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Salutació
Com a director de la comunitat educativa de l‛Escola Antònia Simó i 
Arnó d‛Almacelles vull adreçar aquestes paraules de salutació a tots 
els possibles lectors i lectores d‛aquesta revista: famílies, alumnat, 
professorat, membres de les institucions locals i ciutadans en gene-
ral.

Des de la nostra comunitat sempre hem pensat que tant els esdeve-
niments importants com la nostra vida educativa diària són un motiu 
de satisfacció professional i una raó per fer-los arribar als nostres 
membres una informació àgil, agradable, sumària i rigorosa d‛aquests 
aspectes al llarg de cada curs.

Sobre aquest curs voldria destacar la millora del coneixement del 
nostre entorn a tots els nivells i la voluntat de continuar aquest 
camí, la ferma decisió d‛esdevenir escola verda amb un gran ventall 
de conseqüències molt positives i la molt destacable col•laboració 
en la celebració del centenari de l‛arribada de l‛aigua a la localitat, 
treball aquest que com els anteriors volem que esdevingui objectiu 
permanent d‛estudi i coneixement.

Voldria acabar aquesta salutació amb l‛agraïment a tot l‛alumnat i 
professorat per l‛aportació del material, la redacció, la maquetació 
i la impressió, i especialment a l‛associació de mares i pares que heu 
fet possible el finançament d‛aquest gran instrument de difusió de 
la nostra realitat educativa. 

                                                                             Cesar Celma  

Coordinació: Montse VidalCoordinació: Montse Vidal
Maquetació: Rosa Mª VillacampaMaquetació: Rosa Mª Villacampa
Assessorament: Magda VendrellAssessorament: Magda Vendrell

Redacció i col.laboració: Claustre de l'Escola  Redacció i col.laboració: Claustre de l'Escola  
Antònia Simó i ArnóAntònia Simó i Arnó

http://www.xtec.net/centres/c5000341/



MIREU COM TREBALLEM ELS D‛EDUCACIÓ INFANTIL

LA MALETA VIATGERA

TORNEM A LA LLAR D‛INFANTS!

AQUEST CURS LA LLAR D‛INFANTS ENS HA CONVIDAT A ASSISTIR A LA REPRESENTACIÓ DE LA LLEGENDA DE 
SANT JORDI.
ELS NENS I NENES VAN GAUDIR TANT DEL TEATRE COM DEL RETROBAMENT AMB MESTRES I ESPAIS.

COM EREN ELS 
VEHICLES QUE 
S‛USAVEN ABANS, 
QUAN HI HAVIA 
PRÍNCEPS ,PRINCESES 
I CAVALLERS?  QUI 
ELS ESTIRAVA? I SI 
SERVIEN PER COSES 
DIFERENTS, COM 
EREN? L‛ EXPOSICIÓ 
QUE FEIEN  AL CASAL 
SEMBLAVA FETA A 
MIDA PER RESOLDRE 
ELS DUBTES DELS 
GRUPS DE P-5.
AIXÍ QUE...  SOM-HI! 

A P-4 tenim  la male-
ta viatgera  que roda 
per totes les cases. 
En ella hi ha mate-
rial lúdic, confecci-
onat per les mes-
tres, de continguts 
treballats a classe. 
Hi ha jocs, contes, 
poemes, fotogra-
fies... Es tracta de 
motivar, reforçar 
i gaudir d‛ aquest 
material amb l‛ajut 
de la família. 
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Com cada any, a P-3, un dels objectius a treballar 
són les festes tradicionals.
Aquest curs hem aprofitat la festa de la 
Castanyada per portar a la classe postres d‛al-
tres cultures i que els nens/es els coneguessin. 
Els van poder veure, olorar, tastar...
Vam proposar a les mares que podien portar pos-
tres típics del seu país. Així van portar panellets 
i postres àrabs.
Volem remarcar que hi va haver una participació 
important i que aquesta activitat va contribuir a 
integrar una mica més les mares immigrants. 
De la mateixa manera l‛experiència també va ser 
positiva per l'alumnat perquè va tenir l‛oportuni-
tat de participar tothom.



ANEM   D‛EXCURSIÓ!

- SÓN LES 9. QUIN NEGUIT! AVIAT VINDRÀ A 
BUSCAR-NOS L‛AUTOBÚS! 
- PER QUÈ TARDA TANT?
- PER LES OBRES?
- S‛HAURÀ PERDUT?
ÉS LA NOSTRA PRIMERA EXCURSIÓ AMB 
AUTOCAR, I ESTEM UN XIC NERVIOSOS. FINS 
I TOT DINAREM A FORA!
ANEM AL JARDÍ DEL VENT SERÉ, ÉS UN LLOC 
ON PODREM OLORAR, TOCAR, ESCOLTAR... QUIN 
MUNT DE SENSACIONS!
AH! I TAMBÉ VEUREM TITELLES.
CREC QUE AQUESTA NIT DORMIREM BEN 
PLANS

QUI PESA  MÉS,  NOSALTRES O UN CAVALL

DESPRÉS DE DEBATRE FORÇA, EL GRUP DE P-5 DECIDEIX  COMPROVAR-HO. CALDRÀ BUSCAR UNA “BALANÇA” MOLT GRAN 
PER PODER-NOS PESAR TOTS JUNTS. PERÒ ON EN DEU HAVER UNA?
-  “AH! LA BASCULA! EL PARE HI VA AMB EL CAMIÓ!
COM HI ANIREM? ON ÉS?
USEM EL MAPA PER DESCOBRIR –HO I… ENS POSEM EN MARXA!
AH!, PER CERT, UNA CLASSE PESA COM UN CAVALL MITJÀ, I LES DUES COM UN DE GRAN. PESEM MÉS DE 1000KG!
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A Q U E S T A 
P R I M A V E R A 
ELS NENS I 
NENES DE P-4 
HEM VISITAT 
LES PLACES 
D‛ALMACELLES. 
En elles hem 
fet un treball 
d‛observació: la 
seva grandària i 
els edificis del 
voltant, les plan-
tes, els arbres, 
els animals que 
s‛hi acosten i els 
que hi viuen, les 
fonts, les escul-
tures, els fanals, 

els gronxadors, 
els tobogans, les 
papereres...
També hem bus-
cat el rètol del 
seu nom i perquè 
es diu així.
Hem jugat en 
elles lliurement 
i hem seguit les 
pautes de dife-
rents jocs diri-
gits. Podem dir 
que coneixem 
totes les places. 
Ens hem divertit 
força. Finalment 
hem fet un dos-
sier.

SORTIM DE L‛ESCOLA



PARC DEL VILOT

Per començar el curs vam anar a dinar al parc del Vilot. Aquesta sortida ens va servir per conèixer-nos millor i iniciar el curs amb 
harmonia i alegria. 

COPONS

El dia 7 de maig vam fer una sortida a Copons, per tal de gaudir d‛un dia de circ. 
Després d‛esmorzar vam posar en pràctica cadascun dels jocs malabars presentats anteriorment pels monitors.
Finalment i per acabar, havent dinat, tots plegats vam disfrutar d‛un espectacle de circ. 
Ens ho vam passar d‛allò més bé fent activitats diferents!
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LA SAIRA

Quan ve el temps de collir 
castanyes, és temps d‛anar a 
la Saira! 
Els nens i nenes de primer 
van fer una bosseta d‛herbes 
aromàtiques per perfumar 
armaris i calaixos. Els de 
segon, un cistellet de vímet 
per guardar allò que més ens 
agradi.
A més a més, ens vam trans-
formar en pastissers per una 
estona i vam fer panellets. 
Envoltats de natura, animals 
i tradicions vam gaudir d‛un 
dia de tardor. 

ANIMAC- MOSSOS – BOMBERS

El 22 de febrer vam anar a l‛Animac, mostra de 
Cinema d‛Animació. Els curtsmetratges que vam veure 
van ser molt divertits! 
En acabar els de primer vam anar a visitar la 
Comissaria dels Mossos d‛Esquadra per conèixer més 
a prop la seva professió, i ens van fer una demostració 
amb els gossos ensinistrats.  
Els de segon vam anar al parc de Bombers de Lleida 
on vam poder entendre i sentir, una mica més, el que 
suposa fer de bomber. 



CASTANYADA A LA POBLA DE CÉRVOLES

Els nens i nenes de cicle mitjà vam celebrar la Castanya-
da el dia 29 d‛octubre a  Cal Gort, una casa de colònies 
situada a la Pobla de Cérvoles. Ens ho vam passar d‛allò més 
bé. Al matí vam fer tres grups, mentre uns van anar al bosc 
a fer una gimcana divertidíssima, altres es van quedar a la 
casa fent un joc de taula relacionat amb la tardor i els altres 
van començar a fer els panellets. Cada grup va fer les tres 
activitats al llarg del matí, i a la tarda després de dinar, ens 
va visitar la Castanyera. Vam cantar cançons, vam menjar 
castanyes i ens van repartir els panellets que havíem fet al 
matí. Va ser un dia molt divertit.

VISITA A L‛AJUNTAMENT

El dia 25 de març,  l'alumnat de tercer va fer una 
visita a l‛Ajuntament per conèixer l‛edifici i el seu 
funcionament. Ens va rebre el senyor alcalde, qui va 
fer d‛amfitrió, explicant de forma acurada històries 
d‛Almacelles, despertant en l'alumnat  l‛interès i l‛esti-
mació pel poble. Finalitzada la visita, vam esmorzar a la 
plaça del Dos de Març. Seguidament ens vam dirigir al 
centre històric d‛Almacelles i la senyoreta Montse Genè 
ens va explicar els tipus d‛edificació que predominaven 
al nostre poble en els seus inicis, i vam poder observar 
una casa d‛aprop. 
Més tard vam arribar al parc del Vilot on vam dinar tots 
plegats i vam poder gaudir de jocs i temps de lleure

funcionament. Ens va rebre el senyor alcalde, qui va 
fer d‛amfitrió, explicant de forma acurada històries 
d‛Almacelles, despertant en l'alumnat  l‛interès i l‛esti-
mació pel poble. Finalitzada la visita, vam esmorzar a la 
plaça del Dos de Març. Seguidament ens vam dirigir al 
centre històric d‛Almacelles i la senyoreta Montse Genè 
ens va explicar els tipus d‛edificació que predominaven 
al nostre poble en els seus inicis, i vam poder observar 
una casa d‛aprop. 
Més tard vam arribar al parc del Vilot on vam dinar tots 
plegats i vam poder gaudir de jocs i temps de lleure

ENS N'ANEM A LA PLATJA!

El dijous 3 de juny, l'alumnat de cicle mitjà va anar de colònies a Vinyols, a prop de Cambrils. L‛objectiu principal d‛aquesta sortida 
és fomentar la convivència entre tots (alumnat i professors) enfortint els llaços d‛amistat. 
Durant els dos dies que vam estar fora, vam realitzar activitats de tots tipus: jocs, excursions, pràctica d‛esports nàutics, banys 
a la platja...
Tots vam gaudir d‛allò més i cal dir que l‛estada se‛ns ha fet curta i ja tenim ganes de tornar-hi. 
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El passat 20 de gener  
l'alumnat de 4t va visitar 
el grup alimentari Guissona 
a la comarca de la Segarra. 
Després d‛una hora aproxi-
mada de ruta arribàvem 
a Guissona. Allí ens espe-
raven unes guies que ens 
van acompanyar i expli-
car el funcionament de 
l‛empresa. Abans d‛entrar 
a les instal•lacions ens vam 
haver de posar una bata, 
una gorra i unes bosses 
per a les sabates com a 
mesura d‛higiene. Una 
vegada uniformats vam 
pujar en un trenet per fer 

tot el recorregut ja que 
l‛empresa és molt gran i hi 
treballen moltes persones 
a les diferents seccions.
Després vam anar a visitar 
els jaciments arqueològics 
romans on una noia ens 
va explicar els trets més 
característics de les runes 
conservades.
Per arrodonir un matí ple 
d‛activitats interessants, 
vam dinar a l‛autoservei 
del “bonÀrea”.
La participació en aques-
ta sortida ha estat del 
cent per cent. Agraïm a 
la Corporació Alimentària 

Guissona de donar-nos 
l'oportunitat de fer 
aquesta sortida gratuïta-
ment i especialment a les 
encarregades de la botiga 
d‛Almacelles que ho han 
fet possible.

Durant el segon trimestre els de 
6è, vam fer una sortida al Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, a la seva instal•lació 
de Terrassa. Aquesta instal•lació 
està ubicada a l‛antiga fàbrica 
tèxtil, de finals de S XIX, cone-
guda com el “Vapor  Aymerich, 
Amat i Jover” de la que se n‛ha 
conservat la seva estructura, tant 
interna com externa, que són de 

factura modernista.
Allí l'alumnat va poder fer un 
taller sobre electricitat i magne-
tisme, amb experiments sobretot 
d‛electricitat estàtica.

L'alumnat de 5è durant el 
1r trimestre va fer dues 
sortides als pantans del 
canal i a la central hidro-
elèctrica de Sant José 
(finançada per l'ajunta-
ment) i a Guissona (finan-
çada per la Cooperativa de 
Guissona), ens ho hem pas-
sat pipa!!!!!!!
Guissona va ser molt xula. 
Vam anar a l'escorxador i 
a la ciutat romana que es 

deia Ieso. A l‛hora de dinar 
vam anar a un bufet lliure. 
Estava boníssim!!!
Als pantans ens ho vam 
passar bé. Ens van ense-
nyar moltes coses i va ser 
molt interessant.

3r trimestre
Vam fer una sortida a 
Barcelona on vam visi-
tar l‛IMAX i el museu del 
Barça. 
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Aquest ja és el quart curs de funcionament de les corals de l‛escola. L‛activitat manté des de l‛inici el caràcter voluntari 
perquè pensem que és una activitat que s‛ha de viure per a poder-hi posar tota la implicació que necessita. La gran 
participació dels nens i nenes del cicle superior m‛emociona cada any quan em trobo al davant els grups de cantaires, 
disposats a passar-s‛ho bé i a cantar, cantar i cantar. A través de la música formem un grup compacte que ens ajuda 
a conviure i aprendre junts. 

LES CORALS DE L‛ESCOLA

Vam començar el curs 
amb moltes ganes i la 
nostra primera gran 
posada en escena va ser 
pel Concert d‛Hivern al 
Casal del poble. La pri-
mera retrobada amb 
els pares i mares, amics 
i amigues, ex-alumnat...  
que van venir a escoltar 
les nostres cançons. 
Sense el “nostre” públic 
tampoc tindria sentit la 
nostra feina, així que 
moltes gràcies a tots i 
a totes!!
El concert va ser un 

èxit, amb solistes, 
piano, gestos i cançó 
conjunta.
El dia de Sant Jordi vam 
anar a visitar la residèn-
cia d‛avis d‛Almacelles. 
Una gran experiència 
per a grans i petits que 
ens va omplir a tots 
de satisfacció. Allà vam 
avançar amb els can-
taires de cinquè alguna 
de les cançons que uns 
dies més tard interpre-
taríem a Cantània. Van 
poder assistir a la pre-
estrena de la cantata.

 

El dia 3 de maig teníem una gran cita a l‛Auditori de Barcelona: CANTÀNIA!!
La cantata d‛aquest any era “La balada del retorn” i tracta un tema molt present en la societat i a les escoles: l‛exili, la immigra-
ció i l‛acollida. Un text de la Rosa Regàs i una música de l‛Albert Grau ens van fer emocionar a tots. Els cantaires i els profes-
sorats que estàvem a l‛escenari ens van adonar que cantar a l‛Auditori és una experiència difícil de repetir que ens fa valorar la 
feina que fem dia a dia. També ho va valorar el públic que va venir fins a Barcelona ja que van poder gaudir de la gran sensació 
de veure uns 800 nens i nenes cantant i movent-se alhora, amb una petita orquestra en directe i unes veus que van omplir fins 
l‛última fila de butaques. Només puc felicitar en veu molt alta a tots els nens i nenes de la coral de cinquè per la seva dedicació 
i les seves ganes, que m‛han donat força per continuar treballant i als pares i mares que van venir amb nosaltres perquè, tot i 
ser dilluns i haver-se de desplaçar a Barcelona van ser una altra vegada el millor públic per a nosaltres.
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El 21 i 22 de maig teníem un 
compromís amb l‛escola Joan 
Juncadella de Sant Vicenç del 
Horts. Els cantaires de la coral 
de sisè vam anar a les colònies 
musicals i esportives que ja fa 
tres anys que fem a La Carral 
(Solsona). 
Després de veure el gran 

resultat final amb un concert 
espectacular, aquest any dedi-
cat al Rock Català; i després 
de retrobar als “meus” nens i 
nenes en dos dies que van ser 
una lliçó de companyerisme i 
d‛il•lusió per a tots, només puc 
donar les gràcies a tots els 
cantaires de la coral de sisè 

per retrobar les ganes i la 
il•lusió per cantar i passar-nos-
ho bé junts.
La nostra empenta va poder 
amb tots els obstacles, fins 
i tot amb la gran tronada del 
concert. Les colònies van ser 
un èxit rotund.

El dia 29 de maig vam participar amb l'alumnat de cinquè a la VIII Trobada de Cant Coral d‛Infantil i Primària que 
aquest any es va celebrar a la ciutat de Balaguer. Una vegada més les cançons ens van ajudar a compartir vivències 
amb altres nens i nenes i a passar-ho bé una estona tots plegats.

I per concloure els actes musicals d‛aquest curs les dues corals de l‛escola van participar el dia 1 de juny a l‛acte de 
cloenda d‛activitats organitzat per l‛AMPA. L‛últim concert d‛aquest curs que serveix per acomiadar-nos i desitjar 
unes bones vacances a tothom. 

I el professorat no han estat menys aquest curs. Per l‛acte de Nadal la última actuació, dedicada a tot el nostre 
alumnat, va ser interpretada per un gran grup de mestres que ens vam animar a muntar una cançó amb instruments 
i tot!!! Els nens i nenes ens van rebre amb un gran entusiasme i tots junts ens ho vam passar d‛allò més bé.
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AMPA

EL  CICLE D‛EDUCACIÓ INFANTIL VAM CONSIDERAR OPORTÚ 
TREBALLAR AMB ELS NENS I NENS LA MANERA DE TRAGINAR 
AIGUA ABANS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL CANAL I LA FORMA COM 
ENS ARRIBA ARA A LES LLARS.

EL RUQUET I LES TENALLES REPRESENTEN EL TEMPS PASSAT I 
L‛AIXETA L‛ACTUAL.

El Cicle Inicial va construir dues estructures formades per capses. Una representava els cultius de secà i, l‛altra, els de 
regadiu. Vam utilitzar diverses tècniques plàstiques per plasmar els diferents conreus i vam reflexionar sobre la importància 
de l‛arribada de l‛aigua als nostres camps, observant els canvis que això ha comportat.   
Aigua, font de vida! 

El cicle mitjà  ha volgut representar  dos Almacelles ben diferenciades: una la d'abans de l'any 1960, marcada per la sequera 
i l'altra  després de l'arribada de l'aigua, amb varietats de conreus i l'aparició de la maquinària agricola. Les dues estan sepa-
El cicle mitjà  ha volgut representar  dos Almacelles ben diferenciades: una la d'abans de l'any 1960, marcada per la sequera 
i l'altra  després de l'arribada de l'aigua, amb varietats de conreus i l'aparició de la maquinària agricola. Les dues estan sepa-
El cicle mitjà  ha volgut representar  dos Almacelles ben diferenciades: una la d'abans de l'any 1960, marcada per la sequera 

rades pel canal d'Aragó i Catalunya, impulsor d'aquest canvi.
i l'altra  després de l'arribada de l'aigua, amb varietats de conreus i l'aparició de la maquinària agricola. Les dues estan sepa-
rades pel canal d'Aragó i Catalunya, impulsor d'aquest canvi.
i l'altra  després de l'arribada de l'aigua, amb varietats de conreus i l'aparició de la maquinària agricola. Les dues estan sepa-

Enguany la inauguració de l‛exposició ha estat especial 
degut al tema “EL CENTENARI DE L‛ARRIBADA DE 
L‛AIGUA A ALMACELLES”. L‛acte es va celebrar al 
cinema del Casal amb l‛assistència de convidats espe-
cials; el Director dels SSTT d‛educació Sr. Antonio 
López, el Sr. Inspector de la nostra escola el Sr. 
Josep M. Vera i el representant del president de la 
Comunitat de Regants del Canal Sr. Juan Carlos Sabés. 
La nostra nostra exposició va tenir visitants il.ustres 
com  el President de la Diputació de Lleida , el  presi-
dent de la Comunitat de Regants del Canal i l'alcalde 
d'Altorricó.



Com ja va sent habitual el dia de l‛arbre,  l‛ajuntament ens facilita poder realitzar 
una plantada. Aquest curs hem participat totes les classes de primària plantant 
un arbre cadascuna  de diferents varietats  (codonyer,  pomeres, perer, caqui, 
ametller, presseguer figuera, cirerers i prunera) al pati de l‛escola.
Voldrem tenir-ne cura i que ens serveixin per poder observar, treure informació  
i respectar el món natural.
A E. Infantil es van instal•lar  quatre palots (gentilesa de CHASA) per poder fer 
un petit hort.
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DIA DE L'ARBRE

1r B 1r C 2n A

5è B 6è A 6è B

4t B 5è A

2n B 3r A 3r B

1r A

4t A



A la revista anterior vam anunciar que començaríem un hort escolar. Aquest projecte s‛ha fet realitat durant aquests dos últims 
cursos. L‛hort escolar és un espai on podem observar i experimentar,  respectar i finalment sentir certa admiració, sobre 
el món vegetal i animal.  Gràcies al sr Peiró que ens ha regalat tot el planter que hem necessitat durant  els dos cursos.

A cicle inicial aquest curs hem plantat: diferents tipus de bròquils, escarola, cebes, alls, porros i apis com a hortalisses d‛hivern. 
A la primavera vam plantar diferents tipus d‛enciams i maduixeres. També hem realitzat diferents tasques pròpies de l‛hortolà 
(preparar la terra, treure males herbes, regar, collir,...). (preparar la terra, treure males herbes, regar, collir,...). 

També hem realitzat diferents tasques pròpies de l‛hortolà 

Els nens i nenes del cicle mitjà de 
primària han vist reflectit tot el 
procés i l‛evolució de la vida tot 
participant en cadascuna de les 
fases: remoure la terra, treure 
les pedres, veure com es fan els 
cavallons amb l‛ajuda d‛un expert, 
afemar, utilitzar i conèixer els 
estris necessaris de l‛agricultor 
(aixada, motocultor, rasclet, rega-
dores, mànega...) plantar, regar, 
arrencar les males herbes, veure 
podar i fumigar i finament recollir-
ne el fruit.
S‛han plantat diferents tipus d‛en-
ciams, cols, cebes, alls, porros, 
carxofes, bròquils, maduixeres i 
diverses plantes aromàtiques .
Des de totes les àrees s‛han rea-
litzat activitats relacionades per 

consolidar tot l‛aprenentatge pràc-
tic, l‛observació dels canvis esta-
cionals, la recollida d‛informació i 
l‛experimentació de tots els éssers 
vius que conformen l‛hort.

 

EL NOSTRE HORT
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ESCOLA VERDA

PROJECTE INTERDISCIPLINAR
Tracta d‛un treball en grup que hem fet a cicle 
superior sobre l‛aigua en el que hem intentat resol-
dre  preguntes que  ens féiem, buscant informació 
en diferents fonts.  Els àmbits des dels quals hem 
estudiat el tema de l‛aigua han estat : geogràfic, 
històric, matemàtic, aprofitament,  i utilització i 
reutilització. El resultat l'hem d'exposar davant la 
resta de companys utilitzant mitjans audiovisuals. 
L'experiència ha estat  molt enriquidora. 

L‛escola Antònia Simó i Arnó està duent a terme un Pla de Cohesió Ambiental amb l‛objectiu d‛elaborar projectes relacionats 
amb la conservació del medi ambient, lluitar contra l‛escalfament atmosfèric, promoure el respecte i l‛admiració per la natura 
i promoure un criteri propi en els alumnes d‛acord amb els hàbits de salut i higiene personal derivats del coneixement del 
cos humà i de l‛alimentació saludable.

ESMORZARS SALUDABLES

Els projectes que hem treballat  per tal d'esdevenir  Escola Verda a més a més de l'hort escolar i els arbres fruiters han 
estat:

Alternativa a les coques d‛aniversaris

RECOLLIDA SELECTIVA DE BROSSA

REDUCCIÓ D'ALUMINI  I  
ENVASOS PLÀSTICS

El curs vinent, ens agradaria continuar treballant en aquests projectes i iniciar-nos en la reducció del nom-
bre de vehicles que acompanyen a l'alumnat a l'escola. ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM. ÀNIMS!!!!
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
1er premi 

L‛ AJUNTAMENT D‛ALMACELLES A LA NOSTRA ESCOLA

 EXPOSICIÓ SOBRE EL CICLE DE L'AIGUA 

Cada any ens fan una xer-
rada sobre la fotografia 
i aquest any ha vingut 
una noia que es diu Marta 
Sesé i ens va ensenyar 
algunes fotografies. I si 
voleu veure‛n algunes el seu 
bloc és: http://martasese.
blogspot.com/ 

Cada any ens fan una xer-

XERRADA FOTOGRÀFICA

L'ajuntament d'Almacelles patrocina i organitza una sèrie d'activitats,  algunes de les quals ja  us hem esmentat,  d'altres 
serien:

El dia 22 de març, 
dia mundial de l‛ai-
gua l'alumnat  de 
tercer va ser con-
vidat per l‛Ajunta-
ment a la inaguració 
de l‛exposició d‛uns 
plafons que tracta-
ven el tema de l‛ai-

gua. Vam ser rebuts 
pel senyor alcalde 
que va fer la pre-
sentació i la senyo-
ra Montse Gené va 
ser l‛encarregada de 
fer les explicacions. 
Els nens i nenes van 
estar molt atents. 

Va ser una sorti-
da molt profitosa i 
finalment tots ple-
gats vam esmorzar 
coca i xocolata. 
Després en van 
poder gaudir la resta 
d'alumnat del cicle 
mitjà i superior.

1er premi cicle mitjà

ANEM AL CINEMA

Gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de poder gaudir 
d'aquestes dues pel.lícules tant entranyables!!!!!

1er premi cicle superior

Grau Fernández, Joel
El reflex a l‛aigua.

Palacios Faci, Eva
En moviment

Hammadi el Hachioui, Adil
La font de l‛aigua

L'alumnatde 4t A i 4t B 
ha gaudit aquest curs de 
la sortida i explicacions 
que ens ha fet l‛arqueòlo-
ga Montse Gené, del jaci-
ment medieval del camí 
dels Pedregals. Ha estat 
un treball molt profitós i 
interessant pels alumnes, 
molt ben estructurat en 
un dossier i pràctic a la 
vegada.vegada.
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Un any més com ja va sent tradicional, el nostre 
alumnat participa en el concurs literari Josep 
Carner, sobretot amb poemes. aquesta vegada 
el tema era sobre el centenari  o l'aigua. El 
guanyadors/es van ser:
1r de Primària
Clàudia Pera
2n de Primària
:Joel Cortadelles
3r de Primària
Sara Valero
4t de Primària
Laura Suelves
5è de Primària
Alba Carnicé
6è de Primària
Marina Ribes

Un any més com ja va sent tradicional, el nostre Un any més com ja va sent tradicional, el nostre 

CONCURS LITERARI JOSEP CARNER
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DIA DE LA PAU

EL CARNAVAL DE TERCER

Per celebrar el Carnaval,  l'alumnat de ter-
cer vam fer unes màscares molt originals. 
Ens van deixar triar el model de carota 

que vam voler, i després les vam pintar 
utilitzant diferents tècniques. Amb la gran 
varietat de màscares les nostres classes 

semblaven un trencaclosques de colors

TARDA LITERÀRIA

El 27 d'abril  vam celebrar 
una tarda literària, on es va 
fer lectura dels poemes  gua-
nyadors i accesits del Premi 
Josep Carner . Posteriorment  
va actuar la coral de  6è i els 
de quart  van  ballar molt bé 
una sardana.

17

PRIMARIA
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LA CASTANYADA

Al pati hi ha una senyora que porta les faldilles llargues i esta torrant castanyes: és la castanyada!
Sotim al pati a ballar i a beranar

NADAL

Amb les festes de Nadal  arriba la il•lusió fer 
cagar el tió, preparar la carta que donarem al 
nunci, i,  després, rebre els patges i el camarlenc 
que les venen a recollir: molts nervis ...i alguna 
llagrimeta

 EL CARNESTOLTES ENS HA MANAT
QUE ENS POSEM LA DISFRESSA QUE HEM PREPARAT

A la sala de psicomotricitat hi haureu vist un mural amb un príncep damunt d‛un 
cavall.
A la classe dels cavalls (P5-B) va aparèixer la necessitat de veure com és de gran un 
cavall de veritat. Després de moltes investigacions vam trobar la forma de dibuixar-lo. 
Després, però, a la classe dels prínceps i les princeses  (P5-A) va sorgir un suggeriment 
força interessant: a aquell cavall li faltava un príncep!

A la sala de psicomotricitat hi haureu vist un mural amb un príncep damunt d‛un 

MURAL

EDUCACIÓ INFANTIL



http://blocs.xtec.cat/entrevistes/category/entrevistes/

Sr. JAUME GILABERT TORRUELLA
 PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Sr. JOSÉ L. PÉREZ GONZÁLEZ
PRESIDENT DEL CANAL D‛ARAGÓ I CATALUNYA

Sra. SALOMÉ MOLINS
PROFESSORA DE DANÇA

Sr. JORDI BAS
 FOTÒGRAF DE NATURA 

Sr. CONTE
 REGIDOR DE  FESTES I JOVENTUT d'Almacelles

Sra. JUDIT URIACH 
NUTRICIONISTA I DIETISTA

 Sr. PERE VENDRELL 
PRESIDENT DEL GRUP VENSO d‛Almacelles

Sr. JOSEP MARIA PUIG 
DIRECTOR de l‛IES CANIGO  d‛Almacelles

FLASH RÀDIO PATIELS REPORTERS FLASH RÀDIO PATI

MIAMI LIFE SKA-P

ELS ENÈRGICS

RÀ
DIO

LES MÀQUINES ELS TECNOLÒGICS

http://blocs.xtec.cat/audio/
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ELS NOSTRES PROGRAMES

ELS NOSTRES ENTREVISTATS



Els d‛aula d‛acollida aquest curs han fet tres representacions:
El conte de la castanyera,  El conte del Tabalet i La llegenda de Sant Jordi.
Hem anat a representar-ho a educació Infantil, a primària i el conte del Tabalet als alumnes d‛A.A de 
l‛institut.
L‛alumnat de l‛A.A de l‛institut ens va representar una obra. Ens va agradar molt!

http://www.xtec.net/centres/c5000341/AULA%20ACOLLIDA.htm

ANIMACIÓ LECTORA 

L'alumnat de cicle mitjà va gaudir d‛un simpàtic i entretingut espectacle 
d‛animació lectora dut a càrrec per l‛actor Issac. Els llibres que els nens 
i les nenes havien llegit prèviament a classe  eren Amics per sempre a 
tercer i La Tina la Tana i la Tona van de vacances a quart. L'alumnat va 
participar entusiasmat en les divertides activitats que l‛Issac proposava i 
s‛ho van passar d‛allò més bé.  

  Els nens i les nenes  de primer van llegir Les aventures d'un bigoti i els de segon Pallufet i Ventaflocs. Tots 
ells van poder gaudir d'una animació lectora molt interessant.

ALT
RE
S

ALT
RE
S

ALT
RE
S

ALT
RE
S

ALT
RE
S

ALT
RE
S

ALT
RE
S
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http://www.xtec.net/centres/c5000341/histories.htm

L'alumnat de quart ha participat  en el concurs de producció audiovisuals 
de  la MOSTRA 2010, organitzada pel Departament d' Educació i ha 
guanyat en la modalitat de fotografia.  



Un any més l‛AMPA ha intentat, amb tots els mitjans disponibles, fer que el matrimoni escola-família fos profi-
tós. Cal veure ara, si ha estat suficient, o si encara hem de fer més. Però com sempre, sou vosaltres, famílies, 
les que ens heu d‛aprovar o suspendre en aquesta matèria.

En el marc de les activitats-extraescolars, s‛ha intentat consolidar les activitats existents (ofimàtica, arts 
plàstiques, anglès) amb les de nova incorporació (teatre, contes i titelles, mecanografia), així mateix, aquest 
any ens hem permès introduir noves activitats durant un trimestre, com les sardanes i per últim aconseguir que 
activitats com l‛acollida matinal, que es resistien, ha pogut tirar endavant

20



El dia 2 de juny va tenir lloc 
el festival de cloenda de les 
activitats, i en primer lloc 
volem agrair l‛assistència de 
tots vosaltres, això ens dona 
ànims als que organitzem i als 
que participen, ja que el recol-
zament va ser molt important. 
En segon lloc, es volia mostrar 
l‛evolució de les activitats i dels 
nens i les nenes; no consisteix 
simplement en passar-s‛ho bé 
mentre és fa l‛activitat, sinó 
que també ha d‛haver-hi un 
resultat. 

Un altre punt que per nosaltres 
ha estat vital és cobrir aquells 
dies de lliure disposició del 
centre així com els dies previs 
al començament de curs i final 
de curs (Escoles obertes de 
juny i setembre). Cada cop hi 
ha més alumnat i famílies que 
mostren la seva confiança cap 
aquestes activitats i fan que 
siguin un èxit de participació. 

Per anar acabant parlem de 
diners, en època de crisis, tema 
important. L‛AMPA, davant l‛ac-
tual situació ha intentat cobrir 
les necessitats dels nostres 
fills/es. Com, us preguntareu, 

doncs fem aportacions a l‛es-
cola en qüestió de material. 
Aquest any en concret, s‛han 
aportat quatre ordinadors a 
l‛edifici d‛educació infantil; el 
professorat va adequar una 
petita sala, per a que els nos-
tres fills/lles puguin dur a 
terme l‛activitat d‛informàtica, 
que juntament amb els ordi-
nadors ja existents, permeten 
que es faci un desdoblament 
de la classe i així permeti tre-
ballar en petits grups, havent 
dos nens/es per ordinador. 
L‛aportació a primària, de pan-
talles i canons de projecció, 
d‛una pissarra mòbil, subvenció 
del taller de Sardanes de 4rt, i 
d‛altres col•laboracions.

Potser, l‛ajuda que repercuteix 
més directament, és l‛ajuda a 
excursions de l'alumnat de pri-
mària, que aquest any ha estat 
de deu euros per nen/a soci. 
Pel que fa a l'alumnat d‛infantil, 
reben la mateixa quantitat en 
val descompte en concepte del 
material que s‛ha de comprar 
per l‛escola.  

I en últim, ultimíssim lloc, donar-
vos les gràcies per l‛assistència 

a la Festa de Fi de  Curs. 
Esperem que us hagi agradat, 
que us ho hagueu passat molt 
bé i que si pot ser, l‛any vinent 
torneu a estar al nostre cos-
tat, fent això, costat que és la 
millor recompensa als nostres 
esforços. Agrair l‛ajuda dels 
pares i mares voluntaris, tant 
d‛aquells que vareu ajudar com 
d‛aquells que us vareu oferir. 

Voldríem demanar-vos un 
últim esforç, l‛assistència a l‛ 
Assemblea General que tindrà 
lloc a principi de curs, on us 
presentarem les nostres pro-
postes per l‛any vinent i on ens 
agradaria escoltar les vostres 
propostes, be siguin de millora, 
de necessitat o simplement la 
vostra opinió. Segurament man-
quem moltes altres coses de 
totes les que hem fet, com la 
reutilització de llibres, l‛agen-
da, etc.  però ja les parlarem al 
setembre. 

Gràcies de nou a tots pel vostre 
suport i a tot el professorat 
de l‛escola per facilitar-nos i 
col•laborar en la nostra tasca.
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Es jubilen:

Marisol Lacasta Vicente
01-09-1984/31-08-2002

M. Dolors Casañé Roca
01-09-1979/31-08-2010

Anna M. Sunyer Riart
01-09-1988/31-08-2009

Tere Pallarés Pàmpols
01-09-1981/31-08-2009
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Heu deixat petjades que cal seguir!



Es jubilen:

Companys, sis anys han passat.
 Sis anys que no tornaran;
 així hem anat madurant,
 i ens hem anat fent més grans
 
 En sis anys molt hem crescut,
 i també molt hem rigut.
 Han estat sis anys inoblidables
 i hem après coses molt apreciables.
 
 Durant aquest temps passat
 moltes persones ens han ajudat,
 i bona part del seu temps
 a nosaltres ens han dedicat.
 
 Només se m‛acut dir una paraula:
 Gràcies! , amics i amigues.
 Gràcies! a tots vosaltres,
 per estar sempre al nostre costat.

COMIAT  DE  6è

L'ALUMNAT DE 6è. 
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