
els Vilassaures!
Després de mesos de treball, buscant
disfressa, fent patrons, escollint música,
tallant roba, dissenyant la carrossa, 
practicant el ball… L’1 de març ha arribat i 
el rei Carnestoltes dóna el tret de sortida.

Més d’un centenar de Vilassaures
juntament amb la seva Pink Saura estan
disposats a des% lar pels carrers de Vilassar
de Mar per lluir carrossa, disfressa i ball.
Nervis i por a la vegada, però després del
primer ball i la presentació de la comparsa,
desapareixen i comencem a gaudir.
Els carrers estan plens de gom a gom,
això ens engresca encara més i fa que no
parem % ns a l’arribada al pavelló, on un
entrepà i un refresc ens refà una mica.

Arriba l’hora dels premis i SORPRESA!
Tornem a guanyar el premi a la comparsa
més simpàtica, la que més ha agradat al
públic.
I ja tornem a ser-hi, aquest reconeixement 
a la feina feta ens dóna una empenta per 
començar a rumiar quina serà la disfressa 
de l’any vinent?

Els Vilassaures i la seva Pink Saura ho tenim tot a punt per a començar la gran festa!

Aquest any som...
Adjectius: competent, prudent, treballadora, capaç, discreta... Tots ells se li poden atribuir a la Núria. Ha estat a  l’escola des dels seus inicis, abans i tot! Aquells que la coneixen des de fa anys probablement la recorden com a tutora de cicle inicial, però la formació d’un any a la Universitat de Liverpool la va animar i motivar a engegar un nou projecte: impartir classes de medi en llengua anglesa. (Projecte Clil Science).En aquests darrers anys com a english teacher ha deixat una gran empremta professional a l’escola. Ara, després de 40 anys dedicats al magisteri, s’ha jubilat. Molta sort, Núria! Que gaudeixis molt d’aquesta nova etapa de la teva vida.  

La Núria Forns s'ha jubilat

Un dels trets identi% cadors de la nostra escola és l’aposta per 

la informàtica i les noves tecnologies com a % nestra oberta al 

món i com a eina i mitjà d’aprenentatge. I ens de% nim com

a escola capdavantera en aquest camp. És per això, que 

agraïm la col•laboració de l’AMIPA per tal de poder renovar 

una de les aules d’informàtica de què disposa el centre i, 

adaptar-la així, a les noves necessitats i realitats que ens 

envolten. Trenta ordinadors que permeten als nostres 

alumnes treballar, navegar, aprendre... amb més seguretat, 

rapidesa, % abilitat i con% ança. L’AMIPA ho ha fet possible. 

Gràcies!

Estrenem aula d' informàtica

Al llarg del primer i el segon trimestre, els alumnes de cicle inicial han anat a la piscina municipal de Vilassar de Mar amb monitors de natació per aprendre a nedaro perfeccionar el seu estil. Tots plegats han après molti han gaudit d’una estona diferent de fer Educació Física.De la mateixa manera, professionals del judo i del tennis han vingut a l’escola per impartir classes d’aquestes disciplines als alumnes de cicle mitjà i de cinquè. Una petita pinzellada de raquetes, pilotes, xarxes, claus de judo, cinturons... i el resultat: nens i nenes motivats gaudint de l’esport gràcies a les activitats organitzades per l’Ajuntament de Vilassar.
Més fotos a: marblocs07.blogspot.com.es

Fem piscina , judo i tennis
           a Educació física
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per Més fotos a:

www.dropbox.com/sh/j598eys7f2qbf2g/-ad-gx2htF
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