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ELS ALUMNES DE L’ERA VAN DE COLÒNIES

A la nostra escola els nens i nenes de P5, 2n, 4t i 6è van de colònies.

Els alumnes de P5 van al Mas Can Pic (3 i 4 de juny) que està situat a Taradell, és molt a prop i els hi agrada
molt. Hi van dos dies i una nit. Els alumnes de 2n van a la Casa de Colònies Marcel Maillot de l’Estartit (3,4 i 5
d’octubre) i hi van tres dies i dues nits. Els alumnes de 4t habitualment van al Mas Gorgoll (20,21 i 22 de maig)
que està situat a Palamós i també s’hi queden dues nits. Els alumnes de 6è es queden també dues nits a
l’Aparthotel Sant Jordi de Platja d’Aro (22,23 i 24 de maig) i fan moltes activitats aquàtiques.

Normalment els alumnes que van de colònies hi van a final de curs, menys el de 2n que aquest any hi han
anat el primer trimestre per tal que es coneguessin millor. Tots els nens i nenes que van de colònies han de
portar una motxilla gran i roba, sabates de recanvi i coixins per dormir. No cal portar menjar. Un any abans
de marxar de colònies les coordinadores de cicle fan la reserva. Sempre hi van amb autocar.

Les colònies és una activitat que es fa perquè els alumnes aprenguin de la natura, per conèixer més els
companys, per fer amics, per aprendre a compartir, a conviure entre ells i a respectar-se, respectar els mestres i
l’entorn.

LES COLÒNIES

PEP
SALMA 
SOUAD



PARLEM AMB… CARLES GIL
SECRETARI DE L’ESCOLA

En què consisteix la feina de secretari d’una escola?

En gestionar els materials de l’escola, els diners, els equipaments, atendre a les famílies...

Tens molta feina sent secretari i mestre de l’escola? Quines àrees fas i a quins cursos?

Si, perquè la gestió del dia a dia a l’escola comporta fer moltes coses diverses. Aquest curs faig l’àrea de
Llengua Castellana a 2n cicle.

Quants anys fa que treballes a l’Era de Dalt? Sempre has set secretari?

Fa nou anys que treballo a l’Era. No, vaig fer de tutor tres cursos amb el mateix grup d’alumnes (4t, 5è
i 6è).

Feu moltes reunions l’equip directiu?

Si, moltes per parlar de mestres, d’alumnes i de les famílies. Es fan moltes reunions amb l’AMPA i hem
d’estar disponibles sempre que algun pare o mare ens vulgui comentar alguna cosa.

T’agrada treballar en aquesta escola? Per què?

Si, perquè fa molts anys que hi sóc i em sento molt bé amb els companys i els alumnes.

Has treballat en altres escoles? Quines?

Si, moltes. Abans de venir a l’Era vaig estar cinc cursos a una escola de Cardedeu que es diu Mil.lenari.
Abans d’aquesta vaig treballar a molts llocs com Manresa, Manlleu, Gironella, Cardona, Sant Celoni...

De que tracta l’àmbit que fas? T’agrada fer-lo?

De Llengua Castellana, es diu “Fábulas”. Li agrada fer-lo perquè li agrada parlar en castellà que és la
llengua que parlava quan era petit i és una llengua molt bonica.
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PADRINS LECTORS 
A L’ESCOLA FEM PADRINS LECTORS

A la nostra escola fem padrins lectors. Aquesta 
activitat consisteix en que un alumne més gran (el 
padrí) comparteix una estona de lectura amb un 
altre alumne més petit (el fillol).

Es fa de la següent forma: els alumnes de 6è fan de
padrins als de 1r i els alumnes de 5è fan de padrins als
de 2n. El primer dia es formen les parelles de padrí i
fillol, es fa l’activitat al pati i es va a llegir a algun
lloc que agradi als fillols. Els altres dies normalment
es fa a les classes. Els de 6è i 1r ho fan el dijous al matí
(de 9 a 9:30h) i els de 5è i 2n ho fan el divendres a la
tarda (de 15 a 15.30h).

Els nens i nenes de 1r i de 2n trien un conte de la biblioteca i els de 5è i 6è tenen unes estratègies de
lectura preparades i els fan llegir. Les mestres tutores de 1r i 2n ajuden a triar les lectures per tal que
siguin adequades i agradin als fillols o, de vegades, les trien conjuntament padrí i fillol.

A l’Era fem padrins lectors perquè els nens i nenes de 1r i 2n puguin aprendre a llegir d’una manera més
fàcil, més ràpida i millor. És una activitat més per millorar la lectura, per confiar en els padrins i per
aprendre a llegir en un ambient diferent. També es fa perquè es relacionin més els alumnes de 1r i 2n
amb els de 5è i 6è. Junts aprenem i ens divertim.

ARTICLE D’OPINIÓ
EL FUTBOL A L’ESCOLA

Jo penso que el torneig de 
futbol del migdia està bé que 

el facin, però jo crec que 
l’hauríem de fer a tota 

l’escola. Ja sé que costa més 
d’organitzar-lo. Al menjador 
el qui vulgui pot participar al 

torneig que organitzen els 
monitors Mònica, Santi i Àlex.                                                                                           

TONI

ARTICLE D’OPINIÓ
L’ESPERAT TORNEIG DE FUTBOL

Al migdia, a l’hora del menjador, els 
alumnes de 3r,4t, 5è i 6è fem un torneig 

de futbol organitzat per en Santi, la 
Mònica i l’Àlex. Jo crec que és una bona 

idea perquè passes el temps més 
entretingut, et diverteixes i estàs en 

forma.

RAFA

A mi m’agradaria que a la tarda també hi hagués pati per jugar una estona 
amb els amics. També m’agradaria que el pati del matí fos més llarg. Al pati 

em diverteixo amb les meves amigues parlant i jugant.

NOUR

ARTICLE D’OPINIÓ
ELS HORARIS DE PATI
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T’agrada treballar a l’Escola de l’Era? Per què?

Si, m’agrada treballar a l’Era perquè hi estic còmode.

Has fet de conserge en una altra escola?

Anava a l’Escola El Castell un dia a la setmana.

Quants anys fa que treballes a l’Era? Sempre has fet la mateixa feina?

Fa onze anys que treballo a l’Era. No, no he fet feines diferents.

En que consisteix el teu treball?

En obrir i tancar portes, agafar el telèfon, fer fotocòpies, arreglar coses, donar pilotes i cordes a
l’hora del pari, curar els nens i nenes, ...

Quin horari fas?

De les 8.30h del matí fins a les 13h i de les 14.45h a les 17h.

T’agrada atendre als pares i mares? Per què?

Si, perquè m’agrada treballar de cara al públic.

Fas formació per fer millor la teva feina?

Si, cada any faig dues formacions.

Què és el que més t’agrada fer de la teva feina? I el que menys t’agrada?

El que més m’agrada són els nens, curar-los, i també l’ambient de l’escola. El que menys m’agrada
és anar a obrir i tancar les portes quan plou.

PARLEM AMB… MARC COSTA
CONSERGE DE L’ESCOLA
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D’ON VENEN ELS HÁMSTERS?
D’AMSTERDAM
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