Espai d'Entitats

CEIP PUIG

D'ARQUES

El col·legi creix, però els recursos que hi
posa l'administració són insuficients
A les darreries del curs escolar 2001/2002
ha sortit el número 62 de la revista escolar El Punt i la Coma en el qual s’hi fa un
repàs de la intensa activitat que hi ha hagut al darrer trimestre. Destaquem també
l’entrevista que els alumnes de tercer varen fer a Helga Noell, mare d’ una alumna
de l’escola i membre de l’Ampa que va
guanyar un premi concedit per l’Institut
d’Estudis Catalans per un treball sobre
l’Evolució dels usos del sòl a la Costa Brava.
També cal esmentar la publicació d’un
conte fet amb la participació de tots els
alumnes de l’Escola, que porta per títol
“EL CONTE D’EN MARRAMEU I EN DENTETES” que té part escrita i part gràfica i
que han elaborat entre tots els cursos del
centre.

ENSENYAMENT PÚBLIC I
RECURSOS: EDITORIAL
D'EL PUNT I LA COMA,
NÚM. 62
“Hem acabat una nova campanya escolar. El curs que semblava haver d’estar
marcat pels esdeveniments de l’11 de setembre a Nova York, ha estat com un altre,
amb tot de coses positives i d’altres que
convindrà anar polint. Però hi ha quelcom
que sembla ineluctable: és el creixement
de l’escola, any rere any. Una vegada exhaurit el termini de matriculacions ens trobem amb 52 noves altes d’alumnes a P-3.
És del tot imprescindible que les administracions - autonòmica i local- endeguin
un procés de reconversió del centre que
tingui en compte aquest creixement ineludible.
En un ordre de coses més pedagògic
cal ressaltar l’any Gaudí i la seva incidència al centre. I que fa cent anys que mossèn Cinto Verdaguer, considerat Poeta de
la llengua catalana, moria a Vallvidrera.
Una iniciativa, plausible, dels mestres del
centre ha estat la participació a diversos
nivells en celebracions organitzades, a
l’escola i arreu, d’homenatge a aquests
dos prohoms.
No hem d’oblidar, per repetides, altres
activitats que duem a terme el tercer trimestre del curs: la cloenda de la Sardana a l’escola -enguany a Salt-, la Diada
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L’instant del tret de sortida i un moment de la marxa d’enguany dels petits de P3
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del Joc -fruit de la participació dels pares-, la VIII trobada esportiva, la VII trobada de danses, la marxa escolar, els
concerts de la Coral i el Grup Orquestral
del centre, les audicions a l’àrea de música. Continuarem treballant el curs que ve
per generar nous projectes d’escola.
Bon estiu »
A l’editorial d'El Punt i la Coma que acabem de transcriure parlem de la necessitat d’incrementar els recursos tant de personal com d’espais, davant l’augment de
matrícula continuat que s’està produint en
els últims anys. Dos dies abans de l’acabament del curs ens va arribar la resposta de l’administració educativa. Decebedora. Les obres d’ampliació d’espais es
faran però parcialment. Sobre l’augment
de personal docent, res de res. La plantilla no s’incrementa. Davant d’això, la direcció del centre va mantenir una reunió
amb representants de l’Ampa, en la qual,
després d’exposar les desil·lusionadores
novetats es va decidir redactar una carta
de queixa per part del Consell Escolar i
fer saber a la Delegació Territorial d’Ensenyament el malestar de les famílies per
aquestes decisions del Departament, mitjançant la tramesa de cartes personals a
la Delegada d’Ensenyament.

CONCERT

DEL GRUP

INSTRUMENTAL I DEL COR

PUIG
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El grup instrumental i el cor Puig d’Arques, sota la batuta de Fèlix Horcajo i
Gemma Pla, respectivament, segueixen
la seva progressió ascendent. Així va quedar palès en el magnífic concert que ens
van oferir el dia vint-i-dos de juny a les 7
de la tarda al teatre de l’escola, que pràcticament estava ple.
De ben segur que, si segueixen així,
les dues formacions seran una referència
obligada en el panorama musical
cassanenc. Cal ressaltar l’entusiasme dels
joves intèrprets i de llurs directors, que
treballen d’una forma totalment desinteressada i la decidida col·laboració de
l’Ampa.
Es van interpretar un seguit de peces
del nostre cançoner popular que van plaure molt als espectadors: Tres i tres fan nou,
la cançó de les balances, en Pere Gallerí,
A la sombra d’una alzina, Som tres xicots,
el cantiret, Wimnoweh, la cirereta i la clavellinera, foren les peces del cor. El grup
instrumental va interpretar : El Cant del
poble, la vall del riu Vermell, Quan jo tenia
pocs anys, La jove, l’Emigrant , l’Estaca i
els Segadors, el nostre himne que va clou-
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Tres moments del
concert: el cor del
Puig d’Arques en
un moment de la
seva
representació; el
grup instrumental
manifestant allò
que han après; i
les dues persones
que han fet
possible que el
concert hagi estat
una realitat: Fèlix
Horcajo i Gemma
Pla.
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re l’actuació, entre l’entusiasme del públic assistent.

ACTIVITATS

DE FINAL DE

CURS
La marxa escolar
Tots els alumnes de l’escola en pes van
participar en la marxa escolar. Amb sortida i arribada al mateix col·legi, seguia per
algun dels veïnats del poble: Les Serres,
Serinyà i Esclet.
A la marxa hi havia quatre recorreguts,
d’acord amb les edats dels participants:
un pels mes petits d’Educació Infantil (P-3
i P-4), un altre pels de P-5 ,primer i segon;
el tercer recorregut era per als alumnes
de tercer i quart i finalment un per als més
grans, 5è i 6è.
Tothom la va fer al seu ritme. Al final, va
haver-hi records per a tots els participants
i un suculent esmorzar preparat per
l'AMPA.
Com cada any, va ser un èxit, en bona
part degut a l’esforç d’organització dels
mestres d’Educació Física i a la participació d’altres mestres per atendre els controls de pas i àrees de refresc. Veiem que
als alumnes els agrada molt i, per tant,
podem assegurar la seva continuïtat de
cara al futur.
El dia de l’aigua a la piscina municipal
Amb calor de plena canícula el dia de
l’aigua és agraït d’allò més.
La mainada d’Educació Infantil es va
ben refrescar al seu pati, on van organitzar un seguit de jocs d’aigua. Van estar
molt entretinguts poden fer allò que cap
més dia de l’any no és permès de fer: això
és un al·licient amb molt d’atractiu.
Ja són una tradició les remullades a la
piscina municipal que tenen lloc els darrers dies de curs. Ni cal dir que els alumnes de primària van gaudir de valent mullant, xipollejant i nedant.
Els alumnes de tercer a la deixalleria

Els grans a la piscina, el dia 19, després de la marxa.

· CARNS A L'ESTIL ARGENTÍ
A LA BRASA . Productes ecològics
· VERDURES
Passejades amb cavall i
NOVA DIRECCIÓ
MENÚ INFANTIL

excursions amb guia
OBERT DE DIJOUS A DILLUNS Esmorzars i dinars
DIVENDRES i DISSABTES, també sopars

CARRETERA DE CASSÀ A LA BISBAL, KM. 6 - Tel. 972 19 03 69
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Durant el curs s’han anat
fent tot un seguit d’accions
que entronquen amb el projecte d’Escoles Verdes que
s’està desenvolupant al centre. Els alumnes de tercer han
aprofitat els últims dies per
fer una visita a la deixalleria i
preguntar al seu encarregat
tot allò que els ha suggerit la
revista a aquest equipament
de la vila. Ens agradaria que
hi hagués una bona consciència d’aprofitament i
reutilització dels recursos de
què disposem.
Cloenda del curs d’Educació Vial
Durant el curs escolar
s’han dedicat un seguit de
sessions a Educació Viària.
En coordinació amb la policia local hem volgut que la
mainada tingués més informació sobre la manera
d’anar per la via pública i
l’atenció que cal posar per
evitar el perills que hi ha.
Hi ha una activitat lúdica
que a la vegada vol l’aplicació dels coneixements que
han après a les sessions te-
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Els de tercer han anat a la deixalleria

Ctra. de Girona a
Sant Feliu, km 14
Tel. 972 46 37 86
17244 Cassà
de la Selva
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A les imatges superiors, Aïna llegeix
la carta de comiat a mestres i
alumnes i els alumnes de 6è fent un
ball de conjunt a la festa de fi de
cicle. A la dreta, els alumnes de sisè
al cim del Puig d’Arques

òriques: els karts. La direcció general de
trànsit ofereix uns karts i senyals de trànsit que els agents de la policia local s’encarreguen de muntar en forma de circuit.
Els alumnes han de seguir el traçat. Tothom se’n surt i a més té una experiència
nova que molt pocs han gaudit abans.
La jornada de cloenda fou el dimecres
19, per als alumnes de 5è i 6è. Al final de
l’activitat i per apagar la set que s’ha agafat degut a la calor i als nervis, l’Ajuntament convida tota la mainada a un refresc
que ve molt bé.
El comiat dels alumnes de sisè
La pujada al Puig d’Arques i les Colònies al Delta de l’Ebre són un indicador inequívoc, per als escolars que fan aquestes
activitats, que ja han arribat al final de la
seva etapa d’Educació Primària. Només
ens queda fer el comiat oficial. Amb tots
els companys dels altres cursos asseguts
al pati mitjà, els alumnes de sisè han llegit un text que és un compendi de totes
les idees i desigs que els 50 finalistes han
manifestat. Tothom sol escoltar molt atentament, perquè sempre hi ha algun rodolí
simpàtic que fa referència als mestres que
han tingut al llarg de l’escolaritat i això
ens fa riure a tots.
I l’acte continua ballant i cantant un seguit de números curtets. Enguany n’hi
havia un recull dels que havien fet durant
diversos moments de la seva vida escolar.
Com ja és tradició, s’acaba tot cantant
“l’hora dels adéus” amb cares més o
menys emocionades.
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