


                                      un equip per poder aportar tota la nostra saviesa a tots els infants que 
s'inicien amb aquesta força desmesurada a voler fer un camí ple d'emocions i trencar en tots els 
estereotips i així formar-los perquè s'integrin en aquest món que dia a dia, haurem de saltar 
obstacles i a la vegada trobar solucions per enfortir-nos tot@s
 
TOTS FEM ESCOLA, TOTS FEM POBLE !
 
 
 
 

Us convido a fer noves propostes:
mplanas@porqueres.cat

Junts soms present, 
Junts soms futur,
Junts formarem





El pagament s'efectuarà en efectiu el 
mateix dia als monitors 
corresponents.

uarà en efectiu el 
ors 

Mestres

l'AFA

Davant d'un altre curs en plena pandèmia, l'escola ha continuat amb la 

seva tasca educativa. Han sigut moltes les restriccions que encara han 

estat presents en el dia a dia del centre: l'impediment de barrejar grups, la 

divisió de zones de pati per cursos, l'ús de la mascareta, etc. No obstant 

això, l'escola ha tirat endavant amb la seva tasca d'acompanyament en el 

desenvolupament integral dels alumnes i l'educació compartida amb les 

famílies.
 Des de principi de curs hem dut a terme reunions i entrevistes presencials amb les 

famílies, però activitats com l'esperada cantada de nadales oberta a les famílies no van 

ser possibles. 
Cal dir que aquest curs l'escola ha apostat per muntar un laboratori de ciències. De 

manera quinzenal o setmanal tot l'alumnat hi assisteix per realitzar experiments, 

observacions i posar en pràctica el mètode científic. 
Un altre dels espais de l'escola que s'està actualitzant és l'aula multimèdia. Aquesta aula 

integrarà diferents eines tecnològiques com el croma, la ràdio escolar, l'ús de tauletes 

amb els més petits, pràctiques de robòtica amb les bee bots, lego wedo, code, scratch...

A més, el projecte de ràdio, el qual duu a terme l'alumnat més gran, segueix a bon ritme. 

 

Ja tornem a tenir aquí una nova edició de “La pissarra”, 

la revista de l’escola l’Entorn, la de tots i totes: mestres, 

nens i nenes, famílies, col·laboradors, patrocinadors, etc. 

Unint forces, cooperant i treballant en equip és quan 

s’obtenen els millors resultats i tothom hi surt guanyant. Aquesta revista 

n’és un gran exemple, però no deixa de ser una mostra més del que 

volem ser, una gran família on, com diu el lema: Tots junts fem escola. 

 
Davant les adversitats que hem tornat a tenir aquest curs pandèmic, des 

de l’AFA hem treballat intensament per guanyar petites parcel·les 

d’aquella “antiga” normalitat que tant enyorem, però també n’hem après 

molt, sempre ens han guiat la reflexió, les ganes de millorar i sobretot, 

cercar el millor pels nostres infants. Desitgem molt sincerament que 

cada vegada siguem més en aquesta AFA i que, sens dubte, sentiu que hi 

teniu un lloc, hi teniu veu i que hi sereu molt benvinguts/des. Us hi 

esperem. 

Editorial
 
 

El pagament s'efectuarà en efectiu el 
mateix dia als monitors 
corresponents.

El pagament s'efectuarà en efectiu el 
mateix dia als monitors 
corresponents

El pagament s'efectuarà en efectiu el 
mateix dia als monitors 

t
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PASSATEMPS L'hora 
del pati

FIND OUT 12  OLYMPIC SPORTS

FIND THE DIFFERENCES
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Tasques
d'aula

P-3

L

ELS INFANTS DE P3 ELS DIJOUS I ELS DIVENDRES FEM PSICOMOTRICITAT AL PAVELLÓ.  ENS 
ENCANTA FER JOCS, DANSES, JUGAR AMB MATERIALS DIVERTITS (CERCLES, PAPER DE DIARI, 
ROBES, CONFETI...) 
QUE ENS PERMETEN RELACIONAR-NOS I EXPERIMENTAR LES  POSSIBILITATS I MOVIMENTS 
DEL NOSTRE COS.
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SOM AFORTUNATS DE  PODER GAUDIR DE LA NATURA MENTRE TENIM CURA DEL NOSTRE 
HORT. COOPEREM PLEGATS I SOM RESPONSABLES DEL NOSTRE TRESOR: CEBES, ENCIAMS, 
FAVES, PÈSOLS, MADUIXERES, HERBES AROMÀTIQUES, ARBRES FRUITERS...
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TALLERS DE  LLENGUA

P-4

A P4 HEM FET RÈTOLS DE LES VERDURES I HORTALISSES QUE TENIM A L'HORT.

LES HEM OBSERVAT, HEM ESCRIT ELS NOMS I LES HEM DIBUIXAT!

FINALMENT LES HEM ANAT A POSAR A L'HORT!
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TALLERS MATEMÀTICS
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P-5

ELS DE P5 CADA DIVENDRES FEM SERVIR LES TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE I EL 
CONEIXEMENT (TAC) COM: LA PISSARRA DIGITAL, ELS ORDINADORS, LES TAULETES DIGITALS I LES 
BEE-BOOTS. TOTES ELLES ENS AJUDEN A FER PROPOSTES INTERDISCIPLINARS I MOTIVADORES A 
L'ALUMNAT. EN DEFINITIVA, UN NOU VEHICLE PER CREAR NOUS CONEIXEMENTS. 
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AQUEST CURS ELS NENS I NENES DE P5, CADA DIVENDRES FEM UNA CLASSE D'ANGLÈS.
LA TERESA ÉS LA NOSTRA MESTRA I AMB ELLA FEM DIFERENTS ACTIVITATS PER COMENÇAR A APRENDRE 
LA LLENGUA ANGLESA.
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PROJECTE PAÍS 1r

1r B: CLASSE DE JAPÓ

1r A: CLASSE DE FRANÇA
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PLA DE TREBALL 
DE MATEMÀTIQUES
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QUÈ FEM A 
MULTIMÈDIA 2n

I AL LABORATORI...
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PROJECTE: EL NOM DE LA CLASSE

2NA: ITÀLIA

2NB: AUSTRÀLIA

14



EFECTES SONORS A 
L'AULA MULTIMÈDIA

3r

L'alumnat de 3r hem fet una activitat en la que relacionàvem el text narrat amb els efectes de 
sons. Hem après la importància dels sons a la ràdio o a les pel·lícules. 

En grups o individualment vam narrar les nostres pròpies històries i vam incorporar efectes de 
sons creats amb diferents objectes o creats per nosaltres. Va ser una activitat engrescadora!
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AULA DE CIÈNCIES: 
TREBALLEM LA 

DENSITAT
L'alumnat de tercer hem treballat la DENSITAT a l'aula de ciències. Hem fet una torre de líquids 
utilitzant: mel, sabó, aigua amb colorant alimentari, oli i gel hidroalcohòlic. Un cop feta la torre hem 
pogut comprovar la diferència de densitat que hi ha entre els diferents líquids. Ens ha agradat molt fer 
l'experiment i mireu que bonica que ha quedat la torre!
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4t
MANIPULEM AMB LES 

MATEMÀTIQUES

A l'hora de matemàtiques vam sortir al pati per treballar la diferència entre circumferència i 

cercle.

En petits grups i ajudats per una corda, vam formar circumferències i amb les fulles que vam 

collir al pati vam anar omplint la circumferència. Així vam entendre que el cercle omplia l'espai 

creat per la circumferència.

Ens va quedar molt clar! 
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EXPERIMENT   A l'AULA DE 
CIÈNCIES

 
A la carnisseria ens van donar un ull de vedella per poder 

investigar les parts d’un ull.
 
A l’aula de ciències vam posar l’ull en una safata blanca per 

observar l’exterior: el nervi òptic, el globus ocular..
 
Després de treure el cristal·lí ( part interna ),   el vam posar a 

sobre un paper de diari per veure que era com una lent, així que 

les lletres augmentaven de mida.
 
Vam obrir l’ull i vam veure l’humor vitri que és un líquid de color 

negre transparent.
 
Hi havia diferents parts: còrnia, cristal·lí, humor vitri, retina.... Amb 

les lupes vam poder mirar més bé.
 
Per fer aquest experiment es necessita: safata, pinces, estisores, 

lupes, paper de diari i l’ull.
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CANTÀNIA 5è
Aquest curs l’alumnat de 5è de l’Escola l’Entorn 
participem per 1a vegada a Cantània. Cantània és 
un projecte participatiu de música en què 
alumnes de cicle mitjà i cicle superior de 
diferents escoles de Catalunya, canten plegats la 
mateixa cantata.
Cantània també es fa en altres ciutats de 
Catalunya, Espanya i arreu del món. Aquest any 
és la 33a edició. Els mestres de música de les 
escoles participants, han assistit a una formació 
per tal de poder preparar les cançons a les seves 
escoles durant les classes de música i tot 
l’alumnat assistent hem estat assajant durant 
tot el curs.
 
 
 
  
 
Els nois i noies de 5è anirem a Barcelona amb autobús. Marxarem aviat perquè abans de la cantata 
farem un assaig general amb tot l’alumnat de les escoles que participa, un total de 764 cantaires 
dalt de l’escenari. Les nostres famílies poden anar a escoltar la cantata.
A l’hora d’Educació Plàstica s’elaboraren els complements necessaris per a les diferents cançons. A 
les cançons també hi ha petites coreografies que haurem d'anar fent.
En els vídeos de les cançons que s’editen per assajar, hi ha dibuixos de l’alumnat participant. 
Alguns d’aquest dibuixos són d’alumnes de 5è de la nostra escola.
A la cantata hi participa una soprano, un director d'orquestra i músics professionals que faran que 
la cantata sigui inolvidable.
 

Aquest any es fa la cantata: “Clara, l’art per dins”, que té 13 cançons i ha estat composada per 
Josep Maria Guix amb poemes de Jordi Llavina. Tindrà lloc a l’Auditori de Barcelona el dia 13 de juny 
de 2022.
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PROJECTE DEL VOLCANS 

Per fer-los erupcionar vam utilitzar bicarbonat, 
vinagre, sabó de rentar plats i colorant 
alimentari vermell. Tots els volcans van 
erupcionar súper bé!
 
També vam anar a Olot al Museu dels Volcans i 
al volcà Croscat.
 
Hem après moltíssimes coses sobre els volcans. 
Ens ha encantat fer aquest projecte, és un 
tema molt interessant! 
 

Aquest curs l’alumnat de 5è hem estat fent el projecte dels Volcans. 
Primer de tot vam fer un treball de recerca sobre els volcans. Vam aprendre un munt de coses 
relacionades amb els volcans: d’on ve el nom de volcà, què són els volcans, perquè existeixen i com es 
formen, parts dels volcans, tipus de volcans, tipus d’erupcions, diferència entre magma i lava, materials 
que es desprenen en les diferents erupcions, etc.  
Per les festes de Nadal, una de les tasques a escollir per realitzar a casa va ser fer una presentació sobre 
els volcans. 
A classe, per grups, vam construir un volcà i el vam fer erupcionar.  
Per construir-lo vam utilitzar una safata, una ampolla de plàstic, boles de paper de diari, paper higiènic, 
cola i ho vam pintar. 
 
Van sortir uns volcans molt xulos!   
 

20



PUNT DE CREU6è

A l’hora de plàstica els alumnes de sisè hem fet una activitat utilitzant la tècnica del punt de creu. 
 
 
 
 
 Els materials que hem fet servir són: 
               - una saca 
               - llana de colors 
               - una agulla 
               - una cartolina 
               - un llapis 
 
 
 
 
Per començar hem de dibuixar la inicial del nostre nom amb llapis a la saca. Després comencem a 
cosir fent creus seguint la forma de la lletra i seguidament resseguim la lletra amb una llana d’un 
altre color. Enganxem la saca en una cartolina i finalment fem un marc amb cartolines de colors 
(pots decorar el marc com tu vulguis). 

Us ensenyem una mostra!
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LA RÀDIO
Els alumnes de sisè treballem la ràdio a l’aula multimèdia.
   
Primer de tot ens dividim en equips, desprès escrivim el diàleg sobre el tema que estudiem i 
revisem les faltes. Seguidament ho gravem amb els micròfons i ho passem en un pen. I en la 
pròxima sessió ho editem en el programa Audacity. I per acabar, en Màrius, ho penja a un apartat 
de la web de l’escola i s'avalua.
 
A l’hora de gravar es necessiten micros, una taula de so, auriculars, reguladors de veu, ordinadors 
i pendrives.
 
 

 
Alguns dels projectes que hem treballat 
són Portaporta, castanyada, pista coberta, 
un dia a l’escola, Sant Jordi, Sants 
innocents, dia a dia infantil, el Parlament 
de Catalunya, Halloween, Nadal…
 
Per tant hem practicat l’entrevista, el 
diàleg, la recerca d’informació, l’edició…
 
Per altra banda els matins diem el temps, 
la temperatura i el menú de menjador. 
Durant el segon trimestre hem començat a 
informar de notícies sobre l’escola.
 
Ens agrada molt treballar la ràdio perquè és 
molt divertit i les activitats molt 
entretingudes i així aprenem com editar, 
gravar i repassar faltes de d'ortografia i 
també fer una expressió escrita.
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EXPERIMENTEM 
AMB UNA POTA 
DE POLLASTRE

6è

L'alumnat més gran de l'escola vam realitzar un experiment amb una pota de pollastre. L'objectiu 
era observar el moviment de les articulacions.
Vam fer l'activitat amb la meitat de la classe en una sessió de Medi Natural al laboratori. Allà ens 
vam dividir en grups.
 
 
MATERIAL 
         - pota de pollastre
         - safata
         - pinces  
         - tisores
         - alicates
 
 
 
Un cop teníem tot el material a punt vam agafar la pota de pollastre i vam començar a separar la 
pell dels músculs amb l'ajuda de les pinces i les tisores. Quan vam apartar els músculs dels ossos 
vam observar que s'hi unien mitjançant una sèrie de cordons de color blanc, els tendons. Després 
vam buscar els tendons extensor i flexor i vam comprovar la seva funció. Tot seguit vam estirar-
los. Ens vam adonar del moviment dels dits de la pota.  
 
I així vam acabar l'estudi!
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CAD 
 
 ACOMPANYEM EMOCIONALMENT

Acompanyar és compartir, recolzar, sostenir, fer costat, 
reconèixer l’altre, escoltar…és SER-hi.
 

Totes les emocions tenen el seu valor i la seva funció, i ben gestionades, són clau per a la 
supervivència i la salut, lʼaprenentatge i la relació amb el món i les persones que ens envolten. 
Aprendre a regular-les, és un dels objectius de lʼEducació Emocional i aprendre a acompanyar-
les, també. 
Les emocions es mouen no es creen, ni es destrueixen, es transformen.

IDENTIFICAR: Posar nom a lʼemoció, saber què 
lʼha provocat i per què. Com ens fa sentir per dins 
i com lʼestem expressant.

VALIDAR: Transitar per 
lʼemoció i acceptar-la. 
Saber diferenciar 
lʼemoció de la resposta. 
Anar alerta amb la 
sobreprotecció, no ajuda. 

REGULAR: Cal saber com ens volem 
sentir i per què. Poder expressar i 
compartir lʼemoció amb algú que 
lʼacull amb empatia, respecte i 
contenció, la seva intensitat es fa més 
suportable i la comencem a regular.

TRANSFORMAR: Quan es posa 
consciència a aquesta quarta fase 
i sʼobserva el procés que ha 
portat fins aquí, les competències 
emocionals creixen i es reforcen. 
Identificant la nova emoció, es 
tanca el cercle, mantenint una 
espècie dʼespiral emocional que 
permet respondre i adaptar-se a 
qualsevol context i situació de la 
millor manera possible.
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Medi 
ambient 
 
 

Qui són i què fan els delegats 
i delegades de Medi ambient?

Els delegats i delegades de Medi Ambient són els encarregats i encarregades de fer el seguiment i 
control d'una part del pla d'acció mediambiental acordat i aprovat  a nivell d'escola. 

Cada classe de primària té uns delegats i delegades de Medi Ambient. De 3r a 6è hi ha dos 
representants  a cada aula, que són els mateixos durant tot el curs. A cicle inicial aquests delegats i 
delegades  van canviant.

Cada setmana, des de 1r a 6è, els delegats i delegades controlen quatre 
aspectes: si l’alumnat porta fruita els dijous, si utilitza carmanyola, si  
utilitza cantimplora i si cada classe recicla correctament.

Els resultats són anotats a la llibreta de Medi Ambient de cada aula. Al final 
de cada trimestre si la valoració és bona se'ls hi dona un punt verd 
(mascota de Medi Ambient de l'escola).

QUI SÓN?

QUÈ FAN?

També s'encarregen de buidar els contenidors de paper i 
plàstic de la seva classe, de regar les plantes i de fer de 
portaveu de la comissió de Medi Ambient quan s'escau.

Felicitem a delegades i delegats per la seva feina, implicació i responsabilitat en realitzar totes 
les tasques.
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VOLEM LA PAU 

Aquest curs la comissió de Convivència degut a les normes Covid ha hagut de continuar treballant 
sense els COOPERANTS, alumnes de quart, cinquè i sisè que ajudaven, engrescaven i eren un canal 
molt important de comunicació amb totes les classes. Malgrat la seva absència la comissió ha 
continuat proposant tasques per incidir en la millora de la convivència a l’escola.
 
Us exposem dues propostes que s’han treballat a tots els nivells:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conflicte de la guerra a Ucraïna ha despertat un interès i un desacord molt gran a tot l’alumnat, 
n’hem parlat, hem mirat videos de l’infoK i hem manifestat el nostre total desacord a través del 
següent manifest que s’ha escoltat a través de la ràdio de l’escola: 
 
 

 TOT L'ALUMNAT  I L'EQUIP DE MESTRES   ENS SENTIM ACTIVISTES PER LA PAU  I TOT L'ALUMNAT  I L'EQUIP DE MESTRES   ENS SENTIM ACTIVISTES PER LA PAU  I   
  

VOLEM MANIFESTAR EL NOSTRE TOTAL DESACORD I REBUIG PER LA GUERRA QUE HI HA A UCRAÏNA .VOLEM MANIFESTAR EL NOSTRE TOTAL DESACORD I REBUIG PER LA GUERRA QUE HI HA A UCRAÏNA .
  

VOLEM LA PAU!  VOLEM LA PAU!    

  Convivència
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Biblioteca 
 
 

TORNEM A LA BIBLIOTECA
Després d'un temps, aquest curs 21-22 hem pogut tornar a muntar i gaudir de l'espai de la 
biblioteca de l'escola ja que els passats cursos havia estat una aula de referència. Degut als 
desdoblaments de grups que vam fer amb la COVID, la vam haver de desmuntar.
 

LA CASA DEL FOLLET

LA NOSTRA BIBLIOTECA

És veritat que estem en procés de construcció perquè aquest curs no tenim l'ajuda de la Cati com 
els anteriors anys. A poc a poc anem col·locant tots els llibres i contes que estaven encaixats o 
distribuïts per les diferents aules de l'escola i altres novetats que anem comprant per tal d'anar 
renovant els llibres i aconseguir així un fons de biblioteca atractiu i variat per a tots els nens i 
nenes.

 
No s'obtindran resultats en lectura si no es proporciona als infants el gust de llegir, el gust de les 
paraules. L'escola tota sola no ho pot fer. Tots sabem com el medi, en particular el medi familiar, 
genera una funció important en aquest domini (...) però és a l'escola a qui correspon plantar les bases 
d'aquesta pràctica de la lectura. La biblioteca és el cor de l'escola.
                                                                                      

Lionel Jospin
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Jo també
   cuino 
 

 

 

75 gr.  de  far ina

 

1  cu l lerada gran de 

cacau sense sucre

 

165 gr.  de  xocolata 

negra de fondre

 

115 gr.  de  mantega

 

170 gr.  de  sucre

 

50 gr.  de  sucre  morè

 

3  ous a  temperatura 

ambient

 

1  cu l leradeta 

d 'essènc ia  de 

vain i l la

 

Spray desemmot l lant  

o  una mica de 

mantega

 

Un pess ic  de sa l

La Recepta de Brownie
La Marta i la Berta 

 ens han preparat aquesta recepta.
 

Esperem que us agradi!!

 

 

1 .  Preescal fem e l  forn  a  175ºC i  untem amb mantega o  posem l '  

espra i  desemmot l lant  e l  mot l le .

 

2 .  Mesc lem bé la  far ina ,  e l  cacau i  la  sa l  amb un batedor.  S i  

ve iem que la  far ina o  e l  cacau fa  pedretes ,  mi l lor  passar-ho pe l  

tamisador.

 

3 .  Desfem la  mantega i  la  xocolata juntes  a l  bany mar ia ,  f ins  

que aconseguim una mesc la  br i l lant  sense t rossos.

 

4 .  Apaguem e l  foc  de l  bany mar ia ,  però no ret i rem e l  bo l ,  i  

afegim e ls  sucres  i  mesc lem bé.  

 

5 .  Deixem refredar  la  mesc la  f ins  a  temperatura ambient .  Tot  

segui t  afegim e ls  ous i  tornem a mesc lar  f ins  aconseguir  una 

mesc la  homogènia .

 

6 .  Afegim la  pasta de vain i l la  i  batem un x ic  més.

 

7 .  Espolsant  la  mesc la  de far ina ,  cacau i  sa l  per  sobre  la  mesc la  

de xocolata ,  i  l ’anem incorporant  poc a  poc amb l ’a juda d ’una 

espàtu la .  Sobretot  ut i l i tzeu l ’espàtu la ,  no e l  batedor,  i  no  sobre 

bateu,  ja  que s inó e l  brownie  us  quedarà més semblant  a  un 

past ís  que a l  brownie .

 

8 .  Ja  podeu posar  la  vostra  massa a l  mot l le .  Nosal t res  hem 

ut i l i tzat  una safata de v idre  rectangular  de 21 x  15cm aprox .

 

9 .  Fornegem durant  uns 45 minuts  a  175ºC ,  amb l ’opc ió  “a  dal t  i  

ba ix”  de l  forn  (sense vent i lador ) .  Aneu punxant  amb un ganivet  

o  un cake tester  e l  brownie  f ins  obteni r  unes quantes  engrunes 

enganxades i  humides,  i  l lavors  t reure’ l  de  forn .  Us recomanem 

anar  rev isant  e l  brownie  a  par t i r  de ls  35 minuts .

 

10 .  Deixem refredar  e l  nostre  magní f ic  brownie  sobre  una 

re ixeta ….    

  i a gaudir!!

I com ho farem?
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Sortides
 P-3 LA DRAGA

EL  DIA  10  DE  MARÇ  VAM  ANAR  A  LA  

DRAGA  DE  BANYOLES  A  REALITZAR  

ACTIVITATS  DE  DESCOBERTA  DE  L'ENTORN. 

ALLÀ  ENS  VAM  ORGANITZAR  EN TRES  

GRUPS . VAM  FER  MANDALES ,   VAM 

DESCOBRIR  LES  TEXTURES  DELS  TRONCS  

DELS  ARBRES  I  VAM  BUSCAR   ELEMENTS  

NATURALS  DIVERSOS.  DESPRÉS  

D'ESMORZAR  ENS  HO  VAM  PASSAR  MOLT  

BÉ  JUGANT  I  CORRENT  PEL  PARC.
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EL BOSC DE 
CAN MORGAT

P-4

EL DIA 11 DE FEBRER VAM ANAR AL BOSC DE 

CAN MORGAT. HI HAVÍEM D'ANAR A LA TARDOR, PERÒ EL 

MAL TEMPS NO ENS VA DEIXAR...
ALLÀ HI VIU EL FOLLET VERDET  I ENS 

ESPERAVA AMB MOLTES SORPRESES!! 
VAM  FER JOCS PER CONÈIXER LA VEGETACIÓ 

I LA FAUNA DE L'ESTANY.EL DINAR VA SER A LA DRAGA. 
ENS HO VAM PASSAR MOLT I MOLT BÉ!!
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LA FAGEDA D'EN JORDÀP-5

El dia 27 d'octubre vam anar a la Fageda 

d'en Jordà i al camping Lava Parc. 

Només d'arribar vam anar amb carruatge 

per la Fageda. Al cor de la Fageda ens vam 

parar per escoltar un conte i fer una petita 

caminada. Va ser molt divertit i vam gaudir 

del paissatge!
Després vam visitar la gradera del Lava Parc. 

Allà ens van explicar moltes coses dels 

volcans d'Olot. Vam poder tocar material 

volcànic i vam fer un experiment.

Més tard vam dinar, jugar i vam observar els 

diferents animals que tenen al càmpig.  Va 

ser una bonica excursió i vam gaudir molt!!
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SORTIDA AL 
MUSEU DALÍ

1r

Els nens i nenes de 

primer vam anar al 

Teatre Museu Dalí de 

Figueres i ens va 
encantar veure les 

seves obres surrealistes.
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SORTIDA AL 
MOLÍ PAPERER2n

A finals del 1r trimestre vam 

visitar el Molí paperer de la Farga 

de Banyoles. 
Vam elaborar paper amb cotó 

seguint els passos que ens 

ensenyava en Jordi.

A més, amb la Mamen vam poder 

experimentar com la força de 

l'aigua pot fer girar la roda del 

molí. Després vam tenir estona per 

jugar al parc de la Balca.

1

1.

2.

3.

4.

5.
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VISITEM L'AJUNTAMENT I 
APRENEM A JUGAR A 

PETANCA

3r

TEXT O IMATGE

El Dijous Llarder l'alumnat de 3r vam 

fer una visita a l'Ajuntament de 

Porqueres aprofitant que estem 

treballant el projecte del municipi. Vam 

aprendre com funciona un ajuntament, 

quines persones hi treballen, com es 

distribueixen en àrees i de quina 

manera es constitueix.

També vam entrevistar a l'alcalde i ens 

va respondre a diferents dubtes que 

teníem.  

A la tarda vam anar a visitar el Club Esportiu 
de Petanca Porqueres. Dos dels seus 
integrants ens van ensenyar les normes del 
joc i, en equips, vam poder jugar una estona. 
Va ser una jornada molt engrescadora!
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CONEIXEM EL 
NOSTRE ENTORN

4t

Els alumnes de 4rt vam fer una activitat sobre  els tritons, els dies 1, 2 i 3 de desembre. Ens 
vam centrar en el riu Matamors del nostre municipi. El primer dia, la Maria, la monitora,  ens va 
explicar què eren els tritons, què menjaven, on vivien, tipus de tritons que hi ha  i què faríem 
el dia de la sortida. Aquell dia vam anar a la font de Sant Dalmau , vam mirar el pH de l’aigua, 
vam observar l’aigua, vam veure la profunditat i després vam buscar animals al riu .
 
Després de dinar vam fer jocs relacionats amb els tritons . El tercer i últim dia vam analitzar 
l’aigua que havíem recollit el dia abans, i vam fer més activitats. El que més ens va agradar va 
ser buscar animals al riu.
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SORTIDA AL PUIG  
DE SANT MARTIRÀ 5è

El dijous 14 d’octubre de 2021 l’alumnat de 5è 
vam realitzar una sortida al Puig de Sant 
Martirià. Aquesta activitat s’anomena 
“Orientació, paisatges i relleu” i està dins el 
projecte “Visc l’estany” que organitza l’Escola de 
Natura de Banyoles.  
L’objectiu de la sortida era identificar els 
principals elements del relleu, saber-se orientar 
a través dels punts cardinals, i llegir i interpretar 
el paisatge. Vam fer uns jocs d’orientació per 
grups molt divertits. Tot jugant vam aprendre 
moltes coses! Fins i tot vam tenir una estona 
lliure per jugar al bosc. També ens va agradar 
poder fer la sortida amb bicicleta des de l’escola. 
 

SORTIDA ALS VOLCANS DE LA GARROTXA 

El dijous 2 de desembre de 2021 els 
grups de 5è vam anar d’excursió a Olot. 
Quan vam arribar vam esmorzar al Parc 
Nou d’Olot i vam tenir una estona lliure 
per jugar. Tot seguit vam visitar el 
museu del volcans d’Olot on hi havia un 
sismògraf per detectar els terratrèmols i 
vam veure un documental sobre els 
volcans de la Garrotxa. Després vam 
anar al volcà Croscat. Va ser una sortida 
molt interessant i ens va servir per 
aprendre moltes coses del volcans. 
Aquest curs, a 5è, estem fent el projecte 
dels volcans. 
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SORTIDA AL 
PARLAMENT DE 

CATALUNYA
6è

Els alumnes de sisè, el dia 14/10/21, vam anar al Parlament de Catalunya, aprofitant que estàvem treballant les institucions democràtiques.Va ser molt interessant, ja que tots i totes, només teníem una visió del Parlament, mitjançant els medis de comunicació, televisió, diaris ... i així vam poder observar-lo de ben a prop.
Una vegada a dins l'hemicicle, ens van fer una explicació molt minuciosa dels diferents apartats que estàvem treballant, basats en les seves principals funcions tals com:  

- Escollir president/a.- Elaborar lleis.- Aprovar pressupostos.- Controlar la gestió dels diners.- Elecció dels consellers/es. 
Va ser una visita molt enriquidora. 
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Jornades 
culturals JOCS OLÍMPICS

Inauguració 

Activitats

A cicle inicial, hem fet tallers de 
medalles, dibuix de la mascota, joc 
dels pictogrames dels esports olímpics 
i visita al museu olímpic. 

Del 4 de 8 d'abril 

Aquest curs a l'Escola L'Entorn hem celebrat de nou les Jornades Culturals dedicades als Jocs Olímpics, 
temàtica escollida per l'alumnat. 
Els objectius principals han estat: 

- Reconèixer els valors esportius com el respecte, l'esportivitat, l'esforç i acceptació de la derrota.
- Animar a la mainada a practicar esport tot provant diverses disciplines esportives.
- Gaudir de les activitats, els tallers, els esports i les xerrades. 

L'alumnat ha estat organitzat en grups i cada un d'ells ha representat un país participant a les Olimpíades 
de l'Entorn.
Gràcies a la millora de la situació pandèmica ha estat possible recuperar els agrupaments flexibles dins del 
mateix cicle, això ha permès la socialització. Alhora, també hem pogut compartir aquests dies especials 
amb les famílies.

Els Jocs Olímpics s'han iniciat amb l'arribada de la torxa a 
càrrec de l'alumnat de cicle superior, els parlaments de les 
autoritats i finalment, l'encesa del peveter. 

Els grups d'infantil, durant tres matins, hem practicat diversos esports olímpics: atletisme, 
hoquei, handbol, escalada, futbol... a diferents espais de Porqueres, Can Carreres, el Centre 
Cívic i al pati de l'escola. A les tardes hem fet tallers de creació de mascotes, xerrades 
esportives i una visita al museu olímpic de l'Entorn.

Circuit de patinets a la plaça 
del Diamant.

Xerrada sobre rem i l'experiència 
olímpica a càrrec de Pau Vela.

Iniciació al tenis al pati d'infantil
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Cloenda

A cicle mitjà hem fet:
- Tallers: elaboració de la medalla i 
disseny d'una mascota. 
-Pràctica d'esports: bàsquet, tennis 
taula, goalball, handbol, bàdminton, 
futbol, hoquei, béisbol, altetisme, 
tennis i tir amb arc. 
-Xerrades: de jugadors del Girona 
FC i de l'UE Porqueres i de ciclistes 
del Pla de l'Estany 

Els Jocs Olímpics de l'Entorn s'han conclós 
amb una rua al voltant de l'escola, seguit d'un 
acte al pati on han pogut assistir les famílies. 
Després dels parlaments de les autoritats i 
representants dels esportistes participants, 
s'han entregat les medalles als esportistes. 
Finalment, s'ha apagat el peveter i s'ha donat 
el relleu a la propera seu olímpica, París. 
 

A cicle superior, hem practicat 
esports com el tennis, l'atletisme, 
l'hoquei, el futbol, el tir amb arc, el 
bàsquet i el beisbol.
A més hem gaudit dels tallers i les 
xerrades dels jugadors del Bàsquet 
Girona i dels waterpolistes del CNB.

També hem practicat diferents esports com: hoquei, escalada, esgrima, volei, futbol, 
bàsquet, atletisme, gimnàstica, golf, judo igoalball.
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Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració!
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Música 

Boomwhackers

Aquest curs estem tocant moltes partitures amb els boomwhackers. Són 
uns tubs de plàstic lleuger, de diferent tamany i color (de l’arc de Sant 
Martí), que, quan es colpegen contra un objecte o una part del cos 
produeixen un so. Es fan servir com a instrument de percussió, 
corresponent cada tub a una nota musical. És un recurs ideal per treballar a 
l’aula, ja que ofereixen moltes possibilitats. A més, com que són de plàstic, 
es poden desinfectar fàcilment. 

Per tocar-los s’ha d’estar molt concentrat, perquè si no, passa el teu torn i se t’escapa la teva nota. 
A més, hi ha dos o tres nens tocant el mateix boomwhacker i si t’equivoques, pots fer anar 
malament als altres. Primer escoltem la cançó, després repartim els boomwhackers i treballem la 
peça amb un ritme més lent. Quan ja l’hem practicat diverses vegades i la tenim més o menys 
assolida, la toquem a velocitat normal. 

Treballem musicogrames (partitures amb notació no convencional) en moviment. Hem tocat cançons 
molt xules: Perfect, Day O, Smashing Pumpkings, Bingo, Oh Mc Donald, Ladybird, Rio, Oh Susanna, 
We wish you a merry Christmas i Jingle bells. Per cert, l’equip docent també s'ha animat a tocar-los 
per felicitar el Nadal.
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EnglishCarnival & Fat Thursday
During the week of February 21-24, the school celebrated the arrival of the Carnival King. 
As every year, he proposed four instructions that we all eagerly followed.
On Monday he did us all a great favor. We didnʼt have to dress up, we went to school in pajamas! And what 
prettier pajamas the 1st graders wore!
On Tuesday, we all wear a weird hairstyle. As you can see in the photos, the 2nd graders were very 
original!

The 5th and 6th graders went to the Porqueres football pitch to celebrate ʻFat Thursday .̓
We walked for about an hour before arriving at the field. There, we organised eight teams with students 
from the five classes in each one and played a pitxet tournament.
A�er having lunch we had free time to play! The weather was sunny and warm! 
We had a fantastic day together!
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L'alumnat de quart hem participat en un projecte de les formigues cooperatives. 
Així que l'escola Les Escomes de St Jaume de Llierca, l'escola Torre d'en Reig de Vilabertran i la nostra 
hem format un formiguer que hem titulat L'Entorn d'en Reig i les Escomes.

Primer vam fer una gravació per presentar l'escola i
 l'alumnat que participàvem del projecte.
 
Després vam practicar molts reptes cooperatius que 
ens  han permès aprendre a treballar en grup de 
forma  cooperativa.

I més endavant ens vam inventar els nostres propis
reptes.
Aquests reptes motrius els realitzaran els i les 
alumnes de les altres escoles del nostre formiguer. I 
nosaltres realitzarem i avaluarem els reptes que ens 
proposin    l'escola les Escomes de Sant Jaume de 
Llierca i l'escola Torre d'en Reig de Vilabertran. 

Quan acabem el projecte farem una altra 
gravació  per acomiadar-nos dels companys i 
companyes de les altres escoles.

Ens hem organitzat i hem treballat com autèntiques
formigues cooperatives!!

 Ed. 
Física
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Participació en concursos i activitats

Hem estrenat un nou canal de comunicació escola-família a través de l'aplicació 
TokApp. És una eina eficaç perquè agilitza la tramesa i rebuda d'informació mitjançant 
el mòbil.

Deures 
ben fets
 

Com cada curs escolar, el nostre alumnat participa en diferents concursos municipals i comarcals.
 

Certamen literari 
Ramon Vidal de Besalú

Certamen literari 
Alzina Reclamadora 

de Fontcoberta

Concurs de punts de 
llibre de Porqueres

Concurs de dibuix de 
manaies de Banyoles

DIBUIX A L'ENGRÒS

Es tracta de comentar de manera voluntària un llibre que 
s'ha llegit per tal de recomanar-lo als altres companys-es. La 
gravació del vídeo se n'ha encarregat el mateix alumnat o la 
mestra en els cursos inicials.

Per tal d'engrescar l'alumnat, el dia 31 de gener, va venir 
a l'escola la booktuber Mixa i va fer una xerrada pels 
més grans. L'objectiu va ser potenciar el gust i la 
satisfacció per la lectura a través de la comunicació oral.
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Felicitem a tot l'alumnat de l'escola per 
participar al Concurs cultural Esportiu, 
però especialment a l'alumnat de 4t per 
obtenir el 1r premi en la categoria de 
dibuix a l'engròs. A les sessions 
d'educació física, tot treballant 
cooperativament, es va elaborar un 
dibuix gegant amb material esportiu.



Consell d'alumnes
Cada trimestre l'equip directiu fa una assamblea a 
les diferents classes de primària, per tal que 
l'alumnat pugui valorar les festes escolars i fer 
demandes de millora.

Chromebooks de 6è
Aquest curs el Departament d'Educació ha dotat l'alumnat de 
6è amb un portàtil, per fer-ne ús durant el curs. 

Laboratori de ciències
Enguany s'ha destinat una aula com a laboratori i s'està fent una inversió important per comprar 
material científic: microscopis, lupes... Hi ha un equip de mestres que treballa per impulsar-lo.

Pista coberta
El passat mes de desembre va començar la 
construcció de la pista coberta. Un cop 
finalitzada se'n podrà fer ús a nivell escolar i a 
nivell de municipi.
Aquesta obra ens permetrà disposar d'un espai 
cobert polivalent.
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LA RÀDIO ESCOLAR
 

Aquest curs hem iniciat el treball de la ràdio escolar a l’aula multimèdia.
  
De manera quinzenal l’alumnat de 6è ha gaudit del kit de ràdio escolar per millorar la 
competència comunicativa: la part escrita elaborant els guions i la part oral elaborant les 
gravacions dels escrits realitzats. A més, també s’ha treballat la competència digital amb 
l’edició de sons amb el programa Audacity.
 
Aquest curs també hem creat un Consell de Redacció. Aquest està format per cinc alumnes 
de 6è, que, de manera setmanal, elaboren el guió per ser emès per la nostra ràdio cada matí 
a les 9:30 h.
 
Els cinc reporters tenen rols diferents:
 
 Redactor: s’encarrega de redactar la notícia que es penjarà a la web de l’escola i que es 

comunicarà per la ràdio.
Revisor ortogràfic: s’encarrega de revisar les faltes d’ortografia dels redactats que arriben a 
la redacció.
Reporter gràfic: s’encarrega del disseny de les imatges que acompanyaran a les notícies.
Revisor de contingut: s’encarrega de coordinar les notícies que arriben a la redacció, 
d’aconseguir la informació meteorològica i del menú del menjador.
Locutor: és l’encarregat de comunicar tota la informació per la ràdio de l’escola a les 9:30 h. 
Gràcies al Programa Tenim la Paraula que gestiona els Serveis Educatius del Pla de l’Estany 
i gràcies al Projecte Canal de Reporters anirem enriquint la nostra experiència per tal que 
l’alumnat aprengui d’aquest recurs que tenim a l’escola. 
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L'òptica
 

A vegades ens diuen que hem de practicar la lectura per poder llegir de forma més ràpida, però per 
més que llegim no ho aconseguim. I això és molt angoixant. No us ho heu preguntat mai?
Imagina’t que fas atletisme i tens una llaga enorme al peu. Oi que per més que corris no podràs 
millorar el teu temps perquè aquesta llaga et fa mal i et fa anar coix?
Però, i si primer curem la ferida i, un cop el peu estigui sanejat, provem d’entrenar? No creus que 
sense cap molèstia ens serà més fàcil poder ser millors atletes?
Doncs amb la lectura passa el mateix. Moltes vegades són els nostres ulls els que no treballen de 
forma òptima: a vegades no saben convergir, és a dir, mirar-se al nas; a vegades no saben seguir 
una línia recta i ens perdem mentre llegim; i a vegades no són prou forts i les lletres es  fan 
borroses per moments. I així és molt difícil agafar fluïdesa en la lectura!!
Cal que totes les habilitats que té el nostre ull estiguin en les millors condicions per 
poder aconseguir millorar en la fluïdesa lectora.
I tu, saps si els teus ulls estan en forma??
 

     Salut 
   i bons    
 hàbits 
 

QUAN ELS ULLS VEUEN BÉ, ENTENEM MILLOR!

Tinc bé 
els ulls?
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Guix
esborrador
 

El Guix 

L'esborrador

L’Entorn ha estrenat aquest curs un nou espai, l’aula de 

ciències, que ha tingut una molt bona acollida. Els alumnes i 

professors estan molt contents de la seva posada en marxa. 

Fins ara el material estava repartit en les diferents aules, 

però aquest curs s’ha pogut concentrar tot en una antiga 

aula d’infantil. També s’ha format a un equip de mestres de 

l’escola i s’ha incorporat material nou per poder-ho portar a 

la pràctica: tres microscopis, tres lupes binoculars, una 

estació meteorològica i lupes digitals que es connecten 

directament a les tauletes per veure directament la imatge 

ampliada. Observar els detalls d’una ploma, jugar a 

precipitar diferents líquids o barrejar colors són alguns dels 

experiments que s’han fet aquests dies. Una bona manera 

de treballar el mètode científic i de despertar la curiositat 

per conèixer allò que ens envolta.  

Tots érem conscients que en qualsevol moment ens podia tocar, o ser positiu o 

haver de quedar-te a casa per seguretat. La teoria la teníem clara, però, la pràctica 

era molt diferent. I els canvis de protocol, tampoc hi ajudaven. No tots els infants 

han viscut de la mateixa manera haver de seguir la classe des d’un ordinador o fer 

una videoconferència per veure els companys. I més d’un ha sentit tristesa o 

enyorança per no poder jugar amb els amics al pati. Però les quarantenes han 

passat i, gràcies a l’esforç de tothom, les escoles han continuat obertes. La roda de 

l’aprenentatge no s’ha aturat i ens n’hem de felicitar tots plegats. 

UN NOU LABORATORI

ELS CONFINAMENTS A CASA

Hem arribat ja a mig curs i un cop més 

s’ha demostrat que les famílies i tota la 

comunitat educativa ha actuat amb 

responsabilitat davant el repte de la 

covid-19. I això que no era fàcil. Distàncies 

de seguretat, mascaretes, neteja de mans, 

grups bombolla... I els confinaments. 
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Entrevista
 

ENTREVISTA A 
LA NURI MASANAS

1- Quants anys fa que treballes de mestra? 
A l’octubre farà 38 d’anys
2- Quants anys fa que treballes a l’Escola l’Entorn? 
Al setembre farà 28 anys.
3- Sempre has treballat a Educació Infantil? 
No, els dos primers anys vaig fer Cicle Mitjà. Després vaig estar treballant en una escola 
unitària i tenia nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial. A l’Entorn sempre he 
treballat a Educació Infantil.
4- Per què t’agrada ser mestra? 
Perquè m’agraden els nens, veure com aprenen i com es fan grans.
5- Has treballat d’algun altre ofici a part de mestra? 
Sí, quan estava estudiant treballava de flequera a una fleca de Cornellà.
6- De petita volies ser mestra?
Em penso que sí.
7- Quin és el record més bonic que t’emportes de tots aquests anys fent de mestra? 
Veure la cara de felicitat dels nens quan els felicito perquè una cosa l'han fet bé.
M'encanta!
8- On vas néixer?  
A Camós
9- Tenies algun somni de petita? 
No tenia cap somni especial, volia estudiar.
10- Tens fills?
Sí, tinc dos fills l’Albert i en Pau.
11- Què fas en el temps lliure?
M’agrada llegir, caminar i cuinar
12- Ja saps què faràs quan et jubilis? 
Encara no. Després de fer vacances, al setembre ja m’ho pensaré.
 
I per conèixer-la una mica més: 
 

Entrevistem a la Nuri Masanas, mestra d’Educació Infantil que aquest any es jubila.

Un llibre: La catedral del mar
Un animal: el gat
Un color: el blau
Un lloc per viatjar: Les Illes Açores 
Tipus de música: catalana
Una afició: llegir
Plat preferit: la paella
Una pel·lícula: Madres paralelas
Una estació de l’any: la primavera
Un esport: el futbol
 
Moltes gràcies Nuri!
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Biblioteca
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Què vols ser quan siguis gran?

INFORMÀTIC

PROFESSORA

DISSENYADORA

FUSTER

BOMBERA

INFORMÀTIC

FUSTERPILOT

DENTISTA

ARQUITECTE FUTBOLISTA

Comiat 
de 6è Comiat de 6è
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INFORMÀTIC

MESTRE E.E.

ENGINYER

HUMORISTA

ARQUITECTA

FARMACÈUTICA

FISIOPROFESSORA

PROFESSORA

EMPRESARI

ARQUITECTA

Comiat de 6è
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FUTBOLISTA

FARMACÈUTICA

DISSENYADORA

FUTBOLISTA

INFORMÀTIC

FLEQUER

FUTBOLISTA
MESTRA

FUTBOLISTA

TENNISTA

DOMADORA

Comiat de 6è
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MESTRE

IL·LUSTRADOR

DISSENYADORA

FUTBOLISTA

HANDBOLISTA

PSICÒLOGA

CAIXERAMESTRA

METGESSA

CIENTÍFIC

CIENTÍFICA

Comiat de 6è
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CIENTÍFIC
 

FUTBOLISTA

MESTRA

ENGINYER

MOSSO 
D'ESQUADRA

 
 INTERIORISTA

 

CIENTÍFICA
MESTRA

DENTISTA

CICLISTA

RAPER

Comiat de 6è
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NOTÀRIA

MESTRA

VETERINÀRIA

DENTISTA 
PEDIÀTRICA

ASSESSORA 
FINANCERA

BIÒLOGAPILOT

FARMACÈUTICA

ACTRIU

ADVOCADA 

MECÀNIC

ENGINYER 
INFORMÀTIC

Comiat de 6è
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CASALET DE BON DIA
 
L'horari és de 7:45h a 8:55h.
Preu fix, a partir de 2 dies a la setmana:
A partir de les 7:45h. Preu : 1,5€ / per dia
A partir de les 8:30h, preu : 1€ / per dia.
Esporàdics, 3€ / el dia
El pagament s'efectuarà en efectiu el mateix dia als monitors corresponents.

    L'AFA 
     es
  mou

extraescolars@afaentorn.cat
revista@afaentorn.cat 
pati@afaentorn.cat
menjador@afaentorn.cat
 llibres@afaentorn.cat
festes@afaentorn.cat
igualtat@afaentorn.cat
info@afaentorn.cat
mobilitat@afaentorn.cat 
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Comissió de Festes

Després de l'èxit de la gimcana familiar de l'any passat per 
recaptar fons per la Marató aquest any hem organitzat de 
nou una gimcana amb la diferència que aquesta era 
fotogràfica. Vam preparar dues rutes una de curta per fer-la 
caminant i una de llarga ideal per fer en bicicleta. Van 
respondre els qüestionaris un total de 98 persones i es va 
recaptar 200€. Entre tots els participants es van sortejar 3 
paneres ben boniques gentilesa de proveïdors de l'escola i 
altres establiments locals. 
 

LA GIMCAMA FAMILIAR PER LA MARATÓ

FESTA FINAL DE CURS

Aquest any no hem participat en el carnestoltes de 
Banyoles ja que la situació actual no acompanyava 
del tot. L'any que ve amb mes ganes i força que 
mai! Juntament amb els carrossaires i el grup de 
famílies que ajudaven amb les disfresses ens 
reservem totes les idees per el proper any!

CARNESTOLTES

Després de dos anys sense aquesta festa 
tan especial esperem que aquest curs ens 
podem retrobar tots per fer un bon comiat 
i poder desitjar sort als alumnes de 6è.

98 PARTICIPANTS Sorteig de 3 PANERES 200€ RECAPTATS
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Comissió de Menjador

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida i per aquest motiu cal promoure 
una alimentació saludable i sostenible tant a l’escola com a casa.
 
Com ja sabeu els menús de l’escola l’Entorn els confecciona la comissió de menjador de l’AFA. Des 
de fa uns anys es demana la revisió dels menús escolars a la PREME (Programa de Revisió de 
Menús Escolars) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
 
A l’última revisió van destacar que calia augmentar la freqüència de consum setmanal de proteics 
vegetals en els segons plats. Aquest és el motiu pel qual l’alumnat i les famílies heu notat més 
canvis.
 
Segons el departament de Salut, els llegums, per la seva composició nutricional rica en hidrats de 
carboni i en proteïnes, poden constituir un plat únic, acompanyats d’una amanida o crema 
d’hortalisses. Per la seva riquesa en proteïnes, els llegums són un substitut ideal de les carns, de 
les quals, en el nostre entorn, se’n fa un consum excessiu. La ingesta habitual de llegums pot tenir 
molts beneficis per la nostra salut i alhora prevenir futures malalties.
 
Des de la comissió de menjador cada mes es treballa per fer un menú que compleixi amb les 
orientacions de la PREME i que alhora agradi als infants, sempre amb la intenció principal de 
garantir la millor qualitat dels aliments i millorar els hàbits alimentaris de l’alumnat. 
 
Aquest canvi no tan sols fomenta dietes més saludables, sinó que també ajuda a combatre 
l’emergència climàtica reduint el consum de proteïna d’origen animal tot consumint més llegums, 
fruites i hortalisses, prioritzant sempre la producció local i de temporada. Així doncs, se suma a 
altres iniciatives que hem dut a terme per tenir un servei de menjador més sostenible, com ara la 
reintroducció del tovalló de roba o la compra de iogurts a granel. D’aquesta manera el menjador 
esdevé un espai sostenible que segueix la línia de centre d’escola verda. 
 
Des de la comissió us animem a fer-nos arribar les vostres inquietuds i suggeriments. Entre tots 
fem escola.

El menjador de l’escola, compromès amb la salut i el medi ambient
 

Equip de menjador

Finalment, us deixem una foto de tot 
l'equip de menjador: coordinadora, 
cuineres, monitores i monitors. Que són 
els que dia a dia acompanyen els nostres 
nens i nenes en aquesta estona del 
migdia. Moltes gràcies equip.
 

També volem agraïr a la Carme, monitora 
del Bon dia i del menjador, tota la feina 
feta i dedicació pels nostres nens i nenes, 
ja que després de 13 anys amb nosaltres, 
deixa l'escola, en motiu de noves 
oportunitats laborals.
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Comissió extraescolars

La comissió d'extraescolars segueix aquest curs apostant pel lleure durant l'horari escolar de 

migdia. Les activitats relacionades amb l'art, l'esport, el lleure i les TIC segueixen amb molta 

demanda arribant a 220 inscripcions durant el segon trimestre i aconseguint crear 33 grups. 

Amb les directrius del Departament i de la gestió de COVID els grups segueixen essent amb 

bombolla o del mateix nivell, fet que repercuteix amb el número de persones en cada grup i en 

la impossibilitat d'oferir activitats ja molt instaurades al centre. Tanmateix esperem que la 

normalitat torni i el curs vinent poguem oferir noves activitats i ampliar el ventall segons la 

demanda. 

220

Nombre d'alumnes 
inscrits curs 21-22

33

Nombre de grups 
totals

Comissió de llibres

La comissió de llibres s’encarrega de gestionar una proposta 
econòmica per a la compra dels llibres de text escolars i el 
material escolar.
 
En segon, lloc s’ocupa de coordinar l’elaboració de l’agenda 
escolar tenint en compte les necessitats informatives de 
l’escola l’entorn i també les necessitats informatives de l’AFA i 
de les famílies. La confecció de la portada i contraportada es 
realitza amb la participació dels alumnes de l’escola.
 
Per dubtes o consultes podeu escriure un e-mail a:
llibres@afaentorn.cat
 
 70

Per dubtes o consultes podeu escriure un e-mail a: 
extraescolars@afaentorn.cat
 
Properament trobareu tota la informació i formularis d'inscripció a la web: www.afaentorn.cat
 



Nova comissió:
la Comissió de Mobilitat

 
 
El bicibús/pedibús és una iniciativa per afavorir que els infants facin el trajecte casa-escola de 
manera autònoma, saludable i segura. Com en un autobús, hi ha trajectes regulars, parades i 
conductors/responsables, però el trajecte es fa a peu o en bicicleta. Els «conductors» són adults 
responsables que acompanyen els infants.
 
El bicibús s’està implementant amb èxit a moltes escoles i ara volem que arribi a l’Entorn.  Aquest és 
el primer objectiu de la nova comissió de mobilitat de l’AFA que es va constituir el passat 3 de març, 
amb l’objectiu de proposar solucions que permetin una mobilitat més segura, saludable i ecològica en 
el trajecte casa-escola. 
 

L'AFA de l'Entorn fa un pas endavant creant
la comissió de mobilitat i arranca amb una nova iniciativa: el bicibús/pedibús.

On ho farem:

L'objectiu d'aquest curs és de fer una prova pilot durant 
aquest últim trimestre. Les línies i la freqüència setmanal 
s'aniran determinaran a partir de la demanda i els 
voluntaris disponibles per tirar endavant el projecte, que 
s'han pogut apuntar a través de l'enquesta que us vam 
enviar.  
Per dubtes o consultes podeu escriure un e-mail a: 
mobilitat@afaentorn.cat
Properament trobareu tota la informació i formularis 
d'inscripció a la web:    www.afaentorn.cat

 
 
L'entorn de l'escola l'Entorn és un entorn ideal per a aquest tipus de projecte. S'han identificat quatre 
línies de 1,5 km. al voltant de l'escola, que donarien servei a la major part de l'alumnat:
 

- Línia 2: Centre Cívic (pot concebre's com un ramal de línia 1)

- Línia 1: Miànigues

- Línia 3: Club de Petanca

- Línia 4: Sant Andreu de Mata 

El nostre objectiu:
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L'AFA JA TÉ INSTAGRAM

Les xarxes socials son un mitja de comunicació molt potent. El creixement que han viscut en els 
darrers anys ha canviat la manera de comunicar-nos, de veure i d'interaccionar amb el món. I si 
un dels objectius de l’AFA en general, i de la Comissió de Difusió en particular, és explicar-nos 
més i millor, no podíem deixar de banda aquesta revolució. És per això que vam considerar útil 
utilitzar un d’aquests altaveus per  arribar més lluny. I d’entre totes les aplicacions possibles 
Instagram és probablement, la més poderosa i popular. 

Comissió de Difusió

Estem treballant la 
possibilitat de fer un banc 
de xandalls, on les famílies 
que ja no el necessitin el 
puguin donar i alguna altre 
l'aprofiti. 
 
Properament rebreu més 
informació.

Instagram és una xarxa social àgil, directa i amena que ens permet compartir imatges 
i  informacions. I això és el que fem: compartir avisos, recordatoris, fotografies, articles 
d’interès... En definitiva, volem apropar l’AFA a les famílies, afavorir la interrelació entre elles, 
fer-les coneixedores de les nostres activitats i engrescar-les en les iniciatives que van sorgint. I 
ho fem sobretot d’aspectes  relacionats amb l’escola i els infants, però també d’aspectes del 
poble, perquè fent poble també eduquem.Si encara no ho fas, pots seguir el nostre compte a 
@afaentorn. 

@afaentorn

Junts farem més escola
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Donem-li
 una segona vida als 

nostres xandalls!



Comissió de Pati

El pati de l’escola enguany està vivint 
canvis molt importants amb la creació 
de la pista coberta, la qual està prevista 
que s’acabi a finals de curs. 

En paral·lel, el passat 18 de desembre 
gràcies a l’ajuda de mares i pares 
voluntaris, i les eines i maquinària que 
van aportar, vam muntar al pati una 
muntanya de rodes decorades pels 
alumnes de l’escola. Era una de les accions 
que van quedar pendents en la jornada de 
pati anul·lada a l’inici de la pandèmia, i és 
la que ha donat el tret de sortida a les 
accions de la comissió de pati. Ara, 
l’objectiu és recuperar l’esperit co-
educatiu del projecte.  

En la última reunió hem escoltat les 
propostes recollides pels alumnes de 
l’escola i hem consensuat entre tots 
(alumnes, mestres, famílies i ajuntament) 
les properes actuacions. Aquestes seran 
executades en una jornada de pati el 
proper 30 d’abril, la qual recuperarà el 
caràcter festiu i serà oberta a les famílies. 
Esperem que els infants puguin gaudir en 
els propers mesos d’un pati que haurà 
incorporat totes les millores treballades. 
Però no ens aturem a aquí, queden accions 
encara pendents, algunes ambicioses i amb 
mirada creativa i naturalitzadora, pel que 
des de la comissió fem una crida a totes i 
tots aquells que tinguin ganes de FER, 
DISSENYAR o EXECUTAR PROPOSTES de 
millora del pati de l’escola.  

Necessitem el vostre suport per 
tots junts fer el PATI que volem.
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30 d'abrilJornada de patiUS ESPEREM!!



Comissió Igualtat

La comissió d'Igualtat de l'Escola de l'Entorn duu a 
terme accions durant el curs per formar part del canvi 
cap a una societat més justa i segura per a totes les 
persones. Es reivindica, en les activitats del 25N i el 
8M, entrre altres, una educació feminista que inclogui 
la perspectiva de gènere i la diversitat afectivosexual 
en totes les etapes educatives i que igualment posi 
en valor el paper de la dona a la societat. Creiem que 
d'aquesta manera podrem assenyalar i combatre es i 
opressions i violències masclistes de la societat.
 
Amb això intentem introduir polítiques educatives 
transformadores a nivell local que situïn les persones 
al centre, que trenquin amb els estereotips de gènere 
i els sostres de vidre. 
 
Seguint amb aquesta línia convidem a tothom a 
formar part de la comissió i seguir treballant per la 
igualtat. 
 
                   igualtat@afaentorn.cat
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Aquest curs l'AFA participa en el VIATGE ESPORTIU COMARCAL 

organitzat pel Consell Esportiu del Pla de l'Estany. En aquesta 

edició, simulen una travessa per refugis i es combinen gimcanes 

d'orientació i jornades multiesportives. Els itineraris son gimcanes 

d'orientació lliures obertes durant un període de temps que 

simulen el camí cap al refugi. Els refugis son jornades 

multiesportives en familia dinamitzades un dia concret i a la 

nostra escola tindrà lloc  el 5 de Juny i la temàtica d'aquesta 

jornada serà 

Viatge esportiu comarcal

circ, malabars, reptes i jocs d'aigua.
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