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Imatges de tardor al CEIP: a dalt, els alumnes
de tercer treballant a la parada de fruits de
tardor, i la castanyera, un element
indispensable en tals diades. A sota, l’ambient
tardoral que es respirava a tots els racons de
l’escola i els d’Educació Infantil gaudint de la
castanyada

Celebrem la Festa de la tardor
El dijous 31 d’octubre hem celebrat, com
ja és tradicional, la festa de tardor. En
aquest dia han coincidit quatre actes festius d’importància per als alumnes del
centre:
- El concert de tardor interpretat pels
alumnes de CI al teatre Puig d’Arques.
Els de primer han cantat: “Trinco, trinco
de puntetes”, “Ja ha arribat la tardor” i
“Fruits secs” i els de segon: “La gallina” ,
“La bruixeta” i “Marxa l’oreneta”. Els alumnes interpreten les cançons assajades i
porten uns complements a mode de disfressa que s’han anat fent durant la set-

mana d’ambientació. Com ja és habitual i
per començar-los a ambientar en vistes a
cursos que vindran, hem convidat tots els
nens i nenes de P-4 i P-5. Ens ho hem
passat d’allò més bé!!!
- La festa de Hallowee’n és un espectacle que recull la tasca que els alumnes de
Cicle Superior (5è i 6è) han realitzat durant les darreres setmanes. Hi ha una tasca important sobre els textos de teatre en
anglès els quals s’estudien col·lectivament. Seguidament, en petit grup es
treballen les obres per llegir-les amb entonació a l’aula davant dels companys.

El pas següent és fer una selecció dels
alumnes voluntaris que volen participar a
les representacions que s’han de fer el
dia de la festa. Aquests es distribueixen a
les diverses obres que s’han de representar i es fan els assaigs previs i l’assaig
general. El dia de l’obra hi ha el neguit
propi de tota estrena; però tothom en queda molt satisfet. Entre obreta i obreta grups
de voluntaris interpreten coreografies amb
play-back muntades per ells mateixos i
que fan que tot plegat quedi més arrodonit. Hi ha gran entusiasme per part de tots
els assistents, que enguany han estat tots
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els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. El cicle mitjà
hi ha assistit en pes perquè el mal temps
no els ha deixat fer allò que tenien programat.
- Mentre els alumnes dels cicles Mitjà i
Superior gaudien de la festa de
Hallowee’n els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial assistien a una sessió
d’animació a càrrec de Jordi “Patxeco”,
un excepcional intèrpret que va fer les
delícies dels més petits. Tot plegat va tenir lloc al gimnàs del centre (a causa de la
pluja) on hi va haver un ambient fantàstic.
- I l’altra activitat ha estat la tradicional
castanyada, que ens ha reunit a tots al
pati per celebrar la festa i assaborir les
castanyes, gentilesa de l’Ampa. Mares
voluntàries de l’associació, convenientment vestides, han estat les castanyeres
per als més petits els quals han cuit les
castanyes al seu pati amb foc i fum, que a
la seva edat és molt màgic. Les castanyes
dels alumnes de primària ens les han cuit
al forn “Nèctar”(Can Cristià), que any rere
any col·labora amb l’escola per aquesta
tasca en aital diada de tardor.
Ja de bon matí amenaçava pluja, i no
ens ha deixat tranquils en tot el dia. Hem
hagut d’anar modificant alguna de les
activitats sobre la marxa, a causa del mal
temps. De totes maneres, de 4 a 5 de la
tarda hem pogut menjar les castanyes fent
rotllanes al pati gran.
En resum, un dia de festa que ens recorda el canvi d’estació, la caiguda de les
fulles, el nou horari d’hivern i moltes altres sensacions que es repeteixen cada
any.

SORTIDES
Educació Infantil.
Els alumnes de P-4 i P-5 han anat al
Museu d’Art a fer un treball sobre el color.
Aquest tipus d’activitat és organtizada pel

Els més grans en plena representació del “Halloween” i una de les actuacions
de l’Ampa: un grup de nedadors a punt de tirar-se a la piscina

Instal·lem les vostres portes i finestres sense necessitat d'obra

SERRALLERIA I ALUMINI EN GENERAL - COBERTES I CANALS

Visiteu la nostra exposició
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A sobre, els de P-5 i cicle incial
expressen el seu sentit de la tardor; a
la dreta, l'aportació artística dels més
grans per a la mobilitat sostenible
mateix museu per a les escoles. Són accions ben pensades i que fomenten el gust
i la sensibilitat de la mainada. El treball en
concret ha estat sobre colors freds, colors
calents i la màgia del color. La durada de
l’activitat ha estat d’1 hora i mitja.
La sortida s’ha completat amb una visita al barri vell: la Catedral, Sant Feliu i la
lleona. També hi ha hagut treball de mates comptant les escales de la Catedral.
Només cal afegir que els de P-4 hi han
anat el divendres dia 8 i els de P-5 el divendres 15 de novembre.
Cicle Inicial i Cicle Mitjà.
Els alumnes de 1r i 3r de primària han
anat a la Sala Planeta a veure un ballet:
“Coppèlia” de Leo Delibes. Ja fa uns anys
que es va a veure ballet i la mainada sol
quedar força entusiasmada. Això ha estat
el dilluns 11 de novembre. Han completat
la sortida amb itineraris per Girona. Els
alumnes de 1r l’han fet seguint les llegendes de Girona i els alumnes de 3r han fet
un treball de camp sobre la tardor a la
Devesa.
Cicle Superior.
Els alumnes de 6è hauran anat a veure

el museu dels volcans a Olot i el volcà
Croscat, el dilluns 25 de novembre.
Aquesta és una de les sortides clàssiques
del curs i és subvencionada per la Diputació de Girona. Al moment de fer aquesta crònica encara no hi hem anat i les activitats que se’n puguin derivar d’interès
per a la revista les publicarem en números propers.

SETMANA

DE LA MOBILI-

TAT SOSTENIBLE
A proposta de l’ajuntament de la vila
l’escola ha participat en la setmana de la
mobilitat sostenible (del 14 al 18 d’octubre). Hem fet el control de la manera en
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L’Ariadna Call amb la paperera que porta el dibuix guanyador del concurs; a la dreta, dibuixos al·legòrics a la tardor.
què els alumnes arriben a l’escola i el
temps que tarden a arribar; hem visionat
un CD que parla dels mitjans de transport
que són menys contaminants, que estalvien temps, diners i les maneres de viatjar per rendibilitzar al màxim la despesa
que fem en desplaçaments; i també hem
participat de la proposta de pintura sobre
l’asfalt. Els alumnes de Cicle Superior (5è
i 6è) han fet la seva obra d’art, que es pot
verure al Passeig Ferrocarril. El dibuix ha
sortit d’un mini concurs en que van participar tots els alumnes. El tema era la mobilitat sostenible i la guanyadora va ser
Estel Cañet i Salvador de 5è. Enhorabona!!

ACTIVITATS

MUSICALS

Aprofitem la disponibilitat del teatre Puig
d’Arques i fem venir un grup musical,
“Samfaina de Colors” que ens interpreta
“Ralet, Ralet”. És un espectacle el protagonista del qual és un cistell ple d’objectes que van sortint i generen motius per
cantar cançons. L’acompanyament és
amb instruments tradicionals. Hi ha hagut
dues representacions i hi ha assitit tota la
mainada de P-3 a 2n. Haurà estat el 29
de novembre i segur que haurà anat molt

bé.
Fèlix Horcajo ha vingut a mostrar el seu
contrabaix als alumnes de 2n. Els ha fet
sentir la seva sonoritat i gaudir de la música que ell interpreta.
El dijous 14 de novembre els alumnes
de 5è i 6è han sentit una manera de cantar que, segurament, no havien sentit mai.
Els han ofert un recital de cant gregorià
que han interpretat Joan Casanova i el
seu fill Carles (mestre d’aquesta escola)
cosa que per als alumnes ha estat un
al·licient afegit.

LA

VEU DE L'AMPA

Activitats Extraescolars (1)
Com ja hem fet en altres ocasions volem aprofitar l’espai que ens ofereix la
revista Llum i Guia per difondre una mica
les activitats extraescolars que programa
la nostra associació al llarg del curs. Que
sigui possible organitzar-les cada any
depèn del nombre de famílies associades a l’Ampa del nostre centre, que augmenta de curs en curs i de la col·laboració
desinteressada de pares i mares, membres de l’associació que col·laboren, amb
els mitjans personals de què disposen, a
portar-les a terme. Aprofitem doncs per

donar les gràcies a totes les famílies associades, a tots, voluntàries i voluntaris
que hi col·laboren.
En aquesta primera ressenya hem escollit l’activitat del “curset de natació”, que
es realitza a la piscina de Palau, per donar algunes dades i mostrar-vos algunes
fotografies de l’activitat.
Tots els dijous, sortim a les 16h. 50 min.
I tornem a Cassà a 2/4 de 7 de la tarda.
Són 31 nens i nenes, l’edat dels quals va
des dels 3 anys fins als 12. Els acompanyen 2 monitores i 3 voluntàries de
l’Ampa.

UNA

ALUMNA DE

L'ESCOLA, GUARDONADA
Com en passades edicions, el Consell
Comarcal ha organitzat un concurs de dibuix a fi de decorar les papereres que s’utilitzaran per al paper que ha de ser reciclat. Una de les guanyadores ha estat
Ariadna Call i Ariza, que quan es va fer el
concurs feia tercer.
L’Ariadna pot estar ben orgullosa ja que
totes les papereres de la comarca portaran el seu dibuix.
Enhorabona !

