BESCANÓ PETIT
L’AMIPA

Festa de l’intercanvi
Els actes més destacats
d’aquest últim trimestre
organitzats per l’AMIPA
són sens dubte la festa de
final de curs i la festa de
l’intercanvi

tractava, a partir del debat amb els
pares, i orientats pel ponent, d’analitzar el contingut de l’anunci, més
enllà de la simple imatge. A partir
d’algun joc que es va fer, es va analitzar què suggerien certes marques
de productes.

Festa de fi de curs

Va ser un acte molt interessant,
l’objectiu del qual era fer reflexionar
sobre la publicitat d’anuncis de joguines i de la publicitat en general,
per poder orientar en l’educació del

La festa de final de curs no va resultar tan lluïda com la d’altres anys a
causa principalment de la pluja,
que va obligar a fer el sopar a cobert, concretament al nou espai de
l’escola que servirà de pavelló d’esports. Tot i això, unes 300 persones
s’hi van congregar per celebrar el final del curs escolar. Al llarg de la
tarda, el mag Fèlix va fer un dels
seus fantàstics espectacles i alguns
nens i nenes van protagonitzar alguns balls. Després del sopar, la
festa es va acabar amb el ball a càrrec d’un DJ.

Per l’AMiPA

consum dels nostres fills.
Cal recordar que aquestes xerrades,
que es van fent durant tot el curs escolar, van dirigides als pares i mares
amb la finalitat de millorar les relacions familiars, entendre els nostres
fills i ajudar o orientar quan hi ha
algun conflicte entre pares i fills.
Finalment, cal lamentar la suspensió de la sortida anual de l’AMiPA,
aquest any prevista al pic de les Àligues, a causa del mal temps.

Festa de l’Intercanvi
Un dels actes en què cada any participa més mainada és la festa de l’intercanvi. Els nens i nenes poden
portar-hi les joguines, llibres i altres
coses que ja no necessiten o no volen i canviar-los per les coses que
porten altres nens. És una bona manera de fomentar el reciclatge, el
consum responsable i el valor de les
coses. En aquesta edició, una cinquantena de nens i nenes van participar en la festa, al llarg de la qual
es va repartir berenar per a la mainada.

Xerrades dirigides a
pares i mares
Cal destacar també la xerrada Històries o anuncis? Jugar o consumir
jocs? El repte d’aprendre a consumir, a càrrec de Salvador Viciana,
educador de l’Escola del Consum de
Catalunya, organisme dependent de
l’Agència Catalana del Consum.
En la xerrada es va parlar de la publicitat, sobretot de les joguines. Es
van passar uns quants anuncis i es
La festa de l’intercanvi és una de les iniciatives de l’AMiPA.
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Viatge a Port Aventura
Els dies 20, 21, 22 i 23 de maig els
nois i noies de 6è curs vam realitzar
el tan esperat viatge de fi de primària. Havíem fet diverses activitats
durant el curs per ajudar al seu finaçament i havia arribat l’hora de
gaudir-ne.
Ja fa diversos anys que la destinació és la mateixa i no podríem dir
ben bé per què, però tots parlem de
quan anirem a Port Aventura i no
de quan farem el viatge.
Però va arribar el dia de marxar i,
després d’una nit de nervis, vam
agafar la maleta i la bossa –no sabem per què les mares ens fan agafar tantes coses: per si plou, per si
fa fred, per si...– i, som-hi, cap a la
plaça de les Nacions. Ens vam haver d’esperar una estona perquè
l’autocar va arribar tard, però, després de carregar les maletes i pujar,
vam sortir cap a Barcelona.
Un cop arribats a Barcelona vam
esmorzar i vam anar al cine Imax a
veure una pel·lícula en 3D sobre dinosaures que va estar molt bé. A la
sortida ens van dir que fins a les 2
no preguntéssim quan faltava per
arribar i vam seguir el camí fins a
Cambrils, que era el lloc on teníem
l’hotel i ens hi passaríem els propers tres dies.
Vam arribar, vam anar a dinar i després de dinar ens van dir que féssim
grups per anar a les habitacions; ens
les van repartir i vam tenir una estona per jugar. A la tarda ens vam dirigir a Tarragona a veure la ciutat i
alguns dels seus monuments.
Tarragona és una ciutat força més
gran que Girona, i un cop hi vam
ser ens van portar fins a la catedral,
que com gairebé totes les catedrals
estava a dalt de tot del camí. Sort
que després feia baixada i no ens
vam cansar gaire tot i la calor. Ens
va agradar veure les restes del circ
romà i l’amfiteatre. Acabada la visita ens vam comprar un gelat.
L’hotel era molt divertit perquè tenia molt espai per jugar i ens ho
vam passar d’allò més bé. Cada dia
després de sopar hi havia discoteca,
però de vegades era millor ju30

gar a futbol o xerrar amb els amics.
També hi havia nens i nenes d’altres escoles.
El dimecres vam a anar a Peníscola,
on hi ha un castell molt ben conservat i que, com gairebé tots els castells, estava a dalt de tot, i apa, a
pujar un altre cop. Després de la visita va ser l’hora de dinar. Ens van
donar paella i calamars a la romana. Vam quedar ben tips. A la tarda
vam arribar fins al delta de l’Ebre,
on vam pujar en una barca que ens
va portar a fer una volta fins allà on
l’Ebre desguassa al mar. Mentre
passejàvem, vam poder observar les
diferents aus que viuen en aquell
parc natural. De tornada a l’hotel
vam jugar una estona fins a l’hora
de sopar.
El dijous era el gran dia i tots estàvem molt nerviosos per anar a Port
Aventura. En Paco, en Ramon i la
Montse ens van dir que havíem de
ser dels primers a arribar-hi i que
ens hi estaríem fins a l’hora de tancar, i així va ser. Vam passar un dia
molt divertit alhora que moll en alguns moments, ja que les atraccions que mullen són les que més
ens agraden a la majoria. Vam tenir
molta estona per anar pujant allà
on ens venia bé de pujar, tot i que
hi va haver algú que no va poder
pujar en algun lloc perquè no feia la
mida.... Ben cansats i a l’hora de
tancar, vam tornar cap a l’hotel a
sopar. Hi havia gent que encara tenia ganes de jugar a futbol o a bàsquet una estona més.
I va arribar el dia de tornar, divendres. Ens vam aixecar ben adormits
i ens van portar fins a Santes Creus
a veure el monestir. Era molt bonic
i estava ben conservat, però estàvem molt cansats i sembla que no
ens vam assabentar gaire del que
ens van explicar els mestres. Vam
tornar a l’hotel a dinar i després de
descansar una estona vam fer el camí de tornada fins a casa.

Pels alumnes de 6è
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L’estudi del carril bici

Pels alumnes de 6è

Els nens i nens de 6è hem
fet un estudi de la via del
carrilet d’Olot, de quan hi
passava el tren i del que
se’n fa ara, especialment
de l’aprofitament del
carril bici
Els mestres ens havien preparat una
webquest, que és una mena de treball que s’ha de fer buscant les respostes a internet, i després de
buscar i treballar uns quants dies a
l’aula d’informàtica, com a cloenda,
ens van dir que la millor manera de
conèixer el carril bici era fer-lo i que
els dies 5 i 6 de juny el faríem en bicicleta des de les Preses fins a Bescanó, tot fent nit a l’estació d’Amer.
El treball ens va agradar i més encara l’acabament. Dos dies en bicicleta
i dormint fora de casa eren una cosa
força engrescadora.
Cada classe es va dividir en 4 grups
i cada grup havia de buscar la informació sobre un d’aquests temes:
Història, Va de nombres, Turisme i
estacions i El coneixem. També havíem de preparar unes petites entrevistes a les persones que ens
rebrien i ens explicarien coses del
tren d’Olot: el Sr. Mateu, responsable de l’àrea de relacions públiques
i premsa de l’Ajuntament de les
Preses; el Sr. Luís Baixes, responsable de Bicicarril.com; el Sr. Josep
Saderra, veí d’Amer i antic treballador del tren, i el Sr. Xavier Soy, alcalde de Bescanó.
Per pujar fins a les Preses ho vam
fer amb la Teisa, que és l’empresa
d’autobusos que fa el recorregut que
feia abans el tren. Uns pares ens van
portar les biclicletes fins a l’estació
de les Preses.
Allà ens va rebre el Sr. Mateu, a qui
vam poder entrevistar. Vam pujar a
la bicicleta i vam anar seguint el
carril bici fins a les Planes. Allà vam
parar una estona per dinar. A la tarda es va començar a ennuvolar i
vam seguir fins a la Font Picant d’Amer, i quan vam començar a peda32
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lar fins a Amer es va posar a ploure i
vam arribar a l’estació ben molls. Va
ser molt divertit! Com que plovia,
no vam poder jugar gaire. A l’hora
de sopar els mestres ens van fer una
amanida de pasta –tots teníem força gana–. I va arribar l’hora de dormir, cosa que era una mica
complicat, ja que no hi havia matalassos, però estàvem cansats i vam
acabar dormint com troncs.
L’endemà ens vam aixecar i, després de menjar pa amb Nutella i llet
amb cacao per esmorzar, vam agafar les bicis i vam seguir la ruta fins
a Anglès. Allà vam tornar a esmorzar –això de pedalar fa venir gana–
i tot seguit vam continuar fins a
Bescanó. A la tarda tothom estava
molt cansat i gairebé ens adormíem
a la classe. Però va ser una experiència molt bonica i engrescadora.

Un petit resum de les
entrevistes
El Sr. Mateu, de les Preses, ens va
explicar que abans la gent feia servir
el tren per anar a l’escola, per a anar
a treballar, per anar a les Fires de
Girona. De la mateixa manera era el
mitjà de transport més ràpid per
portar qualsevol mercaderia d’un
lloc a l’altre. També ens va explicar
que a les Preses hi havia dues estacions i que allà on érem actualment
era un punt d’informació del carril
bici. Ens va dir que la majoria de la
gent que hi anava era dels voltants,
de Barcelona i del País Basc, tot i
que també hi havia alguns ciclotu-

ristes estrangers.
El Sr. Luís Baixes, de Bicicarril.com,
ens va explicar a l’estació d’Amer
que allà s’hi podien llogar bicicletes
per fer diferents rutes senyalades
per l’entorn. Ens va dir que estaven
marcades com les pistes d’esquí: de
verdes les més fàcils a negres les
més difícils. Ens va dir també que el
preu era de 15 euros cada dia. Ell
era l’encarregat de mantenir les bicicletes en bon estat.
El Sr. Josep Saderra ens va explicar
moltes anècdotes de la seva vida al
tren. Ens va comentar que en aquella època treballar al tren era una
feina de prestigi i que era molt ben
vista per la gent. Deia que hi havia
de 35 a 40 treballadors a l’estació
d’Amer (mossos, brigades, torners,
cap d’estació...). Ens explicava que
el tren portava de tot, especialment
carbó, i que els dies de festa solia
anar molt ple, sobretot els dies de
festa major dels pobles del voltant.
Fins i tot es feien trens especials el
dia de Fires de Girona.
Va ser ell qui ens va explicar que el
tren va deixar de funcionar perquè
el govern de l’època franquista no el
va voler mantenir més perquè deia
que era massa car...
El Sr. Xavier Soy ens va explicar, en
arribar al poble, que segurament
Bescanó era el poble més bonic del
carrilet però amb l’estació més lletja. Ens va dir que l’estació s’havia de
convertir en un centre important
d’informació i d’estudis de la natura
de l’illa del Ter.

Ens va explicar que s’estava recuperant el Pou del Glaç de Vilanna i que
a la rectoria de Vilanna s’hi havia fet
un centre de descans on hi podia
anar la gent que passa pel carril bici.
També ens va explicar que el carril
bici va començar a Bescanó, quan
l’Ajuntament va decidir netejar la
via, i tot seguit s’hi van anar afegint
els altres ajuntaments veïns, com
ara Salt. Ens va dir que ara es podia
anar amb bicicleta del Pirineu fins a
la Costa Brava.

EL TREN D’OLOT
Ja se’n va el tren d’Olot
fent xup, xup,
se’n va el tren d’Olot.
Surt quan vol
i arriba quan pot;
fent xup, xup,
se’n va el tren d’Olot.
Cançó popular

Unes quantes dades
sobre el tren:
• El 13 de novembre de 1895
s’inaugura el tram de Salt
fins a Amer.
• El 10 de novembre de 1898
arriba a Girona.
• El 14 de novembre de 1911
arriba a Olot.
• El cost de la línia va ser de
6.071.349 pessetes d’aquell
temps, que són 36.489,54
euros d’ara.
• Tenia un recorregut de
54,76 km.
• Hi havia 2 túnels, 30 ponts
i 16 estacions.
• Va deixar de funcionar el
24 de juliol de 1969.
Si voleu, podeu veure el
treball complet a la pàgina web de l’escola:
http://www.xtec.cat/ceipdrsobreques/projectecarrilet2008/index.htm
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L’ESCOLA

Festa de
fi de curs
La festa de fi de curs ens agrada molt i ens ho passem molt bé. Aquell dia manen els de 6è , que per
alguna cosa són els grans de l’escola i els que se’n
van a l’institut, i tots els hem de fer cas. Ens organitzen jocs per a tots i ells són els que els controlen.
Deu ser perquè són els grans, però ho fan molt bé i
tots ens divertim molt.
Hi ha jocs de pilota, de xanques, de pintar-se la cara
i els cabells, discoteca, jocs amb la cullera, el ball de
la patata... En fi, és una festa ben divertida.
Quan els jocs s’acaben ens donen un gelat i després
de jugar una estona fem el comiat dels nens i nenes
de 6è que se’n van a l’institut. La directora de l’escola els va fer un discurs de comiat i ells van dir una
colla de paraules que representaven el que havia estat per a ells l’estada a l’escola.
Després de tot vam anar cap a les classes a recollirho tot i els mestres i les senyos ens van dir que ens
ho passéssim molt bé, però que a l’estiu hi havia
temps de tot: de jugar, d’anar a la piscina, d’anar al
casal, d’anar a la plaça, d’anar a la platja, de mirar la
tele i d’avorrir-se i de... repassar aquelles coses que
hem après, perquè quan arribi el setembre no ens
en recordarem gaire.
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LA LUDOTECA

LA LLAR D’INFANTS

Bescanó Nins News
Un cop més ha arribat la calor de
l’estiu i amb ella també el final de
curs. Les Guineus i els Senglars (els
grans de la llar d’infants) se
n’anira n a P3 perquè ells i elles
diuen que ja són grans. Els peques
de Llar 1 aquest any vinent ja seran
els veterans de la llar.

Els nens i nenes de Llar 2 vam fer
molta feina els últims mesos, entre
les visites dels mossos d’esquadra,
dels bombers, del flequer (Can
Ferran), d’en Gil i la seva ambulància i la sortida a Mas Muxach per
conèixer un xic més coses sobre el
sol, la lluna, les estrelles...
Els més petitons també vam treballar molt experimentant amb la gelatina, la xocolata, la taronja i la

llimona i tot el que està en relació
amb el sentit del gust...
La festa de final de curs va anar
molt bé: vam ballar molt i vam
menjar molta coca; també hi va
haver sorpreses tant per als nens i
nenes que marxen a P3 com per a
les senyoretes...
Estàvem molt contents, amb ganes
de fer vacances, d’anar a la piscina,
a la platja, de viatge i canviar un
xic el xip.
I és que el curs passat va ser un
curs molt intens...
I esperem que els nens i nenes dels
Senglars i les Guineus s’ho hagin
passat molt bé i tinguin un bon record de la seva estada a la llar d’infants del seu poble.

Visita a l’alcalde
Un sorral i una caseta van ser les peticions que els
nens van fer a l’alcalde Xavier Soy
Els alumnes de P3, P4 i P5 de l’escola van anar a visitar l’alcalde, Xavier Soy, perquè els expliqués com funciona un ajuntament i quines funcions té un alcalde, i també van aprofitar
l’ocasió per demanar un sorral i una caseta de fusta. «El sorral el tindreu al setembre, quan comenceu el nou curs. I la caseta, en prenc nota i ens ho estudiarem amb la regidora
Teresa Prat i us direm alguna cosa ben aviat», va respondre.
Després els nens van poder visitar l’ajuntament i fer preguntes a l’alcalde sobre les seves tasques diàries. En acabar la visita i l’entrevista, els nens li van cantar una cançó i tot seguit
van fer ballar els gegants, en Llorenç i la Miquela.

La Ludoteca ha
donat a la
Ludopiscina a
l’estiu
Per Teresa Prat

Al mes de juny
la Ludoteca va començar
les seves vacances
després de tot un curs
de treball, de jocs i
d’activitats
A la Ludoteca s’intenta, amb l’ajuda
del joc, que la mainada comparteixi i
es relacioni amb els nens de diferent
edat. És un espai on es treballa conjuntament les tradicions, les festes,
l’entorn, també es canta o es balla,
sempre sota la coordinació d’un
equip de monitors i monitores especialitzats.
Des de la regidoria d’Ensenyament
valorem molt positivament tot el
treball que es duu a terme a la Ludoteca, tant per les activitats en les
quals s’ensenya a jugar d’una forma
ordenada als més petits com per l’ajuda que suposa el servei per a la
conciliació entre la vida familiar i la
laboral.
L’últim dia de Ludoteca es va fer una
festa de comiat en què tots els nens i
els monitors es van pintar i disfressar.
Aquest any per primer cop hem encetat una nova forma de joc que barreja el bany a la piscina amb jocs de
taula, lectura de llibres i revistes.
Heu pogut trobar aquesta nova iniciativa a la piscina municipal, cada
dia de 3 a 7 de la tarda, on es treia
un carret amb jocs i lectura.
La Ludopiscina ha estat molt ben
valorada pels usuaris. És una activitat que fomenta el joc combinat amb
el lleure aquàtic. També ajuda a la
relació amb els amics i els familiars
mentre es gaudeix de l’aire lliure.
Al mes de setembre la Ludoteca tornarà a obrir les portes per a tots els
nens de Bescanó. Tothom qui vulgui
apuntar-s’hi cal que vingui a la Ludoteca del 15 al 30 de setembre.
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