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Festivals artístics, colònies i moments per
a la solidaritat, a la recta final del curs
Els menuts de la casa, com anem fent al
llarg del curs, educant-nos en valors, aquest
mes l’hem dedicat a treballar el valor de
respectar i estimar la natura i del resultat
n’hem creat un mural gegant que simbolitza la primavera utilitzant la tècnica d’estampació de mans amb pintura de dits.
El divendres, 17 de maig, molts de nosaltres vam participar a la tradicional encesa
d’espelmes al vespre a les escales de l’església de Sant Martí per solidaritzar-nos amb
el tercer món.
Durant força dies vam estar preparant amb
ganes el Festival de Fi de curs que va tenir
lloc el matí del diumenge 19, on tots, juntament amb els familiars i amics, vam gaudir
alegrement del balls i cançons que es van
interpretar. Els més grans de la colla, els de
P-5, es lluïren en dots artístiques representant el conte de la Blancaneus i els set nans
i val a dir que van ser capaços de deixar
bocabadats al públic, que potser no esperava que tots els actors assumissin tan bé
el seu paper. ENHORABONA A TOTS! .

COLÒNIES AL MAS
BATLLORI
Els alumnes de cicle Mitjà de Primària
vam gaudir d’uns dies de colònies al Mas
Batllori a Cornellà de Terri.
Malgrat la forta pluja que va caure, per
cert amb molta força, durant unes quantes
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Molta expectació al pati del Col·legi, amb motiu de la celebració dels festival
infantil
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Els de cicle mitjà vam viure
experiències molt divertides al Mas
Batllori
hores, vam poder anar fent totes les accions que teníem programades. Treballs
que estaven dedicats bàsicament a conèixer millor els animals i les plantes i que
van servir per ampliar els coneixements
que havíem adquirit a les hores de classe.
Dins d’aquestes feines, una de les que
ens va agradar més fou la de poder mirar
i tocar els animals que hi havia en els terraris; sargantanes, llangardaixos, granotes, dragons i també serps. També va ser
molt distreta la de jardineria, ja que ens
van ensenyar tots els passos a seguir per
a plantar una flor i perquè després pugui
créixer amb força.
El joc de nit en el qual ens vam dedicar
a escoltar diferents veus d’animals del
bosc i a identificar-les, va ser també molt
entretingut. Igualment la vetllada de l’últim dia, en el que un jove cantant ens va
fer ballar i cansar de valent fins l’hora
d’anar a dormir.
Com sempre, una de les coses que esperàvem amb més ganes, van ser les estones en que podíem estar junts a les habitacions, entre uns i altres vam riure abundosament i ens ho vam passar molt bé.

El jardí botànic “Mar i Murtra” de Blanes fou la primera parada que vam fer
després de sortir de Cassà. Vam veure
moltes classes de plantes, classificades
per zones segons el clima: la mediterrà-

nia, la subtropical i la temperada. Una gran
varietat d’espècies algunes de les quals
no havíem vist mai. Realment, fou molt interessant.
El que no ens esperàvem fou la genta-

EXCURSIÓ A LA COSTA
BRAVA SUD
A finals de maig, els alumnes de 5è i 6è
de Primària vam sortir d’excursió a dues
de les viles situades al sud de la Costa
Brava: Blanes i Tossa de Mar.
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da que hi havia, sobretot turistes que devien estar de vacances.
Després de la visita, baixàrem cap a la
platja amb el mateix carrilet que ens havia pujat. Allà vam agafar el creuer que
ens havia de portar cap a Tossa de Mar.
Durant el trajecte ens ho vam passar molt
bé, ja que feia una mica de mala mar i els
esquitxos ens remullaven .
Vam desembarcar a la platja de la mar
Menuda i tot i que l’aigua estava glaçada
ens vam banyar. Després reposàrem forces tot dinant en un parc situat davant la
platja.
A la tarda, visitàrem una de les parts
més boniques que té el poble: el
nucliantic, amb els seus carrerons estrets
plens de flors, que condueixen a la muralla i al castell des d’on es veu una magnífica panoràmica.
Cansats de veritat tornàrem cap a casa.
Fou un dia veritablement divertit.

Sandra Artero 6è A

SORTIDA A SANT PERE
PESCADOR
Eren 2/4 de 9 del matí. Tots estàvem

Els de Cicle superior de Primària visitàrem Blanes i Tossa i vam tenir temps de
banyar-nos
entrant a l’autobús. Fou una llàstima que
només fos d’un pis, ja que nosaltres estàvem planejant d’anar al pis de baix on hi
havia dues taules per a poder-la fer petar.
Però a l’hora de la veritat ens vam haver
de conformar. Durant el viatge, perdérem
la noció del temps, així que no puc dir exactament quan va durar el trajecte.
Arribàrem a un lloc força assolellat, als
afores de Sant Pere Pescador, envoltat
per una banda per l’aigua del riu Fluvià..

A la que t’ hi apropaves una mica podies
veure la seva desembocadura. Després
d’esmorzar , i un cop dividits els grups,
començaren les activitats. La nostra començà per l’orientació amb bicicleta. Ens
donaren un mapa, una brúixola i una bicicleta per cada un i amb aquest material
havíem de localitzar unes pistes que estaven repartides pels voltants. Un cop trobades, ja estàvem llestos per començar
la segona activitat: les canoes. Cada un
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de nosaltres ( i després d’haver-nos entrenat una mica amb el rem, és clar) agafà
una canoa i un rem; la posàrem a l’aigua i... a remar s’ha dit! Havíem d’arribar fins a una canoa i després de prendre un refrescant bany al riu ens disposàrem a començar la tercera i última acció: la vela. Ens repartírem en tres grups,
cada un amb un monitor, que després
de donar unes petites instruccions, ens
convidà a pujar a la barca de vela. Per
torns, cada un de nosaltres s’encarregava de controlar una de les dues veles,
agafar el timó o fer contrapès. Aquesta
última activitat dins la barca era, potser,
la que més requeria un bon estat de
tranquil·litat si era la primera vegada que
la feies. Les altres dues demanaven precisió i atenció.
Després d’eixugar-nos i treure’ns la
sorra dels peus, tornàrem a pujar a l’autobús, i passades les tres de la tarda,
arribàrem a Sant Martí d’Empúries, on
ens posàrem sobre d’unes roques a dinar, tot observant la tranquil·litat que tenia el mar aquell càlid dia. D’altres feren
això mateix, però a la sorra, i alguns es
banyaren a l’aigua. Una estona més tard,
anàvem a l’autobús ja preparats per tornar cap a Cassà. Segurament que més
d’un, quan va arribar a casa seva, s’adonà que portava unes bones cremades
de sol.

Dani Velasco 3r ESO

COLÒNIES

D'EDUCACIÓ

INFANTIL
Enguany les vam realitzar als Refugis
de Serinyà. Inclús el temps va fer una
treva perquè els nens i nenes poguessin gaudir d’una bona estada .
Les activitats que durant aquests dos
dies hi havia programades van estar molt
d’acord amb l’indret on es trobàvem ja
que els alumnes van iniciar-se en les
tècniques de la pintura prehistòrica realitzant un treball plàstic sobre una rajola.
Per altra banda vam descobrir diferents
plantes oloroses amb les quals vam confeccionar una bossa aromàtica.
Durant la nit descobrírem un entorn
molt especial ,amb guilles incloses, fent
servir les llanternes que portàven per trobar tresors amagats. Acabàrem ballant
tots plegats, amenitzats per un animador que ens va engrescar molt.
Una estada molt cansada; però alhora molt divertida i profitosa.
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Els alumnes d'educació infantil vam anar de colònies als refugis de Serinyà: va
ser una experiència inoblidable! A sota, l'excursió a la costa dels de cicle
superior
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ENCESA

SOLIDÀRIA

Un any més va tenir lloc aquest acte a
les escales de l’església. Unes 1000 espelmes ben arrenglerades simbolitzaven
la solidaritat de les persones que, amb
la seva compra, col·laboren a fer possible el projecte endegat per aquest any:
un curs d’alfabetització per a camperols
de Tami i l’arranjament de les aules de
l’escola.
Unes diapositives en les que se’ns
mostrava el treball de les persones que
fan realitat aquest somni, acompanyades d’unes pregàries i cançons van posar punt i final a un acte que va comptar
amb una nombrosa participació, tant
d’alumnes com de pares i professors.
Gràcies a tots per la vostra collaboració.

CONCURS DE REDACIÓ
COCA-COLA
L’Íngrid Casadevall, de 2n de Secundària, ha estat guardonada amb el segon premi de les comarques gironines
en el concurs de redacció en Llengua
Castellana.
Amb una participació d’ uns tres cents
alumnes de diferents escoles, també va
obtenir un altre premi; el Waterman, un
guardó especial que es dóna a la millor
presentació, cal·ligrafia i ortografia.
Un trofeu com a record del premi i diversos regals van ser el reconeixement
a la tasca ben feta d’aquesta alumna.
ENHORABONA, Ingrid.

NAIXEMENTS
Felicitats! Les hem de donar, i ben sinceres, a la professora Maria Dolors Saura. Jove i entusiasta com és, ja li podem
donar el nom d’àvia. Efectivament, el seu
primer nét, Roger, ha vingut a alegrar la
llar del seu hereu, Tomàs Coris, i de la
seva esposa, Marta Belloch, als qui fem
arribar igualment la nostra felicitació.
Fem extensiva la nostra felicitació a la
resta dels avis i a les tietes, totes vinculades en les activitats de la nostra escola.
La nostra eficient secretària, Lourdes
Martín, i el seu espòs, Albert Besalú, han
rebut amb l’alegria que podeu imaginar
el seu primer fill, Pol. Amb la mateixa illusió que tots hem viscut l’espera, ara
ens alegrem amb ells per aquesta realitat que els farà feliços a ells i als avis.
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A dalt, dues imatges de l'encesa solidària d'espelmes a les escales de l'església;
a sota, Íngrid Casadevall, guanyadora d'un premi de redacció de Coca Cola.
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