Espai d'Entitats

CEIP PUIG

D'ARQUES

Imatges de la
trobada esportiva:
quatre activitats que
es van fer el passat
26 d’abril

Compartim amb Llagostera i Riudellots
una gran trobada esportiva escolar
Enguany hi hem tornat. Ens ho passem
tan bé que no ens en podem estar. Han
vingut els de Riudellots i els de Llagostera. Fet i fet, el dia 26 ens trobàrem aquí al
camp de futbol de Cassà els 190 de cicle
superior de les tres escoles públiques, per
celebrar un any més una diada esportiva.
Els 18 equips de 10 o 11 jugadors i jugadores, estaven integrats, com sempre, per
esportistes tant de cinquè com de sisè de
tots els pobles. Els nou esports o jocs que
vàrem anar practicant al llarg de tot el matí
eren molt variats:
Vàrem poder jugar a bàdminton, hoquei,
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curses d’atletisme, voleibol i tennis taula,
de la família dels esports olímpics, per bé
que adaptats a la nostra manera per tal
que fossin encara més divertits. Del grup
d’esports paralímpics fèiem el futbol per
cecs (el juguem amb els ulls tapats i amb
pilotes amb picarols). També hi teníem un
grup de jocs esportius dels que treballem
a l’escola per aprendre a jugar en equip o
per practicar habilitats: el joc de les deu
passades i el de matar, que entre la gent
que som de per aquí coneixem també amb
el nom de “el cementiri”. I el que fa nou és
fruit dels nostres intercanvis amb escoles

holandeses d’aquests darrers anys: el
korfbal. Amb l’ajut de la federació catalana, que ens va deixar les cistelles oficials
per practicar a l’escola, vàrem poder gaudir d’aquest esport que és especial per
moltes raons. Es dóna el cas que és l’únic
esport en que Catalunya està representada en els campionats europeus i mundials perquè a Espanya no hi ha cap federació. També és l’únic en què nens i
nenes (o bé homes i dones) juguen junts.
També és un esport en què és més important l’equip que les individualitats.
Cap a quarts de tres acabàvem el cir-
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cuit i podíem anar a dinar. Encara que força cansats, tothom esperava acabar el dinar per poder jugar un d’aquells partits
de futbol de 50 contra 50, però que tenen
l’al·licient de poder enfrontar els eterns
“veïns” de Llagostera i de Cassà. Ens
agradaria poder fer-ne la crònica, però es
difícil saber qui va fer els gols i fins i tot hi
ha divisió d’opinions sobre quants se’n
van arribar a fer. Ho deixarem en taules i
diversió per a tothom!!

PREINSCRIPCIÓ CURS
2002/2003
El període de preinscripció va ser del 8
al 19 d’abril. Una vegada es va tancar el
període, el CEIP Puig d’Arques va rebre
58 sol·licituds:
52 sol·licituds de P3
1 sol·licitud de P4
1 sol·licitud de P5
1 sol·licitud de 1r de Primària
1 sol·licitud de 3r de Primària
2 sol·licituds de 5è de Primària
Els grups del centre que estan al límit o
per sobre de la seva capacitat són P3, P4,
1r, 2n , 3r i 5è.
Una vegada publicades les llistes dels
alumnes admesos -el 17 de maig- s’ha
procedit a la seva matriculació del 20 al
24 de maig, amb una entrevista concertada des de la direcció del centre.

CONTINUEM

CONEIXENT

EL POBLE
Els alumnes de tercer seguim aprenent
coses sobre el nostre poble. El darrer mes
hem treballat la indústria i el comerç, Per
això hem estudiat com funciona una fàbrica de suro i hem fet una sortida al mercat.
La fàbrica va ser la d’en Manel Serra,
que amablement ens va ensenyar com
es llesca, com es fa el tap i totes les feines
que es fan fins que es ven : triar, comptar,
marcar, parafinar.... va ser molt interessant.
Al mercat férem un estudi de les parades que hi ha i vàrem fer unes quantes
preguntes als venedors. D’aquesta manera ens assabentàrem d’on surten algu-

Activitats de coneixement de Cassà
dels alumnes de tercer: escoltant les
explicacions de Manel Serra i els
escolars fent el seu “treball de
recerca” al mercat de Cassà
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Dos moments de la multitudinària
concentració de la Sardana a l’Escola
i Quim Massa, mestre de les Escoles i
un dels coordinadors de la
campanya, davant la càmera de TV3.
nes de les fruites i verdures i a quins pobles es fa mercat els altres dies de la setmana.

TROBADA

DE LA SARDANA

A L'ESCOLA
Ja havíem parlat en números anteriors
de la campanya de la Sardana a l’Escola,
promoguda pel Departament de Cultura
de la Generalitat i la Diputació de Girona,
en la qual hi han participat enguany 6701
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escolars de les comarques gironines, entre els que s’hi comptaven 189 alumnes
del CEIP Puig d’Arques.
La multitudinària festa de cloenda va
tenir lloc el 26 d’abril a la Zona esportiva
de Salt, amb la participació de 2.417 nois
i noies i 172 professors, que varen provocar un bonic espectacle tot ballant sardanes al compàs de la cobla Blanes, tots
abillats amb una llampant samarreta taronja, feta per a l’ocasió.
Va ser tot un dia festiu, ja que, a més de
les sardanes, hi va haver pallassos i animació. La majoria de les sardanes, de curt

tiratge i amb melodies infantils eren dedicades als nens: SARDANA A L’ESCOLA,
LA FLAMA DE LA SARDANA de Gil
Membrado i CAP DE CREUS de Cabrisas.
La de germanor va ser l’emblemàtica peça
SALT INDEPENDENT d’Alfons Miàs.
Els infants van xalar d’un dia de companyonia, tot fent palesos els seus aprenentatges en el món de la sardana.
A l’esdeveniment hi varen ser presents
el delegat dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat, Joan Domènech, el
diputat de cultura de la Diputació, Joan
Bagué, el delegat del Govern de la Gene-
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ralitat, Carles Llorens, la delegada d’ensenyament, Pilar Sancho i l’alcalde de
Salt, Jaume Torramadé. Tots varen destacar l’èxit de la convocatòria.
També hi havia diferents mitjans de comunicació entre els quals Televisió de
Girona i TV3, que gravaren sengles reportatges.

PREMIS MANUEL
TOLOSÀ

DE NARRATIVA

INFANTIL
Felicitem tots els alumnes de cicle mitjà i cicle superior per la seva participació
a la XXXIII edició dels Premis de Narrativa Infantil Manuel Tolosà que convoca «La
Colla». És important mantenir la contribució de tots els alumnes any rera any perquè és una activitat global molt ben pensada (l’activitat de promoció, el treball a
l’aula, l’activitat de redacció i la proclamació de guanyadors) i que els alumnes
recordaran tots, amb major o menor repercussió. El passat 27 d’abril s’ha fet l’activitat de repartiment de guardons. Ha estat un acte impactant i emotiu. Reconeixem especialment la tasca realitzada per
aquells alumnes de l’escola que han estat guardonats. Els seus noms són: Estel
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Estel Cañet i
Jordi Turró:
guanyadors
d’enguany dels
premis literaris
de “La Colla”
Cañet Salvador (4t).- Guanyadora de la
categoria de Cicle Mitjà i Jordi Turró
Planas (5è).- accèssit a la categoria de
Cicle Superior.
Moltes felicitats a tots dos i que això els
serveixi com a estímul per continuar escrivint tan bé com ho han fet aquesta vegada.

SANT JORDI

A L'ESCOLA

Sant Jordi és una de les festes grosses
de la cultura catalana i òbviament no la
podíem oblidar. A més dels treballs literaris de les diferents classes, destacarem
les visites que realitzaren els alumnes
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més menuts (E. Infantil i Cicle Inicial) a la Biblioteca Municipal, a fi
d’introduir-se en el fascinant món
dels llibres.
Ah ! i els alumnes de sisè inundaren el poble de roses, fet que, a
més de mantenir una tradició tan
nostra, els aportà uns bons
calerons per a les colònies de final
de Primària.

DIADA

DEL JOC

Ja vàrem parlar en números anteriors que el Puig d’Arques opta a
la denominació d’Escola Verda.
Doncs bé, l’actual junta de l’Apa
ha plantejat la Diada del joc d’enguany (que s’haurà celebrat el dia
18 de maig) en aquest sentit i estarà dedicada a tota una sèrie d’activitats relacionades amb el respecte al nostre entorn immediat i a
l’aprofitament i reciclatge dels recursos que genera en gran quantitat la nostra societat.
Cal destacar la resposta important que hi ha hagut per part de
les mares i pares en l’organització d’aquesta jornada festiva que
promet ser molt interessant.

ELS

GRUPS CLASSE:

5È
Aquest mes toca als alumnes de
cinquè. Un dels projectes que enguany estem portant a terme a les
sessions de llengua catalana és
“Verdaguer a l’escola: poemes i
rondalles”.
Vol ser una presentació de la figura de Mossèn Cinto als alumnes i una incursió tímida a la seva
obra. Per això ens hem adherit a
una proposta que el SEDEC (Servei d’Ensenyament del Català) ha
fet a totes les escoles.
Primerament, hem treballat un
seguit de rondalles i llegendes de
Jacint Verdaguer, amb unes propostes didàctiques concretes. A Els alumnes de 5è A i 5è B
més, aquestes narracions, part de
la nostra cultura popular, s’han pogut escoltar a l’emissora
Catalunya Cultura tots els dimarts a les 6-2/4 de 7 de la tarda al
programa “Patim, patam, patum!”. Això va durar fins al febrer. A
partir d’aleshores va començar un segon bloc didàctic que ens
ha portat a conèixer l’obra poètica de Mossèn Cinto, també a
partir d’unes propostes de treball que han fet arribar els alumnes a una tipologia de text tan complicada com la poesia.
Per posar el punt i final a l'activitat que hem anat seguint, fem
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una sortida al poble on va néixer Jacint Verdaguer.: Folgueroles.
Allà ens haurem trobat un grup de les escoles que han respost
a la proposta del SEDEC i haurem fet una festa de cloenda.
Haurà consistit en una representació teatral, en la qual participen tots els alumnes de totes les escoles. Hi ha un guió molt
detallat que hem rebut i tothom pot assajar la part que li toca.
Confiem en aquest esforç de coordinació per gaudir d’una experiència enriquidora.
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