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Una nova revista arriba a les vostres mans. Les primeres 
paraules són d’agraïment a la comissió per la bona feina 
i dedicació. Com podeu comprovar estrenem un nou 
format, aquesta vegada us la presentem digitalitzada a 
la pàgina web i també impresa en paper amb un disseny 
més atractiu i més professional. Aquesta publicació s’ha 
editat íntegrament en una impremta i ha estat possible 
gràcies a empreses i comerços que han fet una aportació 
econòmica. Moltíssimes gràcies a tots els patrocinadors!

Durant aquests darrers dies és possible que els vostres 
fills i filles hagin arribat a casa explicant amb il.lusió 
el nou projecte del pati que hem engegat aquest curs. 
El nostre pati ja és un lloc fantàstic, disposa de molts 
arbres, de molts racons, d’amagatalls naturals, de gespa, 
de marges, d’espais per fer jocs en gran grup, en petit 
grup...i la nostra idea no és canviar-lo, sinó afegir alguns 
elements que ofereixin noves propostes i possibilitats de 
joc perquè tothom trobi el seu espai.

Per tirar endavant aquest projecte, durant el primer 
trimestre, a les diferents aules, es van recollir idees 
que van sorgir dels propis alumnes partint dels seus 
interessos. Durant el segon trimestre una comissió de 
mestres vam estudiar la viabilitat de les propostes, el 
disseny, la temporització i es van exposar a l’Ajuntament, 
a l’AMPA i també fent una assemblea a tot l’alumnat. En 
aquest tercer trimestre s’ha començat una nova fase 
que consisteix en materialitzar algunes d’aquestes 
idees. Mica en mica, anireu observant alguns canvis i 
es farà visible la incorporació de nous elements i noves 
actuacions. Aquest és un projecte a llarg termini que no 
finalitzarà aquest curs. A més, volem que sigui de tots, 
de tota la comunitat educativa, i és per això que us estem 
demanant la vostra participació per poder tirar endavant 
algunes de les propostes.

El nostre objectiu és que el pati sigui un lloc viu, generador 
de vida i on es puguin viure aventures emocionants. En 
definitiva, un lloc agradable per estar i per jugar. Esperem 
que tots plegats en gaudim!

I les darreres paraules són per l’Enevarina, en Joan i la 
Doli, tres persones que han estat fonaments de l’escola 
i que en finalitzar el curs es jubilen i donen pas a noves 
generacions de mestres. Volem agrair-los, de tot cor, 
la seva dedicació, el seu treball i el seu saber fer com 
a professionals de l’ensenyament. Molta sort en la nova 
etapa que començareu!

Anna Ferrer
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Cicle Inicial 1r

Fem “STORY CUBES”
Els nens i nenes de 1r de Cicle Inicial, a partir de la visita al 
taller de fusteria del Brugulat, hem creat els nostres 
“story cubes”. Tot jugant-t’hi amb grups, ens hem inventat 
les nostres pròpies històries i aquí us en presentem 
unes quantes. Llegiu-les 
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Cicle Inicial  1r
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Aquest trimestre hem estudiat el Barri Vell i les fonts de Banyoles. Hem anat a descobrir les 
fonts de Banyoles i les fonts que podem trobar quan fem la volta a l'estany.

Vam anar passejant per Banyoles i vam descobrir que algunes fonts eren antigues. Unes altres 
fonts s’havien canviat de lloc. Altres fonts eren modernes i altres havien desaparegut.

El dia que vam fer el recorregut per Banyoles les vam anar situant en un plànol de la ciutat. 
Les fonts que vam trobar són la font del carrer Figueroles, la font de Canaletes, la font de la 
Muralla, la font del Teatre, la font de la Plaça de la Font, la font de les Ànimes, la Font d'en Ges, 
la font de la Plaça dels Estudis, la font de la Plaça del Monestir, la font del carrer Guèmol, la 
font de la Plaça de l’Horta de les Monges, la font de la Plaça del Carme, la font de la Plaça de 
les Rodes, la font del carrer Girona,la font de la Plaça Peraseca.  Totes les fonts funcionaven 
menys dues i vam anar bevent de totes les fonts.

El dia que vam anar a l’estany vam fer tota la volta i vam descobrir la font de la Filosa, la font del 
Ferro, la font del Vilar, la Font del Rector i la font del Camp de Baix. De totes aquestes, només 
és potable la font del Vilar. A les altres hi havia un cartell que deia “sense garantia sanitària.

Cicle Inicial 2n

RECORREGUT PER LES FONTS DE BANYOLES
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Cicle Inicial 2n
Enquestes sobre LES FONTS DE BANYOLES

Descobrir les fonts de Banyoles ens va agradar molt. Vam decidir que volíem saber si les persones que viuen a 
Banyoles també les coneixen. Primer entre les dues classes vam pensar preguntes que podíem fer i vam crear 
una enquesta. Llavors durant una setmana vam estar preguntant a les persones que ens trobàvem. Finalment, 

vam fer el buidatge de les enquestes, vam fer gràfics de barres i vam trobar que:

Les fonts que més agraden són la Font de la Puda, la 
Font de Can Puig i la Font del Vilar.

La majoria de gent no sap qui ha dissenyat les fonts, 
però moltes persones saben que la Font 

del Vilar la va dissenyar en Lluís Vilà.

La majoria de gent creu que la font més antiga 
és la Font de la Puda

La majoria de gent creu que la font més nova 
és la Font del Vilar.

La font més coneguda és la Font de la Puda, 
seguida de la Font del Vilar.

La majoria de gent no utilitza les fonts i els que ho fan, 
les utilitzen sobretot per beure, rentar-se les mans 

o refrescar-se.

CONEIXES FONTS DE BANYOLES? EN POTS DIR TRES? UTILITZES LES FONTS DE BANYOLES? PER A QUÈ?

SAPS QUINA ÉS LA FONT MÉS ANTIGA? QUINA? SAPS QUINA ÉS LA FONT MÉS NOVA? QUINA?

QUINA ÉS LA QUE T’AGRADA MÉS?
CONEIXES ALGÚ QUE HAGI DISSENYAT UNA FONT DE 
BANYOLES?
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Cicle Mitjà 3r

PER UN BARRI NET i BONIC!

Els nens i nenes de tercer, a l’hora de taller d’escriptors, vam treballar la manera de com elaborar un 
cartell informatiu.
Després d’observar que en el nostre barri hi havia molts excrements de gossos, vam decidir que seria una 
bona idea fer cartells informatius per conscienciar als amos de la importància que té el fet de recollir els 
excrements de les seves mascotes.
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Primer vam buscar a internet diferents exemples per veure les característiques dels cartells informatius 
i ens vam adonar que calia que la lletra fos majúscula, que no podíem pintar amb tots els colors sinó que 
havíem de fer servir el negre o el vermell. També calia que féssim un dibuix per cridar l’atenció i perquè 
el missatge s’entengués millor.

Després, cada grup va dissenyar el seu cartell i entre tots els vam anar a penjar a diferents llocs del barri 
de Can Puig, com per exemple: a l’entrada de l’escola, al carrer Salvador Espriu, als dos parcs, a les 
escales del pavelló…

Cicle Mitjà 3r

Així doncs, esperem que 
el barri de la nostra escola 

quedi ben net i bonic.
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Vam marxar de l’escola a les 9:20 del matí. Quan vam 
arribar a l’Estartit, vam jugar al costat del port on vam 
conèixer en Saül i la Roser que eren els nostres monitors. 

Vam esmorzar i vam anar al mirador. Allà ens van 
explicar històries de les illes Medes. Seguidament vam 
tornar al port. 

A continuació vam pujar al Nautilus. Vam anar fins a les 
illes Medes. Vam parar a la Roca Foradada. Al pis de sota 
vam veure molta posidònia i molts peixos, darrera dels 
vidres. Quan vam tornar al port vam pujar a l’autobús. 

COLÒNIES A EMPÚRIES

Després vam anar a la pineda de St Martí d’Empúries 
on tots vam dinar. Més tard vam caminar fins arribar a 
l’Alberg de Joventut d’Empúries que està situat al costat 
de la platja.  Allà ens vam venir a buscar els monitors,Saül 
i Roser, per fer l’activitat de la tarda, sobre les dunes i 
els éssers vius. Vam anar fent una ruta per la vora de la 
platja, on vam agafar  petxines per després veure quin 
nom tenien. Llavors ens van ensenyar una planta, el 
tamariu, en vam agafar un tros i el vam mossegar i tenia 
gust salat.També ens van explicar com es formaven les 
dunes i els còdols. Quan vam arribar a la platja de Sant 
Martí d’Empúries vam berenar i mentre  berenàvem 
ens vam descalçar per posar els peus a l’aigua. Quan  
vam  acabar de berenar, els monitors havien organitzat 
una gimcana pel poble de Sant Martí. Aquesta activitat 
tenia 5 proves. El grup guanyador podia triar la cançó de 
la discoteca pel Dijous. Més tard vam tornar a l’alberg 
per instal·lar-nos a les habitacions . Vam trobar un  full 
penjat a la porta per saber qui anava amb qui. Quan vam 
entrar ens vam instal·lar, fent els llits i desplegant el sac 
de dormir.

Finalment,  a les 8h,  vam entrar a sopar. Havent sopat  
vam anar a  la platja a fer  una  gimcana de proves. 
Seguidament  vam  fer  grups  de 4  persones  de  4rt i  4  
persones  de 2n.  Hi  havia nou  proves:

Dimecres 29 de Març

-Posar-nos en ordre alfabètic sense parlar.

-Fer una cadena de roba el més llarga possible.

-Fer un poema amb les paraules: posidònia,meduses, 
Montgrí i Nautilus.

-Crear un  rap del poema que havíem fet.

-Aconseguir espantar els monitors.

-Fer un collaret amb 2 pals 4 fulles i 1 pinya.

- Fer una figura humana

- Pintar-nos els llavis  i fer-nos petons, de manera 
que tots els companys   tinguéssim dos petons a les 
galtes.

- Canviar-nos les sabates (ningú podia tenir les 
seves).

Cicle Mitjà 4t
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Dijous 30 de Març

Les més divertides eren la prova del petó i la prova 
d’haver d’anar en fila índia, alfabèticament i en silenci. 
Ens ho vam passar pipa!!  

Cicle Mitjà 4t

Ens  vam  llevar, rentar  la  cara  i  vestir. Vam  recollir  
les  habitacions  i  vam  preparar les  maletes.  Més   
tard  vam  començar  l’activitat  on  havíem  de  fer  de  
científics. Primer de tot vam   fer  una  caixa   de  cartró  
petita. Aleshores vam  anar  a  la  platja i vam  fer  4  
activitats  de  científics. La primera consistia a investigar  
diferents  tipus  de  petxines.  La segona tractava  de 
saber reciclar quan anem a la platja. La tercera consistia 
en excavar  un  forat  al  terra i  veure   com  estava   
la  sorra  de  molla. L’última  tractava  d’ investigar  les  
diferents  sorres. Quan  vam  acabar  totes  les  activitats  
vam  anar  a  dinar . Després de carregar les maletes a 
l’autobús, vam començar la tornada fins  a  Banyoles. 
Un cop a l’autobús ens ho vam passar molt bé, també 
n’hi va haver uns quants que van aprofitar per fer una 
bona migdiada. Finalment vam arribar a Can Puig i vam 
marxar cap a casa tot fent el nostre crit de guerra “Eh! 
Oeoeoe! Uh! Aaaaaah!” i pensant en lo bé que ens ho 
vam passar i somiant amb les properes colònies.

Ens vam llevar i ens vam vestir. En primer lloc vam baixar 
al menjador a esmorzar. En segon lloc vam canviar de 
monitors per anar a la platja de davant l’alberg. Ens van 
fer  molts de jocs per ser pirates d’ en Barba Negra, com 
per exemple: el de l’estrella, el dels corsaris i pirates, 
socorristes i taurons... I també ens vam pintar la cara de 
pirates. Quan vam acabar de fer tots els jocs teníem la 
panxa buida com una guitarra i vam anar a dinar .

Després de dinar vam jugar uns 30 minuts al pati i a 
continuació vam anar a visitar les ruïnes d’Empúries. 
Abans de marxar ens vam posar crema solar. Quan vam 
entrar al museu, ens esperaven unes romanes que van 
viure fa 2.200 anys i ens van fer una visita teatralitzada 
per les ciutats Romana i Grega. Ens van explicar com 
salaven i a on guardaven la carn i el peix, també ens van 
ensenyar els mosaics. Seguidament ens van explicar 
què era el Macellum i, per últim, ens van ensenyar 
on guardaven els  cereals. Quan vam acabar la visita, 
vam berenar .Alguns van jugar a fer una petita guerra 
de pinyes i els altres van jugar al psicòleg i també a 
samurai. La visita va ser molt interessant i entretinguda 
perquè vam aprendre moltes coses de manera divertida. 
Llavors vam tornar cap a l’alberg.

Ens vam canviar de roba i vam baixar a sopar. Havent 
sopat, vam sortir del menjador i vam tenir una estoneta 
de temps lliure, que vam aprofitar per jugar al pati. A les 
21:30h ens van venir a buscar els monitors i vam anar 
cap a la sala, a on vam fer la Disco. Va ser el moment 
més esbojarrat i esperat de les colònies!!! Vam saltar, 
ballar, cantar, riure… però algunes persones es van 
cansar aviat. Els que encara aguantaven vam ballar 
unes quantes cançons més i després vam pujar cap a les 
habitacions a posar el pijama, rentar les dens i a dormir.

Divendres 31 de Març
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RODOLINS DE PERSONATGES FANTÀSTICS 

Cicle Superior 5è

Els nens i nenes de cinquè hem treballat els rodolins amb personatges fantàstics.
Sabríeu relacionar-los amb els seus dibuixos?
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Cicle Superior 5è
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A l’Escola Can Puig tenim la gran sort de fer teatre a 6è com una 
assignatura més, dins l’horari lectiu. Ens ho hem passat molt bé aquest 

curs fent teatre. Seguidament us explicarem una mica el que hem treballat 
durant el curs i quin ha estat el procés de creació de l’obra de final de curs.

Durant el primer trimestre vam fer jocs teatrals. Per exemple vam fer jocs  
per treballar l’atenció i la concentració. També vam fer jocs d’escalfament, 

d’expressió corporal amb diferents músiques, petites improvitzacions i escenes 
o jocs per aprendre a aguantar el riure. També algun joc per aprendre a projectar 

la veu i a vocalitzar, ja que és molt important perquè el públic ens senti. Tot plegat 
per treure’ns la vergonya i fer cohesió de grup.

Quan vam tornar de les vacances de Nadal, vam començar fent una pluja d’idees per la 
nostra obra de final de curs. És a dir, cada company/a aportava una idea sobre què volia 

que anés l’obra. Gràcies a la pluja d’idees tots i totes vàrem poder opinar. Ens va agradar 
molt poder triar l’obra perquè d’aquesta manera ens l’hem fet més nostra i ha sigut més 

divertit. Un cop vam escollir la idea i ens vam posar d’acord entre tots, vam començar a provar 
escenes entorn d’aquell tema. Les escenes que no ens agradaven les descartàvem i les escenes 

que ens agradaven les hem acabat aprofitant per la trama de l’obra.

Tornant de les vacances de Setmana Santa, la mestra ens va repartir el guió de final de curs. El 
guió va estar confeccionat a partir de les idees que vam anar aportant tots durant les classes del 
segon trimestre. La mestra gravava algunes escenes que llavors va fer servir per elaborar el guió. 
Un cop vam tenir el guió, vam fer la primera lectura i ens va tocar memoritzar el nostre paper. Era 
molt important que tothom s’aprengués de memòria el que havia de dir el més aviat possible per 
tal de poder començar amb els assajos de l’obra. També vam dedicar un dia a parlar de l’atrezzo 
que havíem de portar, confeccionar l’escenografia i decidir quin vestuari portàvem. Durant el 
mes de maig vam anar fent assajos per anar polint i millorant l’espectacle. L’últim assaig el vam 
realitzar al Teatre Municipal, per tal de veure l’espai escènic i fer un assaig amb el nostre tècnic de 
llums. Va ser molt divertit i profitós perquè per primer cop vam fer l’obra al lloc on la realitzaríem, 
a sobre l’escenari, amb la il·luminació corresponent, la música i les projeccions. Finalment vam 
fer la funció emmarcada dins la Mostra de Teatre del Pla de l’Estany per diferents alumnes i per 
últim davant de les famílies o el públic que volgués venir-nos a veure. Va ser una experiència 
inoblidable que sempre la recordarem! 

Cicle Superior 6è

A SISÈ FEM TEATRE



Cicle Superior 6è

Quan vaig començar a fer teat
re em 

vaig sentir molt nerviosa i ver
gonyosa 

perquè no estava acostumada a 

sortir davant d
e tanta gent. 

Però 

segurament després ja n
o en tindré.

El teatre ens ha aportat una cohesió de grup molt gran. Ara tota la classe estem més unida. També m’ha ajudat a treure’m la vergonya i a ser més dinàmica, imaginativa, alegre i creativa.

He sentit il·lusió perquè he 
après moltes coses del teatre 
que no sabia i per això m’ha 

aportat: felicitat, il·lusió, amistat i més ganes de passar-m’ho molt bé! Sorprenent i 

fantàstic. M’ha 

agradat molt i he 

après moltes coses, 

com saber aguantar
 

el riure.

M’ha fet treure la vergonya, 

ser més lliure i tenir més paciència 

a l’hora de decidir 

quin personatge volem ser.

Quan fem les 

escenes et 

sents súper 

orgullós. 

Et treu la 

inseguretat 

i sobretot 
t’ajuda 

moltíssim a 

fer pinya.

El teatre m’ha 
ensenyat a parlar en 
públic i a expressar 

sentiments de moltes 
maneres diferents.

Per mi el teatre és molt 
important perquè ens 

ajuda a conèixer més bé 
els nostres companys.

Fer teatre a l’escola m’ha aportat 
més confiança amb la resta 

de la classe. 

El teatre m’ha ajudat a conèixer 
una part que no sabia de mi.

El teatre per mi és compartir, respectar i escoltar coses noves.

Què ens ha aportat fer teatre?
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ELS JOCS DE TAULA
Monogràfic

La Mireia jugant al Dobble 

La importància dels jocs de taula

Els jocs de taula ens ofereixen 
l’oportunitat de divertir-nos al-
hora que desenvolupem apti-
tuds com l’atenció, la paciència  
i la perseverança, entre d’altres.

Gairebé tots coneixem jocs clàs-
sics com l’Oca i el Parxís ja que 
formen part de la cultura popu-
lar. Aquests tenen un fort com-
ponent competitiu i mecanis-
mes com l’atzar i/o l’estratègia 
com a elements principals. A 
banda d’aquests, també trobem 
els anomenats jocs moderns 
que sovint s’inspiren en el món 
real, donen un paper més actiu 
a tots els jugadors i incorporen 
noves mecàniques de jocs com 
són l’observació, la rapidesa, la 
comunicació, l’expressió gestual 
o el raonament lògic. El Woolfy, 
l’Animal sobre animal, l’Escala 
Encantada, l’Eduioga són alguns 
exemples de jocs moderns.

Els jocs moderns són els més 
idonis per introduir els més 
petits en el fascinant món dels 
jocs. Mica en mica, a través dels 
jocs, els infants aprendran a ser 
més pacients, a saber respectar 
els altres, a gestionar la ràbia, 
a acceptar un marc normatiu, 
entre moltes altres coses. Sen-
se adonar-se’n i a través de la 
pràctica, desenvoluparan habili-
tats que els resultaran molt útils 
i que podran aplicar a situacions 
de la vida quotidiana.

Els jocs de taula ens fan viure el 
moment present, l’aquí i l’ara, 
amb una actitud de superació i 
de motivació. Durant la partida 
ens hem de concentrar tant 
que sovint ens oblidem del que 
hi ha al nostre voltant. Això fa 
que alliberem tensions, tinguem 
experiències positives i reforcem 
el vincle familiar i/o de classe.

El tema del monogràfic d’aquest any és “Els jocs de taula”. 
Des de fa dos cursos tots els cicles de l’escola vàrem fer 
una inversió important en la compra de jocs de taula de 
diferent tipologia i a través dels quals podem treballar 
diferents continguts, ja siguin de raonament lògic, de 
llenguatge, d’estratègia i/o d’altres habilitats i valors.

Com a experta en aquest tema, la Mireia  Vinardell ens 
ha fet un escrit on ens parla sobre la importància dels 
jocs de taula. La Mireia és mestra d’educació infantil i 
educadora social de la Ludoteca pública Les Bernardes de 
Salt des de fa 8 anys. També és creadora de l’instagram 
@nuvoldejocs on podeu trobar ressenyes curtes i visuals de 
jocs i materials lúdics per a totes les edats.

Els infants no necessiten saber 
tot el que els aporta el joc de 
taula, simplement han de pas-
sar-s’ho bé. I si, per mala sort, 
s’enfaden quan perden la parti-
da és una bona oportunitat per 
entendre que perdre és una op-
ció però no és la més important. 
Hem de superar la por al fracàs 
i centrar-nos en les oportunitats 
d’aprendre i divertir-nos.

Mireia Vinardell
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Monogràfic Infantil

Jocs de TAULA
Considerem els jocs de taula com una eina més per aprendre a jugar en grup, a acceptar que unes vegades es 
guanya i d’altres es perd, i a descobrir que el millor de tot és passar-ho bé jugant. Així, amb els jocs de taula 
aprenem plegats  i desenvolupem les nostres capacitats de raonament i llenguatge depenent dels jocs que triem.

A partir de les imatges mostrem una pinzellada de diversos jocs que tenim a les aules i com hi juguem.

La dinàmica que seguim seria l’explicació del joc i les normes a seguir, els alumnes juguen amb la mestra i més 
endavant, un cop conegut el joc, acaben jugant-hi ells sols.

Els nens i nenes de P3 hem jugat al joc “La 
cursa de cargols”. 

Amb aquest joc afavorim:
- el treball del moviment de la peça
- saber desplaçar la fitxa segons el número  
  que indica el dau. 

A P4 hem jugat a la cursa de cavalls (Hoppe 
Reiter). Amb aquest joc afavorim el treball 
de la numeració i el comptatge. 

També els nens i nenes de P4 hem jugat 
al joc “Cocoricó, cocorocó!. Amb aquest joc 
afavorim el treball de l’atenció i la memòria. 

Amb el joc “Explica’m una història” els nens 
i nenes de P5 desenvolupem la imaginació i 
la creativitat, ja que entre tots hem d’ex-
plicar una història tot enllaçant les imatges 
seleccionades. 

També els nens i nenes de P5 hem jugat al 
joc El Frutalito, on treballem l’atenció, la 
memòria visual i el joc en equip. Tot l’equip 
de jugadors ha d’aconseguir recollir totes les 
cireres abans que hi arribi el corb. 

P3

P4

P5
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Qui diu que les matemàtiques no són divertides?  A partir de jocs matemàtics a la classe 
treballem el càlcul mental, la percepció visual, la reacció, la lògica, el raonament espacial 

i seqüencial, el treball cooperatiu, la concentració, … 

Tenim jocs de tot tipus, alguns són més tradicionals i d’altres més moderns:   3 en ratlla, 
Parxís, Oca, l’Àbac, Dòmino, Tàngram, UNO,  Reglets, Halli Galli, Rush Hour, Hop hop hop, 

Dobble,  los 10 cerditos, Piou-piou, Abejitas zum zum, Zanimatch…

Jocs MATEMÀTICS
Monogràfic Cicle Inicial 
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Monogràfic Cicle Inicial

Jocs de taula a les 
SESSIONS de RACONS

Els alumnes de segon fan una hora setmanal de racons matemàtics. En aquests racons 
aprofiten per acabar d’assimilar i aprofundir els conceptes treballats a la classe. A 
part de repassar continguts treballats, també hi ha un racó de jocs de taula que els 
permet desenvolupar altres habilitats.

Aquest curs han pogut jugar amb els següent jocs:

-Speed Cups. Aquest és un joc de rapidesa i reflexes que consisteix en col.locar els “barrils” 
en el mateix ordre que surt a la carta. El jugador més ràpid guanya la carta.

-Escondite en la selva. Aquest és un joc d’enginy. Els nens han de triar un repte i col.locar 
les quatre fitxes sobre el tauler per tapar els animals que no li interessen i que quedin al 
descobert els que els demana la carta del repte.

-Colour Code. Aquest és un joc de lògica i enginy que permet l’observació de propietats 
geomètriques. Han de triar un repte entre els cent proposats on hi ha una figura geomètrica 
que hauran de fer igual a partir de combinar les diferents peces.

-Dobble. Aquest és un joc de cartes en què es necessiten bons reflexes per guanyar la partida. 
Amb aquest joc es pot jugar de cinc maneres diferents. Cada carta té vuit dibuixos i si les 
comparem, sempre hi ha un dibuix que es repeteix. Es tracta de ser ràpid i veure quin dibuix 
de la teva carta es repeteix. 
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Monogràfic Cicle Mitjà

Al nostre cicle hem habilitat un espai a cada una de les classes per poder 
realitzar aquestes construccions. Dins del nostre horari hem destinat un 
dels racons de matemàtiques al Kapla. 

Des de principi de curs fins ara hem vist una evolució en els alumnes. 
Cada vegada estan més motivats per fer aquesta activitat i realitzen 
construccions més complexes, organitzant-se amb els companys més 
fàcilment per poder aconseguir l’objectiu que s’han proposat. 

Aprenem jugant amb el KAPLA

Aquest curs hem comprat per 
les nostres aules un material 
nou: el Kapla. 

És un joc de construcció de pe-
ces de fusta rectangulars, de 
la mateixa mida. Mitjançant la 
combinació d’aquestes peces 
es poden arribar a construir 
figures molt diferents. 

Amb aquest joc es treballen 
habilitats molt útils per l’apre-
nentatge com la coordinació, 
la concentració, la paciència, 
la motricitat fina, el fet de tre-
ballar en equip. Els alumnes 
han d’arribar a acords per 
planificar el procés de cons-
trucció en benefici del grup.  
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Monogràfic Cicle Superior

Els JOCS DE TAULA
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Monogràfic Cicle Superior
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Setmana a Sant Joan de Déu

17/10/16: Vam marxar de casa molt nerviosos 
a les 9h del matí i vàrem arribar a les 10:45h a 
l’hospital. Ens van donar l’habitació i a les 12h 
ja feia la primera rehabilitació amb els calippers. 
Va ser molt emotiu i cansat al tornar estar dret 
una mica més de 30 minuts. Van ensenyar als 
pares com es posaven. La mare 
va plorar una mica perquè feia 
molt de temps que no em veia 
tanta estona dret, jo també em 
vaig emocionar. En acabar la 
fisio, de casualitat vaig conèixer 
dos nens amb Duchenne, un de 
disset anys i un altre de dotze 
anys. Ells renovaven calippers. 
Vam poder parlar una estona i 
em va anar molt bé. Vam dinar 
i a la tarda un altre cop fisio. 
L’Isma és el meu fisio al matí i 
l’Èlia a la tarda. Dutxar, sopar i 
finalment dormir. 

18/10/16: Al matí va passar el 
metge i em va mirar com estava. 
Es nota que treballo molt, estic 
bé. A les 12h fisio. Em vaig trobar 
els nens amb Duchenne del dia 
anterior provant els calippers, a 
ells els hi retoquen, ja els tenien. 
No van poder caminar, els feien 
mal. Jo els volia veure per saber 
com aniré d’aquí un temps. 
Dinar i a la tarda fisio. Avui ja 
he caminat una mica sol. Dutxar, sopar i dormir.

19/10/16: Ens vàrem aixecar, vaig esmorzar, 
vestir i com que avui no tenia metge, vaig 
repassar mates fins a l’hora d’anar a fisio. Avui 
la mare m’ha posat els calippers sola i menys 
els 10 primers minuts, hem fet fisio jo i ella 
sols, observats per l’Isma. He tornat a trobar els 
nens amb Duchenne i he pogut veure’ls amb els 
calippers. He dinat i desprès ens van canviar 
d’habitació, a una adaptada. Estem sols. Després  
vaig baixar a la planta 2 que hi ha una sala de 

El meu diari
jocs i feien un taller de pintura. Vaig anar a fisio 
altre cop, dutxar, sopar i dormir. Avui han marxat 
els nens amb Duchenne cap a Canàries, a mi i 
a la mare ens ha agradat molt poder compartir 
moments i xerrades junts.

20/10/16: Al matí ens vàrem 
aixecar i, mentre esmorzava, 
varen passar per les habitacions 
nenes d’una escola a cantar 
i em van donar un globus. 
Després vaig anar a fisio. 
Aquest matí ja m’he deixat 
anar del tot, no necessito ajuda 
ni per girar, l’Isma diu que sóc 
un campió!!! En acabar vaig 
pujar a dinar. Havent dinat 
em varen fer una radiografia 
per mirar l’esquena i al cap 
d’una estona va passar el 
meu neuròleg. Diu que estic 
molt bé i va explicar a la mare 
que estan a punt de sortir 
vàries medicacions, espero 
que alguna em vagi bé a mi. 
Després fisio, dutxar, sopar i 
dormir.

21/10/16: Ens hem aixecat, 
esmorzat, he baixat a la sala 
de jocs una estona, mentre la 
mare parlava amb el metge. 
Ha arribat el pare perquè avui 

ja marxem. A les 12h he anat a fisio per últim cop. 
M’he acomiadat de tots amb una forta abraçada. 
Aquesta setmana ens hem sentit bé, tant jo com 
la mare. Ens han tractat súper bé, hem plorat, 
rigut, jugat i treballat. He conegut dos nens amb 
Duchenne i dos de petits i més gent que he anat 
trobant. Marxem amb una bona experiència i 
amb una mica de pena perquè trobaré a faltar els 
professionals que m’han tractat súper bé!!!

David Velasco 5è B
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Com cada any els nens i nenes de 5è, dins 
l’àrea d’Educació Física, treballem l’Orientació. 
Primerament descobrim què vol dir orientar-se, 
pensem maneres com podríem saber on som, ja 
siguin referents naturals com el sol, les estrelles, 
el vent, etc. o artificials com la brúixola, els mapes, 
els GPS... Treballem els punts cardinals tot ubicant 
l’escola i realitzant petits exercicis i gimcanes per 
anar assolint aquests conceptes bàsics amb el 
nostre entorn.

Durant la unitat didàctica, aprenem a utilitzar la 
brúixola i a orientar-nos amb un mapa tot fent 
petites gimcanes per l’escola i petits simulacres 
del que vindria a ser una cursa d’orientació real. Ho 
adaptem al nivell dels nens i alhora a les nostres 
instal·lacions i espais exteriors.

Per finalitzar aquesta unitat didàctica ens agrada 
dur a terme una cursa d’orientació en un entorn del 

Educació Física

LES CURSES D’ORIENTACIÓ A CAN PUIG

poble per fer més real aquest concepte, posar-se 
en situació i si mai tenim l’oportunitat de participar 
en alguna cursa, tenir les nocions bàsiques per 
poder-ho fer.

Enguany l’hem dut a terme al parc de la Draga, una 
zona planera i extensa que ens ha permès dissenyar 
un recorregut llarg per poder córrer camp a través. 
Ens ho hem passat molt bé, l’hem dut a terme amb 
èxit, i alhora ha estat una gran experiència per a 
nosaltres.
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Educació Física

Una de les altres coses que es treballen des de 
l’àrea d’educació física són els jocs tradicionals. 
Durant aquesta unitat aprenem jocs que jugaven 
els nostres avis o besavis quan eren petits amb poc 
o gens de material i d’altres que, encara avui en dia 
hi juguem i que han anat canviant amb el pas del 
temps.

Al llarg d’aquests dies duem a terme molts jocs en 
els que treballem habilitats ben diferents, algunes 
són més cognitives i d’altres més motrius fet que 
facilita que tots els alumnes puguin sentir-se 
còmodes en algun d’ells.

EL JOC DELS REPTES
Per finalitzar la unitat organitzem un joc: El joc 
dels reptes. Els alumnes poden reptar als seus 
companys en els jocs que s’han treballat i amb 
els  que se senten més segurs o que  els han 
agradat més. En cas de vèncer la partida poden 
avançar posicions i superar el company i en cas 
de perdre-la, quedar-se al mateix lloc o recular 
alguna posició. És un joc molt motivador per als 
alumnes ja que són ells qui decideixen, trien i fins 
i tot estableixen certes normes a cada partida. Són 
en tot moment els protagonistes i qui, de manera 
autònoma, regulen la pròpia activitat.
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English

ENGLISH HALF GROUPS 
in 5th and 6th grade 

For more than 15 years we have been working 
with the 5th and 6th grade English classes once 

a week in half groups. We split the class group 
in two and in the half group we focus mostly 
in speaking activities in order to improve the 
listening and oral skills. We speak, play games, 
act, watch videos, share experiences, make 
presentations and write a little.
This year we have with us two native speakers: 
Sarah and Joe who run Little England English 
academy in Banyoles. This is a great opportunity 
for the 5th and 6th grade students to really 
improve their listening and oral skills. Sarah and 
Joe’s help in these groups is possible thanks to 
the Parents Association (AMPA) of the school.
 

6th grade working group’s opinion

- The first term we started with Sarah and Joe. 
They are from England, they speak very good 
English and they help us a lot. We are lucky to 
have English teachers from England.

- We like it very much because we play every 
day. For Easter we did Easter egg hunting.

- We like the half group because with Joe, Sarah 
and Enevarina we play games and learn a lot of 
English. The half group is very fun.

- We love the half group because we do lots of 
games in English and they are very fun. We enjoy 
the activities and we learn English.
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English

- We love the half group with Sarah, Joe 
and Enevarina because we do fun activities, 
we learn a lot of English vocabulary, we don’t 
write a lot, we play games and we speak 
English. It’s fantastic!!!!!! 

- With the help of Sarah and Joe we can 
speak English better. We like the classes 
because we learn English through playing 
games.

- Sarah and Joe are the best teachers of the 
world. Sarah is a very funny and beautiful 
teacher and Joe is very kind and confident.

- We love the half group because we do 
special activities like Easter egg hunting, 
speaking a lot, watching videos, playing 
games….

- We love the half group because it is very 
fun and active, we do lots of games and we 
can learn more vocabulary.

- We like the half group because we learn 
the pronunciation very well and it is more 
fun than the normal class.

28



La cuina de la Conxi

Ingredients per a 8 persones: 

. 500 grs de farina

. 125 grs de sucre

. 10 grs de matafaluga

. 8 rovells d’ou 

. 200 ml de llet

. 50 grs de mantega o oli

. 35 grs de llevat de forner

. 100 grs de sucre en gra o llustre

. sal

. canyella en pols

Preparació:

1. Poseu en un recipient una quarta part de la farina, una quarta part de la llet i el llevat. Barre-
geu tots els ingredients. Tapeu amb un drap humit i deixeu-ho en un lloc tebi fins que dobli el seu 
volum.

2. Barregeu la mescla  amb la resta de la farina i els altres ingredients. Amasseu-ho bé amb les 
mans i la taula untades amb oli perquè no s’enganxi. 

3. Formeu cilindres tot estirant-los i unint els extrems. Deixeu reposar en una safata amb oli uns 
30 minuts aproximadament.

4. Una vegada hagin fermentat, fregiu-los amb oli d’oliva força calent. Després escorreu-los bé 
sobre paper absorbent.

5. Empolvoreu-los amb sucre.

BUNYOLS DE L’EMPORDÀ
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Enigmes

B) Si la Mariona avança a la segona de la fila, en quina posició entrarà a l’escola?

C) Quin és el numero que té tantes lletres com indica la seva xifra?

D) Troba tres números  consecutius que sumin 27.

A) Quin número  hi falta al quadrat de la dreta?
(Pista: només has de fer servir la suma i la resta)

 

Els enigmes de l’Albert

SOLUCIONS

A) Es suma una diagonal i es resta l’altra diagonal. El número que falta és el 2. 

B) Entrarà segona.

C) L’u.

D) 8, 9 i 10 
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Gairebé sense adonar-me’n he arribat a un moment de la meva vida en que acabo tota 
una etapa dedicada a l’ensenyament. Més de 36 anys en aquest món de l’educació 
i els últims 20 a l’Escola Can Puig. És l’escola on més temps seguit he treballat i 
també l’escola que més he arribat a estimar i estimo.

Ha arribat el moment d’acomiadar-me i ho faig contenta i satisfeta per totes les 
vivències que m’emporto. A l’escola he passat per diferents situacions - tutora, 
especialista d’anglès, cap d’estudis, directora -  i he viscut canvis importants - el 
fi de l’EGB amb el canvi a Primària/ESO i l’evolució de l’escola petita  d’una línia 
a la que tenim ara de dues línies-. Quantes vivències i records acumulats al llarg 
d’aquests anys i només puc agrair-vos tot el que m’heu donat.

Gràcies als companys i mestres amb els quals he compartit moments de treball, 
d’esforç i també d’esbarjo. Hem compartit molts neguits de treball però també 
moltes estones de festes i alegria. Recordo especialment les colònies a Planoles 
i Empúries, els sopars de Nadal, els dimecres llarders i les sortides de finals 
de curs. Però, per sobre de tot, valoro l’haver treballat amb uns companys molt 
professionals i interessats per la feina, disposats a ajudar o a fer-me costat quan ho 
he necessitat, amb una gran capacitat per compartir experiències i coneixements 
que m’han fet créixer com a persona i com a mestra. 

Gràcies també als pares i a l’AMPA per la facilitat en la relació i per la seva 
col·laboració incondicional amb l’escola. Recordo  les reunions de l’AMPA sovint 
amb alguna dolça pel mig, els finals de la festa de fi de curs després de recollir-ho 
tot...,la bona relació amb els presidents sempre oberts a tot i disposats a ajudar, 
la bona relació amb la majoria dels pares i de les mares. Ha estat un plaer poder 
compartir l’educació dels fills.

Gràcies als alumnes perquè amb ells donar i rebre es complementa totalment. He 
intentat transmetre uns valors, una manera de relacionar-se i de viure, més enllà 
del coneixement de la llengua anglesa. Penso que m’emporto molt més del que he 
donat. Puc dir que he après molt d’ells i amb ells; han estat el motor per fer canvis 
i innovar en la meva feina. Valoro la seva frescor, energia, curiositat, esforç i 
sobretot, la seva capacitat d’estima.

Gràcies també al nostre conserge, sense ell l’escola no seria la mateixa. I a totes 
les persones que treballen a l’escola, cuinera, monitores, personal de neteja. Valoro 
molt positivament la bona relació que sempre hem mantingut.

Gràcies a tots perquè durant aquests anys crec que he donat molt, però he tingut 
la sort de rebre molt més.

Una abraçada molt forta.

Enevarina

Comiat

Gràcies a tots
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Comiat

Comiat
Benvolguts/des

Ha arribat el moment d’acomiadar-me del treball re-
glat, d’estar al peu del canó, i per tant, de fer un pas 
al costat.

Són 40 anys d’exercir una professió que m’apassio-
na i que m’ha donat grans satisfaccions; però la vida 
són etapes que comencen i acaben i les hem d’anar 
superant.

Fa trenta anys que vaig arribar a aquesta escola amb 
gran il·lusió perquè el meu marit, en Josep Riera,  
l’havia projectada a consciència, com feia amb totes 
les seves obres.

Vaig trobar uns companys extraordinaris i junts vam 
elaborar un estudi de la nostra població escolar que 
ens va servir de base per redactar el nostre projec-
te educatiu que ens ha guiat al llarg de tots aquests 
anys. Començar una escola nova va ésser màgic, les 
discussions pedagògiques eren constants; l’escola 
era la nostra segona casa i , a vegades, la primera, 
per les hores que hi esmerçàvem i hi seguim dedi-
cant.

La feina , quan t’apassiona, no té rellotge.  A l’escola, 
al llarg d’aquests anys, hi he fet de tot: tutora, coordi-
nadora, directora, cap d’estudis..., cada feina reque-
reix una dedicació diferent; però totes tenen el mateix 
denominador comú que és aconseguir que el nostre 
alumnat desenvolupi totes les seves potencialitats, 
tant a nivell acadèmic com humà.

Vam muntar una escola centrada en  les sortides- 
per conèixer la nostra ciutat, la nostra comarca, les 
comarques veïnes, ciutats com Figueres, Olot, Giro-
na, Barcelona.., els mitjans de transports, diferents 
museus...- , l’observació –de l’hort, de l’hivernacle, 
de la bassa, dels fruiters, de les estrelles, del sol i 
de la lluna i de tot el que ens envolta-, l’experimen-
tació –utilitzant el mètode científic hem après a fer 
hipòtesis, recollir dades i treure conclusions- les as-
semblees – d’aula, de cicle o bé de tota l’escola ens 
han ajudat a debatre i a fer l’escola més nostra-,  el 
treball cooperatiu – ens ha ajudat a aprendre més i 
millor i a desenvolupar les nostres habilitats socials- 
els debats filosòfics –ens han ajudat a demanar la 
paraula, a respectar els companys quan parlen, a de-
senvolupar les nostres habilitats intel·lectuals - les 
matemàtiques adaptades a la nostra realitat –ens 
han ajudat a gaudir de les matemàtiques i a ser més 
hàbils, perspicaços, coherents...-, la història a través 
de les vivendes, les vestimentes i els oficis – ens ha 

fet entendre i agradar la història i a aprendre del pas-
sat-, les colònies – a diferents indrets i de temàtiques 
diferents han afavorit la convivència i la responsabili-
tat fora de casa-, les festes –han estat el lligam que 
ha aglutinat tota l’escola i on els grans es responsa-
bilitzen dels petits-, el gust per  la lectura – ha fet 
que veiéssim en ella el motor de tot aprenentatge-  
els  autors i certàmens literaris – ens han fet gaudir 
més plenament de la literatura-, els tallers –on hem 
treballat en grups més reduïts tot el que creiem in-
dispensable per completar el currículum..., el nostre 
pati on hem plantat i observat més de quaranta es-
pècies d’arbres diferents, de plantes aromàtiques, de 
gespa i on continuem treballant perquè es vagi adap-
tant a les necessitats actuals-, els projectes -de bar-
ri, de la ciutat, del mercat, de les escultures...que ens 
ajuden a descobrir i estimar més Banyoles-  Tot  això 
i més, ens fa  aconseguir que l’alumnat de Can Puig 
tingui un segell especial.  

PARES, MARES  seguiu confiant en Can Puig, amb la 
línia pedagògica de l’escola, amb la manera d’enten-
dre i de fer pedagogia. Penseu que l’ensenyament és 
multifactorial i que no hi ha un mètode sinó molts. 
El més important és que el nen se senti acompanyat, 
guiat, exigit, estimat...

NENS, NENES cuideu l’escola, estimeu-la, doneu tot 
el vostre potencial per aprendre més i millor. Sigueu 
empàtics amb els vostres companys i aconseguireu 
un bon clima tant de treball com de joc.

COMPANYS, COMPANYES  seguiu fent que l’educació 
sigui un acte d’amor. Sigueu creatius, crítics i curosos   
alhora. Empenyeu el vostre alumnat a nous reptes 
treballant per problemes, desenvolupeu  les seves 
habilitats intel·lectuals mitjançant la filosofia i garan-
tiu la cohesió social aprofundint amb el treball coope-
ratiu.  Penseu que sou models i com a tals, com més 
humanistes i coherents sigueu millor serà el vostre 
alumnat.

I TOTS els que treballeu a l’escola seguiu cuidant-la 
com fins ara.

Sempre he estimat l’escola i la seguiré estimant i 
col·laborant en moments puntuals, quan aquesta em 
necessiti .

Molts ànims, molta sort!

Una abraçada gegant

Doli - Maig 2017
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Comiat

Com molts de vosaltres ja sabeu tres mestres de l’escola tenim l’oportunitat 
d’un canvi en la nostra vida, allò que, en aquest cas, també diuen jubilar-se.

Quant a la meva persona, de sempre he considerat que conviure amb els 
nens i les nenes en una escola és un gran i important repte i, tanmateix, a 
mi em sembla un regal, un dia a dia enriquidor, atractiu i intens. 

Així doncs, m’agradaria  en aquests  moments compartir amb vosaltres unes 
darreres paraules representatives de les vivències de tots aquests anys a 
l’escola. Són aquestes:

L’OPORTUNITAT
 PER A UN CANVI

Més que ensenyar, he desitjat 
aprendre de tothom del meu 
voltant, sobretot dels infants.

Més que transmetre contin-
guts, habilitats i valors, he 
volgut acom-panyar i facilitar 
el recolzament.

Més que educar, he intentat 
que es reflexioni per facilitar 
el creixement personal.

Més que treballar, he procu-
rat… emocionar-me.

Moltes gràcies. 

JOAN La Doli, en Joan i l’Enevarina
a l’entrada de l’escola.
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AMPA

Quantes vegades us heu formulat aquesta 
pregunta? Quantes vegades heu dubtat en la 
resposta? Ara si, ara no... La vida ens porta 
sovint a qüestionar-nos moltes situacions, en 
els estudis, en el món laboral, en l’amor, en el 
camí de ser pares, en l’educació dels nostres 
fills… Ho fem bé, no ho fem bé… Molt sovint 
dubtem de la resposta, estem indecisos, no 
sabem si prenem el camí correcte. A tots, un 
moment o altre, se’ns plantegen dubtes.
Pot semblar que dubtar és de dèbils, però jo 
no ho veig així. No sempre hem de tenir les 
coses clares. Penso que és bo replantejar-nos 
les coses i arriscar-nos a prendre decisions. 
No és fàcil! També s’aprèn d’aquella decisió 
quan ens adonem que no ha estat la correcta. 
I ens sentim satisfets al reconèixer que sí ho 
ha estat. 
No fa massa, durant la festa de Nadal de l’escola 
del curs passat, la Clara em va fer la pregunta 
que tant em va fer rumiar i tant em va costar 
respondre. “Vols ser la presidenta de l’Ampa? Va, 
vinga, que ho faràs molt bé!!”, m’animava.

i veig el recorregut que 
portem, la bona sintonia 
que hi ha amb l’equip 
educatiu i docent, 

la implicació de les famílies, els “amperos” 
amb qui compartim vespres, tothom que en 
la mesura del possible aporta el seu granet 
de sorra, la satisfacció de veure que s’estan 
fent bé les coses, veure com els nostres fills 
van contents a l’escola, amb els seus amics i 
companys, contribuir entre tots que l’escola 
sigui millor cada dia…  És llavors quan m’adono 
que vaig prendre la decisió correcta. 
Estar dins l’Ampa m’ha permès conèixer molta 
gent, veure que els pares hi tenim molt a dir, 
adonar-me que durant molts anys la nostra 
Ampa ha fet molt per l’escola. Això demostra 
que fins ara s’han fet les coses bé, molt bé. Per 
tant, cal seguir així. Intentarem seguir així.

Fa nou anys que sóc a l’escola com a mare 
d’alumne, i potser uns sis anys que vaig 
començar a implicar-me més directament 
en les tasques que es fan des de l’Ampa, a 
col·laborar, ajudar i participar en tot allò que 
calgués (i bonament pogués). La festa de 
Nadal, la festa de final de curs, el carnestoltes, 
l’espai de mares... Però, ser presidenta? I ara!! 
Joooo?? No, no… 
Aquesta va ser inicialment la meva resposta.
És clar que tenia dubtes. Ho faré bé? Me’n 
sortiré? La gent em recolzarà? Estaré a 
l’alçada?… Molts dubtes se’m presentaven i 
pensava: Quina responsabilitat! Quina feinada!

I tant que és una responsabilitat! I 
tant que porta feina! Però ara que 
ja estem a la recta final del curs, 

Més enllà de la feina i aquesta 
responsabilitat, puc assegurar que pesa més 

la recompensa dels resultats que s’obtenen 
de tot plegat. Com recomforta formar 

part d’aquesta escola i Ampa on sempre 
hi ha algú disposat a ajudar!

Gràcies a tots els que ens ajudeu a fer créixer 
la nostra escola.

Nuri Bosch
Presidenta AMPA Can Puig
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Felicitem

FELICITEM a...

Els nens i nenes de P5 van guanyar 
el concurs “Això pinta bé!”, 
subvencionat per la Diputació de 
Girona. Han estat premiats amb 
600 euros per l’escola, una activitat 
gratuïta de l’Escola de Natura pel 
curs vinent i un petit obsequi per a 
cada alumne.

Dos alumnes de cicle superior de 
l'escola han obtingut el primer 
premi del certamen literari Alzina 
Reclamadora.
Els guanyadors han estat: Esteve 
Massanes de 5è amb l'obra "Ai! La 
lectura" i Mar Coll de 6è amb el text 
"En Blanc".

Volem felicitar els alumnes de 
6è de l'escola pel seu interès i 
participació al concurs Cultures-
portitza’t per ser guanyadors del 
primer premi en la categoria de 
participació i segons classificats 
en la categoria de coneixements i 
major nombre d'encerts. 

Volem felicitar a l’equip partici-
pant al circuit comarcal d’esports 
col·lectius, compost per alumnes 
de 6è de l’escola, per la seva 
participació a la competició i per 
haver aconseguit el 2n lloc a la 
classificació.
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