Espai d'Entitats

CEIP PUIG

D'ARQUES

Sis moments de la diada del joc celebrada el passat 18 de maig

L'escola celebra la diada del joc més verda
El dissabte, 18 de maig, l´A.P.A. va organitzar com té per costum, la Diada del Joc.
Enguany el motiu monogràfic va ser: ESCOLA VERDA ,fent referència al projecte
que hi ha per assolir aquest títol honotífic
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que es dóna a les escoles que mostren
interès per al medi ambient. D’aquesta
manera les al.lusions a la preservació de
l’entorn i els tallers de reciclatge hi eren
molt presents en les diferents paradetes

esteses per tots els patis i dependències
de l’escola.
Altres coses, algunes ja tradicionals, foren : el torn pel modelatge de fang, el fabulós muntatge de carreres d’ escalèxtric,
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Un altre imatge de la Diada del Joc i el
moment en què el president
de la Generalitat lliura el premi Sant Jordi
a Helga Nuell.
els diferents jocs, els escacs, l’exposició de
fotos i vídeos de les festes del col.legi... També hi havia el racó dels més petits amb un
bon nombre de muntatges per a entretenirlos d’allò més bé. Destacarem les lluïdes actuacions del Grup de Sensibilització Musical,
dirigits per Montse Casanova, del Grup Instrumental, sota la batuta de Fèlix Horcajo i del
Cor Puig d’Arques, els cantairen que assagen amb Gemma Pla.
A partir de la una, les paradetes es varen
anar tancant i després d’una mini-cercavila
pel pati amb la participació del gegant i els
grallers, la gent s’anà preparant per dinar i és
que ja s’escampava arreu l’oloreta de la fideuà
que estaven preparant amb la seva traça habitual Joan Mias i els seus ajudants. La gana
ja estava feta.
Després d’una relaxada sobretaula, començaren les activitats de la tarda: una exhibició
de rítmica i dels alumnes d’iniciació a l’esport. Més tard, animació infantil amb Fe Fe i ...
per acabar, el gelat fresquet donà un bon gust
a l’adéu final. En definitiva, va resultar una
altra jornada completa per la participació i per
l’organització. Agraiments a tots els que la
varen fer posible: Inplacsa, Ajuntament de
Cassà, Puig Mias, Elèctriques Parramon, Supermercat Champion i a tots els pares i mares que varen intervenir en l’organització i
preparació.
Diada del joc : fins l’any que ve.

CALENDARI DEL CURS
2002/2003
Inici de curs : Dilluns, 16 de setembre
Vacances de Nadal : del 21 de desembre
al 7 de gener (ambdós, inclosos)
Vacances de Setmana Santa : del 12 al
21d´abril (ambdós, inclosos)
Vacances d´estiu : Comencen el 20 de juny
Festa local : 16 i 17 de juny (dilluns i dimarts de la Festa Major)
Dies festius de lliure disposició : 28 de febrer (Divendres de Carnaval), 2 de maig (divendres després d’un festiu)
Jornada Intensiva : Dia 20 de desembre i
del 9 al 20 de juny.

ENHORABONA!
En aquest número hem de felicitar Mercè
Ferrer, mestra de l'escola, que ha tingut la
segona criatura. És una nena i es diu Anna.
Menja bé i dorm tot el que ha de dormir, espe-
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rem. Enhorabona! i que els porti
moltes estones de felicitat.
Helga Nuell i Turon és mare d’un
alumne de l’Escola i representant
de l’Ampa al Consell Escolar del
centre que enguany ha aconseguit
un dels premis Sant Jordi.
Els premis Sant Jordi, que han
assolit la LXXI edició, són convocats per l’Institut d’Estudis Catalans. El motiu del seu guardó ha
estat el treball “Evolució dels usos
del sòl a la Costa Brava 1957 –
1993”. Atesa la importància del
guardó, els alumnes de cinquè de

l’escola li van fer una entrevista que
reproduim a la revista de l’escola “El punt i la
Coma” per a tothom que hi estigui interessat.
Des d’aquest espai de Llumiguia la felicitem de tot cor.
Enhorabona!

EXCURSIONS

I SORTIDES DE

FINAL DE CURS
E. Infantil a Marineland
Tots els alumnes d’Educació Infantil anaren al parc aquàtic de Marineland. No cal ni
dir que s’ho varen passar pipa amb la varia-
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da oferta que presenta el bonic espai.
De tornada, tots lluïen una vistosa samarreta que
havien estampat allà mateix.
Cicle Mitjà: va anar de Naturals
Efectivament, les sortides del cicle mitjà tenien
relació amb la natura, ja que els de tercer, per acabar el trimestre han anat al Zoològic de Barcelona
a veure animals i així complementar el tema dels
animals. Van tenir molt bon temps i les activitats
proposades van funcionar.
En canvi els de 4t també van agafar l’autocar per
anar als aiguamolls d’Empordà i prendre vistes
d’aquest incomparable parc natural. El dia es va
mostrar una mica insegur però va aguantar sense
ploure ni una gota d’aigua.
Cicle Superior: de colònies a Castellar de
n’Hug
La convivència en un altre àmbit que no és l’escolar sempre permet als alumnes del grup classe
conèixer millor els companys i descobrir facetes
que en la quotidianitat de l’escola no se sabien. A
continuació recollim l'opinió de dos alumnes de 5è
sobre la seva estada a Castellar.
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Les imatges superiors corresponen a les colònies a Castellar: un grup
d’alumnes davant la cova de la Tuta i les fonts del Llobregat amb molta
abundància d’aigua. Les altres fotos són de les colònies al Delta de
l'Ebre: a punt de pujar a les canoes, alumnes de 6è perxant en aigües
de l’Ebre i una passejada amb bicicleta per les terres del Delta.
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“A les colònies de final de curs ens
ho vam passar molt bé. Les habitacions dels nens eren de deu i de vuit.
I les de les nenes eren de sis, de dos
i de deu i la de mestres de quatre.
Vàrem fer moltes activitats: una excursió pel parc natural del CadíMoixeró, una visita a la “cova de la
Tuta”, visita a les fonts del Llobregat,
esports de risc (escalada, rappel, tir
amb arc). També vam fer un ungüent
de plantatge, que serveix per guarir
picades d’ortigues, morats, mals de
cap,...A la nit també feiem “Déus i
Titans”. A la nit també vam fer discoteca i molt de xivarri.
Els monitors i els mestres ens varen dur al poble de Castellar de
n’Hug a fer unes proves que havíem
de superar i com que les vàrem superar ens van donar un diploma de
guies turístics.
Tot va ser molt divertit i esperem
tornar-ho a repetir. (Jordi i Eduard)”
Una setmana abans havien anat a
Folgueroles a participar de la jornada de cloenda de la proposta d’activitats del SEDEC sobre Mossén Cinto Verdaguer. Era el moment de trobar-se amb moltes altres escoles que
havien treballat durant l’any i gaudir
d’una jornada festiva i plena de contingut sobre la figura de Verdaguer.
Els de sisè han fet les colònies de
final d’etapa a les terres de l’Ebre,
quatre dies d’aprofundir en l’estudi
de les característiques especials
d’un delta i acabant amb la traca final de Port Aventura. I d’aquesta manera es van acomiadant del que han
estat un piló d’anys al Puig d’Arques.
Amb aquest to de comiat hem de dir
que un any més han pujat a la muntanya del Puig d’Arques a deixar testimoni del temps que han passat al
centre.

ELS

GRUPS CLASSE: ELS DE
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Els grups de sisè A i sisè B del CEIP Puig d'Arques

6 È,

L’excursió al Puig d’Arques:
El dia 24 de maig tots els alumnes de sisè de primària vam
pujar al Puig d’Arques. A dos quarts de 10 vam agafar l’autocar
que ens va deixar a Romanyà on vam esmorzar.
Després d’atipar-nos vam començar a fer camí i fins al migdia
- tots molt cansats - no vam arribar. Al cap d’una mica vàrem
pujar al cim, on vam trobar la coneguda caseta de fusta i també
el dolmen. Vam dinar, també jugar i cap a les 3 començàrem a
baixar. A Romanyà l’autocar ja ens esperava pel viatge de tornada. Ens va agradar molt pujar al cim que dóna nom al col.legi.

De colònies al Delta
El dimarts, quatre de juny ens trobàrem a davant del «cole»
per marxar a Sant Jaume d’Enveja, el lloc fixat per a les esperades colònies. En arribar ens hi vàrem acomodar i vam dinar.
A la tarda anàrem amb canoes i hi va haver força gent que va
caure. A la nit férem un joc que es va estroncar per la pluja.
El dimecres vam perxar. Això consisteix a empènyer una barca pel riu amb un pal molt llarg. A la tarda, creuer per l’Ebre i a la
nit... Disco !!.
El dijous al matí vam anar amb bici tot el dia i ens paràrem a
dinar al restaurant. A la nit, discoteca i comiat.
El divendres, vam anar a PORT AVENTURA TOT EL DIA . Vam
dinar al restaurant Bora - bora i a la nit tornàrem a casa.
Unes colònies fantàstiques !!!

Laura Pagès

Aina Basart

ELS

FINALISTES
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