kg.)
- Lorena García (63 - 68 kg.)
MEDALLES DE PLATA
- Bila Ghouzali (59 - 63 kg.).
- Maria Dilmer (59 - 63 kg.)
MEDALLES DE BRONZE
- Marc Fusté (63 - 68 kg.)
Aquests bons resultats van classificar el
nostre club en la tercera posició per equips
en categoria masculina

CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR
Aquest open es va disputar en el Palau
d'Or de Marina d'Or (Orpesa del mar) el
passat 9 de març. Va comptar amb la
participació de mes de 900 esportistes
procedents de tot Espanya i Andorra i es va
poder gaudir de combats d'alt nivell ja que
entre els participants hi havia varis
medallistes d'Espanya i algun d'Europa.
Del nostre club van participar-hi un total de
17 esportistes repartits en les diferents
categories del campionat i van tornar amb
un total de 7 medalles (3 ors i 4 bronzes).
Aquestes medalles van quedar repartides
de la següent manera:
MEDALLES D'OR
- Hicham Belhaj (pre-cadet -24 kg.)
- Anna Teixidor (pre-cadet 28-31 kg.)
- Aniol Salanova (júnior 63-68 kg.)
MEDALLES DE BRONZE
- Yaiza Rostan (pre-cadet -24 kg.)
- Alberto C. Ailisoaie (pre-cadet 37-40 kg.)
- Biel Pérez (pre-cadet 34-37 kg.)
- Laura Miquel (cadet 33-37 kg.)
Participen: Aniol Company, Carla Rodríguez,
Oriol Pericot, Arnau Company, Adrià de
Dios, Ismael Sánchez, Remy Zambrana,
Hristina Ivanova, Eduard Massaguer i Bilal
Ghouzali

ENTREVISTA
Avui Entrevistarem a la nova
professora auxiliar que es diu
LUCY HURLEY.
Ve d’Irlanda per aprendre el
castellà. Té 18 anys i ja ha viatjat
a molts llocs per aprendre
idiomes.
INTERESSOS

COSES D’IRLANDA
Quines festes són les més
populars d’allà?
What aret he most popular feast in
Ireland?
S.Patrick's day on march 27
El dia 27 de març és el dia de
Sant Patrici

Quina carrera estàs estudiant?
What carreer are you studying?
Study leanges and linguistics
Jo estudio idiomes i lingüística
T’agrada Catalunya?
Do you like Catalonia?
Yes , i love Catalonia
Sí, me encanta Catalunya
I Cassà?
And our village, Cassa?
Yes, i lovely
Sí, es preciosa
Tens ganes de tornar a casa?
Do you desire to return home?
Now no. In the future yes
Ara no. En el futur si
A on estudies, a Girona?
Where studying in Girona?
I don't study in Girona
No, estudio a Girona
Que fas a Cassà?
What do you i cassa?
I go to school every day. In the
evening i go in the gym
Vaig a la escola cada dia. A la
tarda vaig al gimnàs
I al Puig D’Arques?
And in our school?
I teach small grups of children for
engles
Ensenyo anglès a petits grups
de nens.

Quin ès el menjar típic d’allà?
What is the most tipicul dish or food
in ireland?
Bacon and cabbage and potatous
Bacon i col i patates
Quines són les diversions
d’allà?
What are the fun activities in your
contri?
GAA Irland sport (football hands)
GAA Irlanda del esport (futbol
mans)
Quins són els llocs bonics
d’allà?
What are the nisest places in
Irleland?
Country side for example: Country
Kerry and Country Cralway.
Els llocs bonics d’allà són: camp
Kerry i camp Cralway.

ENTREVISTA
Ens pots dir quins són els llocs
turístics?
Can you tell us the most turistic
resorts?
Doblen city capital
Els llocs turístics són Doblen la
capital
Quin idioma es parla allà?
What language are you speaking
in Ireland?
Everyone speaks english but a
small anount of people speak Irish
in areas called “Gaeltachts”
En alguns llocs es parla angles i
una mica llengua irlandesa
“Gealtachts”
Has viscut a Anglaterra?
Have you ever lived in England?
No, I haven’t.
No, no he viscut.
COSES DE CATALUNYA
Quins llocs t’han agradat de
Catalunya?
What are the places you like the
best from Catalonia?
Girona , Costa Brava and
Barcelona.
Girona, Costa Brava i Barcelona
La llengua Castellana es difícil?
Is it the spanish language difficuld?
No, it isn’t
No, no és difícil.
Entens el Català?
Do you stand Catalan?
Very little but a little vocabulary
Entenc el catala una mica i
algunes paraules.
Quins idiomes parles?
What langueges do you speak?
English, France, Spanish, Germany
and Irland
Anglès, Francès, Castellà,
Alemany i Irlandès

Quins idiomes t’agradaria
parlar?
What langueges do you like to
speak?
France and Spanish.
Francès i Castellà
Quina diferncia has trobat entre
Espanya i Irlanda?
What are the differencies in Spain
and Ireland?
Wether, food, language and
scenary.
El temps, el menjar,l’idioma i el
paisatge.
Què en penses de la nostra
escola?What do you think about
our school?
I love your school is very happy
and very nice.
Estimo molt l’escola, és molt
feliç, preciós i molt agradable

