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Els nens i nenes de Cicle Inicial hem escrit “Junts aprenem millor”
amb totes les nostres llengües: català, anglès, castellà, alemany,
xinès, urdú, rus, àrab, romanès, fula, sarahule i mandinga.
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Salutació
Aquí estem una altra vegada disposats a compartir amb tots vosaltres una nova edició de la
nostra revista el Fanalet.
Igual que en els anteriors números trobareu moltes activitats que els alumnes de l’escola han
realitzat al llarg d’aquest curs.
Com podeu comprovar hi ha moltes experiències i molt variades. La veritat és que no hi són
totes, però sí que hi ha una representació de cada curs. La revista és un mitjà de comunicació
que ens serveix per conèixer més i millor el dia a dia del nostre centre.
Som una escola impulsora de la lectura. Són molts els projectes que anem desenvolupant al
llarg del curs per aconseguir fer gaudir de la lectura dins l’horari lectiu. Disposem d’una biblioteca, un espai únic i molt acollidor amb un fons bibliogràfic prou important adreçat als diferents
nivells de l’alumnat. La creació d’aquesta revista forma part també de les múltiples activitats
d’impuls a la lectura.
D’aquí a pocs dies acabarem aquest curs i és el moment de fer balanç. Al llarg de l’any, mestres
i alumnes, hem treballat per aconseguir els objectius que ens vam proposar a l’inici. Estem satisfets de la feina feta i és a partir d’ara que ens toca fer l’avaluació que ens servirà per reflexionar
i dissenyar noves propostes de millora de cara al proper curs que ens permetran anar avançant
en la nostra tasca docent. Som conscients que la societat canvia i, cada vegada més, hem de
preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat dinàmica i en
constant evolució.
Volem aprofitar també aquestes línies per comunicar-vos que la Miracle Portas i la Maria Puig,
mestres de la nostra escola des de fa una colla d’anys, es jubilen i comencen una nova etapa a
la seva vida. En nom de tota la comunitat educativa, els volem agrair la seva dedicació professional i personal a la nostra escola.
I per acabar, un desig d’èxit personal i acadèmic per a tots els i les alumnes de sisè que avançaran cap a una altra etapa on descobriran noves experiències i nous amics. Molta sort!
Desitgem que gaudiu d’aquesta nova edició.
Anna Ferrer

Educació Infantil

P3

Aquest curs, els alumnes de P3 hem estat treballant el projecte barri. Enguany ens
hem centrat en l’estudi de l’habitatge i en conèixer de ben a prop on són els carrers
i les cases on vivim. Aquí teniu una petita mostra de tot el que hem fet i hem après.

MIREM, TOQUEM I EXPLIQUEM EL CONTE DE LA “RÍNXOLS D’OR”.

MIREM L’ÀLBUM QUE HEM FET AMB LES FOTOS DE LES NOSTRES CASES.

COL· LOQUEM ELS MOBLES A LES DIFERENTS ESTANCES DE LES CASETES.
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Educació Infantil

P3

POSEM ELS OBJECTES A L’ESTANÇA
CORRESPONENT.

OBSERVEM EL PLÀNOL D’UNA CASA.

COL·LOQUEM EL NOSTRE NOM AL
BARRI ON VIVIM.

ENGANXEM ELS NOMS DELS NENS I
NENES QUE VIUEN ALS DIFERENTS
BARRIS.

CONSTRUÏM UNA CASETA AMB ENVASOS DE CARTRÓ.

Educació Infantil
RODACONTES A P4
El dia de Sant Jordi les nenes i els nens de P4 vam celebrar la diada gaudint d’un divertit i entretingut rodacontes gràcies a la col•laboració de les
famílies. Va ser un dia ben literari, emotiu i molt entranyable!!!

LA CAPERUCITA ROJA

MAX I ELS SUPERHEROIS

EL RATOLÍ QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA

L’ELMER I ELS HIPOPÒTAMS

Versió de LA CAPUTXETA VERMELLA

LES TRES PORQUETES I EL LLOP

P4
SANT JORDI A LA COVA DEL DRAC
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P5

Educació Infantil
A P5 HEM FET UNA
QUINA DE PEDRES

VAM ANAR AL PATI
A RECOLLIR PEDRES

AMB L’AJUDA DELS PALS
EN VAM COMPTAR 10 I 10

VAM COL·LOCAR CADA PEDRA SOBRE UN NÚMERO
DEL FULL DEL CALENDARI DE L’1 FINS AL 20 I VAM
ESCRIURE EL NÚMERO A LES PEDRES

VAM ENGANXAR GOMETS I ESCRIURE NÚMEROS
ALS CARTRONETS DE JOC

I VAM JUGAR!!!
VAM COMPTAR QUANTES LLAVORS NECESSITÀVEM
PER TAPAR TOTS ELS NÚMEROS DEL CARTRONET

1r

Cicle Inicial
ELS ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN
Al llarg del segon trimestre, els alumnes de 1r vam descobrir quins
són els animals que viuen en el nostre entorn i quines són les seves
característiques més importants.
A partir d’unes guies de natura (publicades per l’Escola de Natura de
Banyoles), cada grup taula va triar l’animal que més li agradava. A
les sessions posteriors vam anar cercant informació que consideràvem important, com per exemple què mengen, on viuen, quins costums tenen, etc.

La informació que obteníem quedava recollida en un mural que nosaltres mateixos anàvem completant al passadís.
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Cicle Inicial

1r

Quan vam tenir recollida tota la informació que crèiem important,
per grups la vam explicar a la resta de companys.

Finalment vam elaborar uns cartells per tal de recordar que és molt
important tenir cura de la natura per protegir els animals que hi
viuen.

2n

Cicle Inicial
UNA DE CUENTOS
A los niños y niñas de segundo les encantan los piratas. Por esta razón se han inventado unas historias muy divertidas y las han teatralizado delante de sus compañeros. Ha sido una forma muy divertida
p
y hablar en castellano.
de aprender
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Cicle Inicial

2n

Cicle Mitjà

3r

ACRÒSTICS DE TERCER
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3
r
Cicle Mitjà

Cicle Mitjà

4t

APRENEM A FILOSOFAR
El passat divendres, 13 d’abril, els alumnes de 4t vam anar a la Facultat de Lletres de la Universitat
de Girona per tal d’assistir al “XXVIII Congreso Iberoamericano de Filosofía para niños”.
Un cop allà ens van repartir en tres grups i cada un vam participar en un taller diferent.

TALLER 1.- HILOMUNDOS (Coordinat per Angélica Sátiro)
La coordinadora ens va dir el seu nom i després ho vam fer cadascú de nosaltres. Seguidament vam
fer una relaxació amb l’objectiu que perdéssim la por i la vergonya davant dels adults assistents al taller.
Tot seguit ens explicà el conte “La niña del hilo”. Una vegada acabat el conte vam parlar una mica de
si teníem somnis i quins eren..
Amb un cor de llana, que ens anàvem passant, cadascú va expressar què en pensava de la guerra
i en acabar ens va preguntar què opinàvem del que havien dit els nostres companys i companyes.
Al final l‘Angélica va cantar una cançó de Brasil (ella és d’aquest país) i mentre tancàvem els ulls i
obríem les mans, ella ens regalava una bola de fil en forma de cor, plena d’una mica de pau.

TALLER 2.- LA FILOTECA
(Coordinat per María José Coronado)
Primer de tot, per tal de poder recordar els nostres noms,
la coordinadora va donar una vareta màgica a un de nosaltres, que després passaria a ser el moderador. En segon
lloc va explicar el conte “¿A qué sabe la luna?”, però ho va
fer tot cantant. Mentre cantava ens anava donant instruccions perquè nosaltres també poguéssim cantar la cançó.
Una vegada acabat el conte va proposar que cadascú
expliqués quin gust pensava que tenia la lluna i el perquè.
Seguidament ens va fer construir un coet imaginari. Tots
havíem de dir què podríem portar per construir el coet i
també quina part ens agradaria construir.
Finalment, havíem de dir què ens havia semblat el taller
i triar un animal amb el qual ens sentíssim identificats i
explicar el perquè.
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Cicle Mitjà

4t

TALLER 3.- ¿QUÉ ES LA BELLEZA?
(coordinat per Miren Camison)
Per començar, la coordinadora del taller es va presentar i
ens va col·locar en rotllana per poder fer el joc de l’onada. Seguidament ens vam anar passant una pilota i el que
la rebia havia de donar les gràcies.
Per parlar del tema de la bellesa, ens va repartir dues
fotos on hi havia dos tipus de bellesa representades de
manera diferent: una era la Deessa de la Fertilitat i l’altra la
Deessa Venus de Milo. Per grups vam debatre què significava per nosaltres la bellesa i quina de les dues Deesses
la representava millor. Vam arribar a la conclusió que hi ha
diferents maneres de pensar i de veure les coses.

Que bé que ens ho vam passar!!! Fent aquests tallers havíem après tant!!!
Tots ho vam valorar de manera molt positiva: havíem observat, pensat, raonat, expressat els nostres sentiments i maneres de pensar. Havíem intercanviat idees tot respectant els nostres companys i companyes.
Donem les gràcies al Grup IREF per convidar-nos a participar!!!

5
è
Cicle Superior
Els alumnes de cinquè aquest curs hem iniciat un nou projecte anomenat Banyoles
Ets Tu!, en què hi participem els nens i nenes d’algun curs de cicle superior de totes
les escoles de Banyoles.
Es tracta d’un projecte de ciutat, que té el suport de l’Ajuntament de Banyoles i en el
que col·laboren diferents entitats de la població.
Per fer totes les activitats que necessitem per tirar endavant les nostres idees hi dediquem una hora setmanal, sessió en la qual planifiquem i portem a terme tot el que
hem decidit.
A l’inici del projecte vam parlar, per grups cooperatius, sobre
què creiem que caldria millorar de la nostra ciutat. Les aportacions van ser molt diverses: que no hi hagués caques de
gos al carrer, fer una piscina municipal, un parc per als nois
i noies de la nostra edat, ...
Unes sessions després vam reunir-nos amb diferents entitats de Banyoles, que van presentar-nos els seus problemes. Un cop escoltades les entitats,
vam intentar conjugar les nostres propostes amb les seves i
vam acabar recollint els onze projectes definitius.
Aquests són els nostres noms i les nostres propostes:
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Cicle Superior

5è

Cicle Superior

6è

Els alumnes de sisè estem llegint Wonder. Un llibre que
ens parla de la vida de l’August, un nen que té la cara
deformada. Està dividit en capítols i cadascun d’ells està
explicat des de diferents punts de vista: la seva germana,
els amics, el xicot de la germana, ell mateix...
Ens agrada moltíssim perquè ens fa reflexionar sobre
tota una sèrie d’actituds amb les quals ens sentim identificats i que sovint es donen al nostre
entorn. A cada capítol fem un club de lectura amb especialistes del tema llegit.
Recomanem a tots aquells que no l’heu llegit, nens, pares, avis… que si teniu l’oportunitat us
endinseu en al món de l’August per descobrir una vida poc habitual, però plena de coratge,
d’esforç, de valentia, d’esperança, de tendresa i d’estimació.
Aquí teniu un petit recull d’opinions i reflexions:
“-Jo, si tingués aquella cara –va dir la veu del Julian mig rient–,
us ho juro, aniria sempre amb la cara tapada amb una caputxa.
-Jo crec que si tingués aquella cara em suïcidaria.” (pàg. 105)
Pensem que el que van fer aquests nens està molt malament,
perquè potser ells no s’hi han trobat mai, però si s’hi trobessin,
què passaria?
A nosaltres aquesta pàgina ens ha fet reflexionar que per molt
lletja que una persona sigui o que tingui defectes, la gent no és
ningú per jutjar a una altra persona, ja que no hem de jutjar a
les persones pel seu aspecte sinó per la seva manera de ser.
“Ets preciosa, diguin el que diguin no et deixis ensorrar per les
paraules” (pàg. 161)
Aquesta frase es podria relacionar amb el personatge de la
Summer, una noia que no es deixa influenciar pel que diuen
els altres.
“Aquí hi ha tots els bàndols oficials” (pàg. 238)
Creiem que a les escoles no hauria d’existir cap bàndol malgrat que tots siguem diferents, per
no perdre la possibilitat d’aprendre els uns dels altres.
“Disostosi mandibulofacial desconeguda fins aleshores causada per una mutació autosòmica
recessiva al gen TCOF1, que està situat al cromosoma 5, complicada amb una microsomia hemifacial característica de l’espectre OAV”. (pàg.144)
Ens ha agradat l’actitud de la Via davant la deformitat del seu germà, ja que en lloc d’ignorar-lo
vol saber el perquè de la seva cara i vol ajudar la gent com ell. Ens fa adonar que hem d’afrontar
les situacions complicades.
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Cicle Superior

6è

“Si em trobés una llàntia màgica i només li pogués demanar un desig, demanaria tenir una cara
normal que no cridés gens l’atenció. Demanaria poder anar pel carrer sense que la gent, al veure’m, fes allò d’apartar la vista.” (pàg. 11)
Per nosaltres, el personatge més especial és l’August, perquè sap que té molts defectes, però
tot i així ha sigut molt valent per afrontar totes les seves pors.
“-Mare, ara la Daisy és amb l’àvia?
-Jo crec que sí.
-Són al cel?
-Sí.” (pàg. 306)
En aquest diàleg trobem que a la vida hi ha moments molt emotius que sempre hem de tenir
presents. Això fa pensar que hem d’aprofitar el temps amb les persones properes perquè quan
es morin, malgrat que les persones estimades mai s’obliden, no ens sentim culpables per no
haver estat prou temps amb elles.
“Ho reconec, soc un tros d’hipòcrita”. (pàg. 236)
Quan ens adonem dels errors comesos, els volem canviar però no podem.
És un llibre amb el qual tothom es pot sentir identificat, sovint empatitzes amb cadascun dels
personatges. És trist i a vegades et fa plorar a llàgrima viva, però tot i així també hi ha escrits
molt divertits:
“Perquè no els hi muntem una cita a cegues? T’ho imagines? Senyora Culgrós, li presento el
senyor Culet. Senyor Culet, li presento la senyora Culgrós. Es podrien casar i tenir tot de culets.”
(pàg. 26)
“La nit que vaig néixer hi havia dues infermeres, a la sala de parts. Una era molt simpàtica i molt
dolça. L’altra, diu la mare, no semblava gens simpàtica ni gens dolça. Tenia uns braços molt
grossos, i (i aquí ve la part bona) no parava de tirar-se pets. Per exemple, li duia gel a la mare i
es tirava un pet. Li prenia la tensió i es tirava un pet.” (pàg. 15)
Us animem a llegir-lo…
Alumnes de sisè
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Monogràfic general
MATEMÀTIQUES
COMPETENCIALS
L’autora
Elvira Figueras és Mestra i Pedagoga.
Molts anys de treballar amb nens i nenes tot
observant com trobaven recursos propis per a
resoldre situacions matemàtiques és el que li ha
ensenyat els camins per acompanyar els alumnes en la construcció dels seus coneixements.
Assessora de didàctica de les matemàtiques.
Autora i coordinadora de diversos llibres de
text de matemàtiques per a primària.
L’EQUIPATGE MATEMÀTIC
Què necessitaran portar els nostres infants
quan deixin l’escola per poder afrontar el futur
amb un equipatge còmode i eficient? Estem
segurs que hi hauran de portar informacions,
coneixements memoritzats, mecàniques d’operacions....? O potser necessitaran eines i instruments per esdevenir persones creatives, amb
capacitats per adaptar-se a les noves situacions
i resoldre problemes que hagin d’afrontar aplicant tots els seus aprenentatges i seguint aprenent?

amb facilitat. Les pantalles els ofereixen informacions ràpides, atractives i sovint sense haver
de llegir-les. Tot això els fa diferents, costa més
interessar-los, memoritzen poc, són més crítics i
els agrada conèixer les raons de les coses.
Tot això, que és fantàstic, ens indica que cal un
canvi. L’escola també s’ha d’adaptar i evolucionar en aquesta línia per tal de respondre a les
necessitats dels nostres petits i poder-los oferir
el que realment els serà útil en el seu futur.

Nosaltres estem segures que a l’escola primària
els hem d’ajudar a desenvolupar al màxim totes
les seves capacitats, adquirint habilitats per raonar i comunicar-se.

Quant fa que vosaltres no feu una divisió de decimals sobre un paper? La pregunta va dirigida
a tots els adults que no sigueu mestres. Pobres,
ells i els nens són els únics que encara les fan!

No podem obviar els constants canvis de la societat d’avui en dia, les noves tecnologies fan
que els nostres petits esdevinguin persones
amb interessos i capacitats diferents a les que
teníem i tenim nosaltres, els adults. De la mateixa manera, el seu futur professional també serà
diferent: alguns es dedicaran a professions que
encara ni existeixen i d’altres als nostres oficis
però renovats, reinventats i impregnats de tecnologia.

Creieu necessari que els alumnes de l’escola
de primària dediquin tant d’esforç entrenant-se
per adquirir una habilitat que no necessitaran?

La majoria de nens des de ben petits tenen contacte amb les noves tecnologies i les utilitzen

És per això que les mestres de l’escola Can Puig
estan donant un nou enfocament al treball de la
matemàtica per tal d’ajudar els alumnes a aplicar els coneixaments i les estratègies apreses
per resoldre reptes, problemes i situacions que
es trobaran en el dia a dia. Fa dos cursos que
han iniciat la incorporació de noves maneres
de treballar. Volen fer-ho pas a pas, però ho fan
amb el convenciment que el canvi serà profitós.
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Monogràfic infantil

TREBALLEM MATEMÀTIQUES AMB L’ÀBAC
A Educació Infantil utilitzem l’àbac per treballar el comptatge i el càlcul mental. Es comença amb poques boles ( 2 o 3) i es va augmentant
el nombre de boles fins arribar a la desena segons la capacitat i la
maduració dels alumnes.

Els nens i nenes de P3 treballant amb l’àbac

Treball de càlcul mental per parelles a P4

Ús de l’àbac per fer
correspondències a P5

Correspondència de quantitats a P4

Càlcul mental a P5
També utilitzem l’àbac per
plantejar i resoldre
problemes matemàtics

Monogràfic CI
TREBALLEM MATEMÀTIQUES AMB ELS PALETS
Per tal de treballar les competències matemàtiques que tenen a veure amb la
descomposició numèrica i les operacions amb i sense algoritmes de forma més
manipulativa, amb els alumnes de 1r de cicle inicial hem introduït l‛ús dels palets.

Els alumnes disposen d‛unes safates amb palets i gomes elàstiques. Amb els palets poden representar la numeració treballada amb desenes i unitats. L‛objectiu
més important és que els nostres alumnes millorin l‛agilitat a l‛hora d‛operar amb
la numeració treballada.

Les activitats que es poden proposar són àmplies i variades: cercar un nombre
donat per la mestra o un company i observar les desenes i les unitats emprades,
fer operacions d‛addició i subtracció a partir de frases matemàtiques donades o
per tal de resoldre problemes proposats, etc.
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Monogràfic CI

ELS ÀBACS
Seguint el treball dels palets, a segon utilitzem els àbacs com un recurs per assolir els continguts de la competència matemàtica.

Els alumnes resolen problemes, representen i llegeixen números, fan càlculs
d‛addicions i subtraccions de tot tipus (operacions portant-ne i sense portar),
descomposen en unitats, desenes i centenes aconseguint així una millor agilitat
en el càlcul.

Monogràfic CM

TREBALLEM MATEMÀTIQUES
AMB ELS REGLETS
Els nens i nenes de Cicle Mitjà treballem amb els reglets de la Ma Antònia Canals. Primer
hem jugat a ordenar-los, a buscar el nombre anterior i posterior a un reglet donat.

També hem après a fer sumes i restes amb targetes i reglets.

Hem dissenyat lletres i números en una graella de centímetres quadrats per calcular-ne la
superfície. I hem sabut trobar els centímetres quadrats exactes de les inicials i del número que
prèviament havíem representat.
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Monogràfic CM
També hem investigat com calcular la superfície del dibuix d’una girafa sense repetir cap
reglet.
Per últim hem utilitzat els reglets per multiplicar i jugar al marro (tres en ratlla) per equips.

Monogràfic CS

MANIPULEM I RELACIONEM
Pensem, pensem… Hi ha alguna situació en la qual
creieu que no ens calguin les matemàtiques?
Quan anem a comprar utilitzem les matemàtiques. Quan volem agafar un bus,
un tren, un avió… i consultem els horaris, utilitzem les matemàtiques. Quan
anem de rebaixes fem servir les matemàtiques. Quan omplim el dipòsit de combustible,
utilitzem les matemàtiques. Quan ens movem d’una punta a l’altra de la ciutat amb un
plànol del metro, utilitzem les matemàtiques… El món és ple de matemàtiques.
A l’escola, quan consultem l’horari de les classes, fem matemàtiques. Quan anem
d’excursió i mirem el camí en un mapa, fem matemàtiques. Quan comparem i ordenem
la nostra alçada o pes, fem matemàtiques. L’escola està plena de matemàtiques.
Els alumnes de cicle superior treballem les matemàtiques manipulativament i aquí en
teniu uns exemples:
PENSEM PROBLEMES
Els treballem de tres maneres diferents:
individualment, en grup cooperatiu i a nivell de
grup a classe. I seguim el següent procés:
1) Busquem situacions de la vida real on ens
calguin les matemàtiques i ens inventem unes
operacions, de les quals en fem una estimació del
resultat.
2) El company de taula o els companys d’un
altre grup de classe escriuen com es llegeix i què
signiﬁca correctament l’operació anterior.
3) El següent company/grup resol les operacions
i n’escriu la resposta.
4) L’últim company/grup ha d’escriure un enunciat adequat a l’operació i resposta
donades.
EXPERIMATES
Es tracta de resoldre operacions matemàtiques omplint els espais lliurement amb ﬁtxes
que contenen els nombres.
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Monogràfic CS
TANGRAM
Amb el tangram treballem la geometria
(ﬁgures planes, àrees, perímetres, percepció
de l’espai, lateralitat…), però, sobretot,
imaginació, paciència… És a dir, aprendre a
aprendre.
MANIPULEM I RELACIONEM ELS
NOMBRES I LES FORMES GEOMÈTRIQUES
Des del començament de les matemàtiques,
la gent s’ha volgut “imaginar” els nombres.
Per exemple, per representar el 6, ens podem
imaginar sis pedres. Però les podem imaginar
en disposicions diferents.
Direm que el nombre sis és un nombre
triangular perquè es pot disposar en forma
de triangle. També és un nombre rectangular,
perquè es pot disposar en forma de rectangle.

TESSEL·LES
Aprenem a observar el nostre entorn i veiem que estem envoltats de geometria: un
terra, una paret, un vitrall, una tapa de claveguera, una vorera… En destaquem els
tipus de línies, els angles, les ﬁgures geomètriques i els posem un nom que ens agradi.
Llavors, creem un mural de tema lliure només amb ﬁgures geomètriques.

GEOPLÀ
El geoplà ens ajuda a entendre millor els conceptes geomètrics de forma manipulativa,
el perímetre i les àrees. El que estudiem ho dibuixem en un full tramat. També utilitzem
transparències.

Educació Física

SUPORT VITAL BÀSIC
ALS CENTRES EDUCATIUS
Aquest és el segon curs que es duu a terme a la
nostra escola el programa de ”Suport Vital Bàsic als
Centres Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.
Amb aquest programa es busca que l’alumnat aprengui coneixements bàsics i de manera gradual sobre
com actuar davant d’una situació d’emergència.
L’any passat es va iniciar el programa en alguns cursos i enguany s’ha continuat ampliant-lo a més alumnat. Es preveu que el curs vinent aquesta formació
es podrà desenvolupar a tota l’escola.
La majoria de les sessions s’han dut a terme durant
les classes d’educació física i la resposta de l’alumnat ha estat molt positiva ja que des de bon principi
han mostrat motivació i molt d’interès.
Aquesta formació es preveu que no acabi amb la
primària i en principi ha de tenir continuïtat a l'ESO
aconseguint així ciutadans conscienciats sobre la
importància d’intervenir ràpidament davant d’una
aturada cardiorespiratòria.
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Science

GENERACIÓ PLURILINGÜE
Aquest curs la nostra escola ha començat a formar part del Programa Generació Plurilingüe (GEP).
Això ha permès que els alumnes de 1r a 6è de Primària hagin començat a estudiar una part dels
continguts de Medi Natural en anglès.
La llengua és un instrument bàsic de comunicació per a totes les àrees curriculars. Volem que els
nostres alumnes aprenguin anglès en el context d’una altra àrea, la de Coneixement del Medi
Natural, ja que és una àrea en la qual s’utilitza molt la llengua per a formular preguntes i hipòtesis,
per interpretar resultats i comunicar-ne les conclusions, per descriure fenòmens i canvis... A més
el Coneixement del Medi Natural és una àrea molt propera al nen i que l’ajuda a explicar el que
passa al seu voltant. Això contribueix a que mostri molta curiositat i motivació per aprendre, alhora
que desenvolupa les seves habilitats comunicatives, en aquest cas en una altra llengua.
El fet d’introduir l’anglès per aprendre continguts de medi permet:
- Incrementar el temps de contacte amb la llengua anglesa.
- Millorar la comprensió i l’expressió oral.
- Millorar la comprensió lectora i indirectament l’escrita.
- Donar funcionalitat a l’expressió oral de la llengua anglesa.
- Gaudir de la lectura en aquesta llengua.
A continuació us presentem algunes de les experiències dels diferents cicles:

Cicle Inicial: Aquest trimestre estem estudiant “Plants around us”
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Science
Cicle Mitjà: Hem estudiat el “Water cycle” i “How to safe water” i hem fet experiments.

Cicle Superior: Aquest trimestre estem estudiant “Electricity”. Estem fent activitats de treball
cooperatiu, del Google Classroom i experimentarem amb circuits elèctrics.

Comissió GEP
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Educació Artística. Música

LA MÚSICA I LES MATEMÀTIQUES. JUGUEM?

Educació Artística. Música
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Educació Artística. Música

MÚSICA A EDUCACIÓ INFANTIL

TENIM UN INSTRUMENT NOU! ELS BOOMWHACKERS

La cuina de la Conxi

AMANIDA AMB GAMBES
Ingredients per a 4 persones:
- 1 escarola
- 1 enciam de fulla de roure
- 12 gambes
- 400 g. de faves
- 200 g. de bacallà esqueixat dessalat
-1 culleradeta de sal
- 3 culleradetes de vinagre balsàmic
- 8 culleradetes d’oli d’oliva
- sal
- pebre
Preparació:
1. Poseu el verd una estona amb aigua. Retireu-lo i deixeu-lo assecar. Trieu les
millors fulles d’escarola. De l’enciam de fulla de roure s’aprofita gairebé tot.
2. Peleu les faves i bulliu-les en aigua amb sal. Refredeu-les amb aigua i gel per
parar la cocció. Retireu-les de l’aigua i traieu la pell de fora.
3. Un cop les gambes estiguin pelades, feu un tall horitzontal per la part ampla de
la gamba fins a mig cos. Salpebreu-les i salteu-les uns minuts a la paella amb un
rajolí d’oli. Poseu-les en un plat i ruixeu-les amb una mica d’oli verge.
4. Per fer la vinagreta, poseu en un bol la mel, el vinagre, l’oli, la sal i el pebre.
Remeneu-ho energèticament.
5. Finalment, només queda muntar el plat.
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Els Enigmes de l’Albert

Els

enigmes de l’Albert

Completa els
nombres que falten
12 1112 3112 ????
Solució:

132112
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Un home entra a una botiga i es produeix la
següent conversa amb el botiguer:
- Quin és el preu de tres? —pregunta el client.
- 4 € —respon el botiguer.
- I quant val cent? —pregunta el client.
- 4 € també —respon el botiguer.
- I quant costa tretze? —pregunta el client.
- 6 € —respon el botiguer.
- Està bé, m'emportaré divuit —diu el client
- Bé, seran 6 € —respon el botiguer.
Què es ven en aquesta botiga?
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Comiat

AGRAÏMENT
Ha arribat el moment de passar el meu
testimoni, com els atletes a les curses de
relleus. Em sembla impossible, però mirant el DNI no hi ha cap mena de dubte.
Brollen i brollen tants records, tantes
emocions! Un record s'encadena a l'altre fent un quadre increïble! I de tot això
en surt sense parpellejar un GRÀCIES!!!
que s'engrandeix com més el faig servir.
Gràcies a Déu per haver-me portat pels
camins de la docència on sempre m'he
sentit tan a gust professionalment i on
he crescut com a persona. No té preu.
Un camí que ja vaig tenir ben clar quan
estudiava l'antic Batxillerat.
Gràcies als mestres i a les mestres: Tants anys compartint aquesta tasca delicada, aportant,
rebent, cooperant, aprenent... al costat de molts bons professionals, bones persones de talla
humana elevada que et fan créixer en tots sentits i d'on han sorgit amistats fermes.
Gràcies a tots aquells pares i mares que han entès perfectament que tirar del carro en la mateixa
direcció Escola i Família dona els fruits desitjats. Per valorar el treball de cada mestre o mestra.
Per fer-nos confiança. Per involucrar-se en aquesta tasca de formació. Que n'hem compartit de
coses!
Gràcies als alumnes, la matèria primera del dia a dia. Perquè són font constant de renovació pedagògica i repte per fer-los persones que es valguin sense pors enmig del nostre món. Cadascú
diferent i per això ajudant a trobar el camí en aquesta etapa de la seva educació. Hi ha tants
moments que no s'esborren: de goig, d'estimar-los, de reflexió, de trobar solucions, de polir,
d'anar endavant –portin la motxilla que portin a la seva esquena.
Gràcies a l'AMPA que sempre ha estat al costat de l'escola, esmerçant temps i esforços, recolzant
la nostra tasca, fent les mil i una per millorar els recursos humans i materials sempre amb l'objectiu de beneficiar l'escola, totalment implicats en l'educació dels seus fills i filles... Són un mirall
per a l'administració i les altres AMPES.
Gràcies a totes aquelles persones que tenen cura material de l'escola i aporten solucions per fer
la nostra tasca possible de manera molt professional i amable: l'administrativa i el conserge –de
manera especial–, senyores de la neteja...
Gràcies a totes les persones que fan possible el menjador de l'escola: cuinera, ajudantes, monitors i monitores... Sobretot a qui fa tants anys que hi són! Perquè també forma part important
de la tasca educativa el saber menjar i omplir el temps d'esbarjo que eduqui tot descansant.
Gràcies a totes aquelles persones que directament o indirecta fan possible l'escola.
Ah Can Puig!!! Gràcies, gràcies, gràcies!!!
Maria
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Comiat
Al llarg de la meva vida professional, i concretament en aquests
darrers vint anys aquí a l'escola Can Puig, he procurat donar
coneixements i valors, he rebut afecte i he compartit vivències amb tots vosaltres. Ara ha arribat l'hora d'acomiadar-me i
d'emprendre una nova etapa.
M'emporto un bagul ple... ple de bons records.
Records de bons moments amb alumnes, amb mestres, amb
pares i amb totes aquelles persones que han compartit amb
mi el dia a dia. Són records que m'acompanyaran per sempre
més.
Ben segur que pensar en el que he viscut durant tots aquests
anys em farà feliç. M'he sentit estimada i apreciada per tots
vosaltres i he après un munt de coses al vostre costat. He rigut,
m'ho he passat molt bé. També en algunes ocasions he plorat
d'emoció.
Moltes gràcies Escola Can Puig!!! Us estimo!!!
Miracle.

Mentre el meu record segueixi guardant el vostre record,
mai podré dir-vos adéu del tot.

AMPA
Anem a l’escola amb bici?
Tenim la gran sort de viure en una població amb un entorn immillorable. Banyoles està
envoltada de natura i tenim un estany que és la joia de tots els banyolins i banyolines.
Des de l’escola s’organitzen tot sovint diferents sortides per conèixer el nostre entorn:
sortides al bosc de Can Puig, excursions fins a l’estany, visita al paratge de les Estunes
per conèixer les seves llegendes, les fonts de Banyoles, el recorregut escultòric dels
alumnes de 6è... i un munt d’activitats que any rere any des de l’escola es van potenciant
i variant. Moltes d’aquestes sortides es realitzen a peu, ja que des de la nostra escola
podem arribar arreu.
És per això que des de fa temps, l’AMPA i l’Escola hem reinvindicat sempre, i continua
encara, la necessitat de disposar de carrils bici o camins escolars per facilitar a nens i
nenes el trajecte fins a l’escola, sigui en bici o caminant.
Des de l’Ajuntament han escoltat les nostres demandes. L’estiu passat es van dur a terme les obres per l’arranjament de la passera de la Riera de Canaletes, millorant així el
carril bici i el camí a peu que hi ha en aquesta banda del nostre barri. A més, es va acondicionar l’entrada a peu i en bici pel costat del pavelló, separant amb pals de fusta el pas
per a vianants i bicicletes de la zona d’aparcament. Es van instal·lar nous aparcadors
de bicicletes i, fins i tot, es va col·locar un rail per tal que els més petits puguin pujar les
seves bicis fins al pati de l’escola, tot seguint l’escala lateral.
És evident que encara queda molta feina per fer, però hem d’estar contents de les obres
fins ara realitzades.
És per això que des d’aquí us animem a utilitzar aquest nou camí. Que animeu els vostres fills i filles i vosaltres mateixos a venir a l’escola amb bicicleta, a peu... i fomentar així
l’activitat física i l’autonomia dels infants, alhora que disminuïm l’ús dels vehicles privats
i al mateix temps reduïm la contaminació que això suposa.
Nosaltres, per la nostra banda, continuarem demanant a l’Ajuntament que segueixi en aquesta línia, que es realitzin millores similars a la nostra ciutat, que es faci un bon estudi per fomentar la
creació i expansió de nous carrils bici i camins escolars, marcant itineraris segurs i senyalitzant les rutes fins a tots els centres
escolars.
Ahh, i pels que veniu amb cotxe, recordeu sobretot de respectar sempre els senyals i les normes
de circulació, de respectar els vianants i les bicicletes, per contribuir entre tots a una bona
seguretat vial.
Bon trajecte!
Nuri Bosch
Presidenta AMPA Can Puig
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Felicitem

FELICITEM a...
Mural dels nens i nenes de P5, titulat “Els animalets del bosc”

Els nens i nenes de P5 i la Maria Capità de 6è van guanyar el concurs “Això
pinta bé!”, subvencionat per la Diputació de Girona. Han estat premiats amb
una dotació econòmica per a l’escola.

Dibuix de la Maria Capità, titulat “La panxa d’una gota d’aigua”

Dos alumnes de l'escola han obtingut el primer premi
del certamen literari Alzina Reclamadora.
Els guanyadors han estat: la Berta Ventura de 4t amb
l'obra "La paraula màgica" i en Grau Serramitjana de
6è amb el text "La cançó".

El dissabte 14 d’abril, a la Bisbal, va tenir lloc la
2a fase de la jornada matemàtica “Fem Mates”.
Quatre alumnes de 6è de la nostra escola hi van
participar: en Biel, la Clàudia, l’Elba i en Guillem.
Van fer una prova de grup i una d’individual, en la
que van quedar seleccionats per la tercera fase a
Lleida la Clàudia i en Guillem.
La Clàudia va quedar classificada per la fase estatal que es portarà a terme a Melilla.

Volem felicitar a l’equip participant a la lliga d’esports
d’equip, compost per alumnes de Cicle Superior de l’escola, per la seva participació a la competició i per haver
aconseguit el 2n lloc a la classificació.

Dues alumnes de l'escola, la Marta Serrano de Cicle Inicial i la Paula Plana de Cicle Mitjà, han estat
classificades per participar en els quarts de final dels V Jocs Florals de Catalunya. En el moment de
la publicació de la revista encara no s'ha fet l'entrega dels premis.
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patrocinadors
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