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Benvinguts!!! 
 



 

 

Aquest any han fet reformes al pati de 

l’escola. 

Quan hem entrat pel pati aquest 
setembre, ens hem trobat un: 
Rocòdrom 
 

 
 
On podem escalar lliurement. 
 
Un pati de sorra 

 
 
On podem trobar-hi el petit teatret i el 
vaixell pirata. 

 
 
 

Els nens i nenes de cicle inicial són 
els encarregats de treure una caixa 
amb pales i galledes. 
Porteries noves 
 
Ara tenim dues porteries de ferro i 
dues porteries mòbils més a les dues 
que ja teníem. Així doncs, cada cicle 
de primària té el seu camp.  
Cistelles més baixes 
 

 
 
Tenim un camp de bàsquet amb 
cistelles més baixes on sobretot 
juguem al cau. 
Estaria molt bé tenir-ne dues més.  
 

 
 
D’aquesta manera el pati gran s’ha 
convertit en un pati multiesportiu, i el  
pati mitjà en un pati per els nens i 
nenes que prefereixen jugar a jocs 
sense pilota. 
Gràcies a la nova distribució els 
“dimecres sense pilota” han 
desaparegut.  



ALUMNES NOUS 
DE L’ESCOLA 
PUIG D’ARQUES 
 
Aquest any han vingut nens i nenes 
nous a l’escola. 
Els hem estat buscant classe per 
classe per poder-los presentar.  
 
Aquí us en presentem alguns:        
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Alumnes de P3 

 

 

 

 

 

 

 P4 

  

 

 

 

 

 

 

P5 
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3r 
 

 

 

 

 

 

   

 

4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5è 

 

 

 

 

6è 

 

 

 

Esperem que tingueu 

un bon any a l’Escola 

Puig d’Arques. 

 

 

  



PROVES DE L’EUSES 
 
 

El 13 de gener els nens de 2n 
de l’escola han fet unes proves 
organitzades per la Universitat 
de Girona EUSES.  
Han estat tot el dia sense fer 
classe fent les diferents proves.  
 
 

 
 
Les proves serveixen per veure 
el nivell de salut dels nens i 
nenes de l’escola. Per exemple, 
els hi van comprovar la pressió.  

 
 
Quan va arribar la tarda van fer 
la prova de resistència, que 
consistia en fer carrera continua 
de cono a cono  
seguint un ritme a una música. 
 

 
Alguns nens, a més a més, van 
haver de dur un marcapassos 
durant tota la setmana. 
  
 
 
 
 
  



L’ ESCOLA PARTICIPA EN EL 
CÀNTUT 

 
 
 
 
Una representació 
d’alumnes de l’escola  va 
participar en 
l’espectacle Glosa i tampis! 
del cicle Càntut que s’ha 
dut a terme aquest cap de 
setmana a Cassà de la 
Selva.  

 
Estem molt contents de la 
magnífica actuació dels 
nostres alumnes que va 
tenir lloc al teatre de la 
Coma. 
 

 
 

 

Glosa i Tampis ha sigut una 
mostra  de cançó 
improvisada a càrrec de 
l’associació Cor de Carxofa i 
que van participar també 
exalumnes de l’escola que 
ara cursen primer d’ESO a 
l’institut de Cassà de la 
Selva. 

  



La castanyada 

 

 
 
El dia 28 d’octubre, els nens i 
nenes de l’escola, vàrem sortir a 
la tarda al pati per celebrar la 
castanyada. 
 
Els nens de casa o de menjador 
podien venir disfressats; la 
consigna a seguir era el tema 
“la tardor”.  
 
Alguns pares, es varen 
disfressar de castanyeres i un 
castanyer per fer una actuació 
molt divertida . 
 

 
 
 
 

 
 
Ens ho vàrem passar molt bé 
cantant cançons de la tardor. 
Una estona després, per cursos, 
ens vam seure en rotllana per 
berenar castanyes amb suc. 

 
Un cop acabat el berenar, 
vàrem poder jugar lliurament pel 
pati.  

 

 

 



 

 

 

FANALET  P-3
 

 
Els nens de P-3 van fer el 

fanalet per anar esperar els reis 
amb la ajuda de : l’Anna , 

l’ Isabel i la Laia. 

 
 
 

Hem entrevistat a : Maria ,Anna, 
Alba, Judit, i la Jana. 

 
- Com creieu que us quedarà el 
fanalet? 

- Ens quedarà molt maco. 
 
 

 
 
 

 
- Quins colors heu triat? 
- El rosa , groc, i taronja. 
 
-Que us a agradat més del 
fanalet? 
-El que  ens a agradat més del 
fanalet ha estat fer-lo amb els 
companys. 
 

 

    



RACONS: 

Els nens de P-4 la seva 
assignatura preferida és fer 
racons.  
 

 
 
Les seves mestres són  l’ Auxi i 
la Teia. 
 
Distribueixen el treball per 
taules/racons.  
Hi  ha taules on  uns fan  
plàstica, 
 

  
 

 
 
 
altres que fan llengua, tan català 
com castellà 
 

 
 
altres fan jocs i mates. 
 

Hem entrevistat a la Zoe,  la 
Míriam i Noelia. 
 
- Que feu a racons ?  
- A racons fem grups de 4 
persones i anem a der les 
activitats per taules 
 
- Quin racó us agrada més? :  
- Ens agrada més fer el de joc  
 

 
    



EEnnttrreevviissttaa    iinnffoorrmmààttiicc  
  

NNoomm::  ll’’AArriiaaddnnaa((mmeessttrraa)),,  

  

CCuurrss::    PP--55AA  

  

--  QQuuiinnss  ddiieess  hhoo  ffeeuu  ??    

--  HHoo  ffaann  eellss  ddiilllluunnss  aa  llaa  

ttaarrddaa  ,,  pprriimmeerr  hhoo  ffaa  mmiigg  

ggrruupp  ii  ddee  mm’’eennttrreess      

ll’’aallttrree..  

  

  
  

--  QQuuaannttaa  eessttoonnaa??    

--  HHoo  ffaann  4400mmiinnuuttss  ccaaddaa  

ggrruupp..  

  

--  QQuuii  eess  llaa  vvoossttrraa  

sseennyyoorreettaa  ddee  

iinnffoorrmmààttiiccaa??  

--  AArriiaaddnnaa..  
  

  

  

--  QQuuee  uuss  aaggrraaddaa  mmééss  ddee  

iinnffoorrmmààttiiccaa??    

--  EEll  qquuee  eennss  aaggrraaddaa  mmééss  

ffeerr  aa  iinnffoorrmmààttiiccaa    eess  eell  

kkiidd  ppiixx  pprrooggrraammaa  ddee  

ddiibbuuiixx  ..  

  

--  CCoomm  ttrreebbaalllleeuu??  eenn  

ppaarreelllleess??::  TTrreebbaalllleemm    

iinnddiivviidduuaallmmeenntt,,  ppeerròò  aa  

vveeggaaddeess  eenn  ppaarreelllleess..  

  

    



 

Aquest any primer i segon  han començat 

a fer robòtica.  

 

L’any passat, robòtica, era una 

extraescolar. Ara es ja es fa en horari 

escolar.  

 

 
 

Els nens es divideixen en tres grups: 

 

Uns fan ECA, els altres robòtica i els 

altres Llenguatge oral.  

 

  
 

 

 

 

 

Hem volgut parlar amb alguns dels nens i 

nenes  que fan robòtica per saber si els 

agradava.  

 
 

Tots ens han dit que sí, que s’ho passen 

molt bé mentre aprenen.  

 

 
 

També vàrem voler saber què els agrada 

més fer i la gran majoria van respondre 

que fer robots 

 

 
 

Adrià Bosch i Aniol Company  



 

                                     

 Avui hem anat a entrevistar al 
nens de cicle mitja sobre les 
sortides.  

 
 
Aquest trimestre,  els nens de 
quart han fet una sortida a Can 
Vilallonga a veure ocells del 
bosc amb bicicleta.  
 

 
 
Els  vam preguntar que van 
aprendre, ens van dir que van 
veure com caçar ocells i anellar-
los.  

 
 

 
 
Diuen que els va agradar molt 
però ens van dir que era molt 
difícil atrapar-los.  
 

 
 
També els vam preguntar que 
els havia agradat de l’excursió, i 
una dels moments més divertits 
per ells va ser cantar cançons 
tots junts. 

 
 
Després de l’excursió, ens han 
dit, que ho van estar treballant 
molt a classe i que fins hi tot van 
fer un examen sobre els ocells 
que van veure. 
 



 
 

 

Els alumnes de sisè vàrem anar d’excursió a Barcelona. Expliquem barrejant 

realitat i ficció algunes de les coses que vàrem fer. 

 

El Divendres 11 de novembre del 

2016 els alumnes de sisè de l’escola 

Puig d’Arques van anar a Barcelona a 

veure l’exposició de “Guitar on/off”. 

 

 

A l’exposició hi havia una guitarra 

gegant de 20 metres. Les cordes de 

la guitarra sonaven. Les van tocar i 

van poder escoltar cançons... 

 

 

 

 

 

 

 

Quan van entrar a dins del cos de la 

guitarra,  de cop, els va sortir un 

monstre de colors. 

 

El monstre els va començar a 

perseguir per tota l’exposició. 

 

Els nens i nenes de 6è van decidir 

separar-se en grups per poder 

espantar-lo més fàcilment i marxés. 

  



Van aconseguir portar-lo al bosc 

sonor del Museu.  

 

 

 

Allà el monstre es va calmar escolant 

els instruments.  

 

Els alumnes, aprofitant que estava 

mig adormit van cridar : -Buuu!!! 

El monstre es va espantar, va marxar 

corrents  i no va tornar més cap a 

l'exposició.  

 

Per fi tot 6è van poder gaudir de 

l’excursió. 

 

 

 

 

 

Cristina García 

 

  



TREBALLEM EN GRUPS COOPERATIUS. 
 
 
Els alumnes de CS han treballat 
el planeta Terra, el seu origen, 
la seva formació , capes...i els 
moviments que s’hi originen. 

 
 
Per tal de comprendre millor el 
tema, vam construir un volcà 
seguint les instruccions del 
programa  dinamiks  de TV3.  
 

 
 
A l’aula ens vam agrupar de 
cinc en cinc. Cada grup havia 
d’aconseguir tot el material per 
realitzar l’experiment. Per això 
entre tots els components del 
grup ens el  vam repartir. 
 
 
 

 
 
Va arribar el dia de l’activitat i 
tots estàvem molt emocionats i 
nerviosos per a veure si els 
volcans entraven en erupció. Va 
ser un gran èxit; dels vuit 
volcans tots van treure la lava. 
 

 
 
Us adjuntem l’enllaç per si 
vosaltres també en voleu 
construir un. 
www.ccma.cat/tv3/super3/dinam
iks/el-volca-
explosiu/video/4610951/ 
 

  

http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/el-volca-explosiu/video/4610951/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/el-volca-explosiu/video/4610951/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/el-volca-explosiu/video/4610951/


 

A L’ESCOLA ENS 

PREPAREM PEL NADAL 

Els nens de l’escola cada 
any  preparem per Nadal 
amb molta il·lusió.  
 
Comencem fent una 
manualitat amb suro pel 
Concurs de l’OLLER.  Es 
tracta de fer una escultura 
de Nadal amb taps de 
l’empresa. 
 

 
 
Poc després ens preparem 
per fer dibuixos nadalencs 
per les entitats de Cassà. 
4rt, 5è i 6è, fem els poemes 
inventats, cada any en 
surten de molt originals.  
 
 

 
 
També decorem  l’escola. 
Aquest any les 
protagonistes són les 
estrelles de purpurina i de 
colors. A l’entrada dona la 
benvinguda  un ninot divertit 
de neu.  

 
Aquest any, a més a més 
organitzem el Festival de 
Nadal. On tothom és 
benvingut per veure i gaudir 
de les actuacions de tots els 
cicles. 
 

  



CONCURS DE L’OLLER 
 
 
 
Ja sabem el resultat del 
Concurs de l’Oller. 
 

 
 
Els premis s’han repartit 
entre les tres escoles del 
poble: la Salle, l’Aldric i el 
Puig D’Arques.  
 

 

 
 
 
El primer premi  se l’ha 
emportat La Salle.  
 
El segon l’Aldric i el tercer 
premi el Puig d’Arques.  
 

 
 
L’Hodei Gil i Àlex Rostan 
s’han endut aquest premi 
creant una xemeneia molt 
acolorida per on baixava de 
caps un Pare Noel un xic 
sapastre.  
 
 
Hi ha hagut premis per a 
tothom. Drons pels primers, 
llibres i  llapis de memòria 
pels accèssits. 

  



 
Les extraescolars del 
col·legi són: 

 

P3 fan:                                                 
-Anglès                                                  
-Multi esports 
-Tennis                                                  
-Anglès 
-Música i dança                                     
-Yoga 
                                                               
 
P4 fan:                                                  
-Anglès                                                   
-Anglès 
-Multi esports                                           
-Música i dança 
                                                                
-Tennis 
                                                                
-Casalet 
                                                                
-Suport 
                                                                
-Robotica 
                                                                
-Funky 
                                                                
-Rítmica 
                                                                
-Anglès-mig/dia 
 
 

 
 
P5A/B fan:                                               
1r A/B fan: 
-Yoga                                                        
-Kid and us 
-Anglès                                                      
-Jocs de taula 
-Multiesport                                           
-Rítmica 
 
 
2n A fan:                                                    
2n B fan: 
-Kid and us                                                 
-Teatre 
-Teatre                                                        
-Anglès 
-Speak o spell                                             
-Tennis 
-Yoga                                                           
-Casalet 
-Rítmica                                                       
-Rítmica 
-Robotica                                                      
-Casalet 

  



 

Marina Fornells: 

Aquesta entrevista hem 

decidit dedicar-la a la Marina 

Fornells, una exalumna de 

l’escola que aquest any ha 

començat 1r d’ESO a 

l’Institut de Cassà de la 

Selva. 

- Com et dius?  

- Em dic Marina 

- Quants anys tens?  

- Tinc 12 anys 

- L’any passat vares fer 

el teu últim curs a 

l’escola Puig 

d’Arques.Com va 

anar? 

-  Molt bé 

- A quina classe anaves? 

- A sisè B. Amb en Josep 

Trallero. 

- Tenies molts amics?  

- Si  

 

 

- Com te va l'institut?  

- Bé 

- Quines matèries 

t’agraden més?  

- Mates i plàstica 

- Has fet nous amics?  

- Si e fet molts amics per 

exemple; de Riudellots, 

de Caldes i de altres 

coles d’aquí Cassà. 

- Quina diferencia hi ha 

entre el l’escola i 

l'institut?  

- Que a l’escola estaven 

més per tu, estan més 

pendent del que et 

passa o pots necessitar 

i, a l'institut, vas més a 

la teva, ja et tracten 

com si fossis gran. 

- Us fan fer treballs amb 

ordinadors?  



- Amb ordinadors encara 

no, però n’hem fet 

algun. De moment els 

fem mes per escrit. 

- Estaves nerviosa quan 

vas començar 

l'institut?  

- í, una mica. Per que no 

sabia que hem trobaria 

ni com seria el dia a 

dia. 

-  El primer dia, quan 

vares entrar a la 

classe, com us vàreu 

assentar?Vas poder 

triar el lloc o la 

persona amb qui et 

volies assentat?  

- No, ens varen assentar 

per ordre de llista i em 

va tocar assentar-me 

amb nens i nenes que 

no coneixia. 

- Us posen molts mes 

deures?  

- No, més o menys com 

a l’escola. A l’institut 

ens posen la feina una 

setmana per l’altre. 

Així et pots organitzar 

millor. 

- Com t’organitzes?  

- Jo, apunto la feina per 

el dia que toca 

presentar-la i així sé 

sempre que he de 

portar per el dia que 

toca. 

-  Marina, l’horari és 

diferent del de 

l’escola. Pots 

explicar.me com és 

mes o menys? I t’ha 

costat adaptar-t’hi? 

- Entrem a les tres quart 

de vuit. Això vol dir que 

m’he de llevar més 

aviat que l’any passat. I 

sortim a tres quarts de 

tres. Fem dos patis, un 

de 25 minuts i l’altre de 

20 minuts.  

- A mi aquest horari 

m’agrada perquè a la 

tarda no hi haig de 

tornar. 

-  Et costa dinar tan 

tard?  



- No, tinc sort que visc al 

costat i puc dinar a les 

tres. A més a més 

porto dos petits 

esmorzars per menjar a 

cada pati. El que em 

costa més és treballar 

fins tan tard 

- Per acabar, Marina, 

podries donar un 

consell a als nens i 

nenes que aniran a 

l’institut l’any que ve? 

- Que no us preocupeu 

tant i que us porteu 

molt bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Calamars 

Farcits 

 

 -Ingredients: 
-calamars 
-carn picada 
-ou 
-ceba 
-tomata 
-oli, sal, pebre ,picada, vi 
blanc 
 
 
-PREPARACIÓ: 
1.Netegem els calamars i 
bullim els ous,  
Quan els ous estiguin bullits 
els tallem a talls petits. 
 
2. omplim els calamars amb la 
picada,  
 
3. Fem un sofregit amb l’ou, la 
ceba, la tomata i la picada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Per últim afegim els 
calamars farcits al sofregit  
amb un got de vi blan 
 

 

Deixem que es vagin coent a 
foc lent que estiguin fets.  
 
 
 
 
 

Raül Omella Gonzalez 
Roger Valles 

Eduard Duran 
Jasmeen Kaur 

 
  

http://www.google.es/url?url=http://deplatenplat.gastronomicament.cat/2013/10/calamars-farcits.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOoseB7L7RAhUB1xoKHfurD0gQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFl7WPCo4KjBlpLtcqJDbuiNKhykQ


ACOMIADEM AL MESTRE I COMPANY JOSEP 
TRALLERO 

En Josep Trallero va morir  de 
manera sobtada i imprevista, 
després de fer de mestre a la 
nostra escola els darrers vint 
anys. En Josep havia retornat 
a la seva escola, on havia fet 
els estudis primaris, el curs 
1997/98 després de fer 
de director a l’escola Baldiri 
Reixach de sant Feliu 
de Guíxols. 

El seu rigor, la passió per la 
seva feina i, en definitiva, la 
seva manera de ser ens 
acompanyaran sempre. 

ELS NOSTRES SENTIMENTS 

Els nens de l’escola van 
expressar els seus sentiments 
i els van voler plasmar en unes 
mans obertes que 
simbolitzaven la sintonia d’en 
Josep amb els seus alumnes. 
(mà gran del mestre amb la 
petita de l’alumne). 

ACTE DE COMIAT 

El divendres 14 d’octubre els 
alumnes i mestres de l’escola 
Puig d’Arques vam fer un acte 
de comiat pel mestre i 
company Josep Trallero. 

 

 

 

 

 

La proposta d’aquest acte va 
sortir dels mateixos alumnes, 
que volien acomiadar-se del 
seu mestre. 

Va ser un acte senzill, 
encapçalat per unes paraules 
del director de l’escola, seguit 
dels escrits dels alumnes de 
cinquè de primària i de primer 
ESO, que van voler reflectir tal 
com ells veien a en Josep. 

 

  



                                ELS PERIODISTES  
    ALUMNES E.C.A 
 

Alumnes de 6éA 
 
 
 

 
 Alex Rostan 
 
 
 
 
Raül Omella 
 
 
  

 
Younes Yaker  
 
 
 
 
Alex Chillaron 

 
 
 
 

Hodei Gil 
 
 
 
 

Eduard Durant 
  
 
 

 
Roger Valles 

 
 
 
 
Emma Ros 

 
 
 

Clàudia Cortada 
 
 
 
 

Abdel Khder 
 
 

Nayara López

Alumnes de 6è B 

 

 

 

Aniol Company 
 
 
 

Michael Short 
 
 
 

Nonha Drammeh 
 
 
 

Álex Singh 
 

 
 
 

Gemma Vinyoles 
 
 
 

Laura Padrés 
 
 
 

Cristina Garcia 
 
 
 

Júlia Fornells 
 
 
 

Adrià Bosch 
 
 
 
 

  Daniel Florin Covaci 
 
 
 
 

Moad Ismail 

 


