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Deixeu que els vostres

somnis siguin més grans

que les vostres pors!
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  SardaTIC 2015

Sarda TIC 2015
El passat diumenge 19 d’abril es va celebrar l’acte de cloenda del projecte
Sarda Tic, en  el qual els nens i nenes de quart han estat treballant a l’escola
tot el trimestre. L’acte va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
i hi  van participar l’Escola Presentació de la Mare de Déu, i l’Escola del Mar
amb la col•laboració de l’agrupació Sardanista de Vilassar de Mar.

El projecte s’ha realitzat conjuntament amb vàries escoles de forma telemàtica i a través d’un blog. L’objectiu 
principal ha estat fer arribar la nostra dansa, la dansa catalana, La Sardana, a l’escola per això s’ha fet d’una manera 
moderna, lúdica i s’ha treballat de manera transversal, és a dir des de les diferents àrees curriculars. Així doncs han 
après a ballar sardanes i galop i també han après aspectes musicals de la Cobla.

La cloenda va ser un dia molt bonic, era diumenge migdia, tots els nens i nenes anaven vestits per el gran acte, 
de blanc i blau i faldilles de colors. Feia un Sol brillant i la Cobla Sardanista “Els lluïsos de Taradell” tocava d’allò 
més be. Desprès d’un matí ple de ballada de Sardanes, parades de llibres i molt ambient, per fi van ballar la Sardana 
d’exhibició. De l’escola del Mar van sortir dues penyes tot movent els mocadors. La Penya de l’Espardenya i la 
penya del Mar. Lluint cadascuna l’escut mes votat per la classe, el de l’Emma i el del Marcel.

Un cop col•locats va sonar la flauta que va engegar la Gran ballada, la Sardana “Shardakira”una sardana moderna 
feta amb tres temes de la cantant Shakira. Els nens nenes, distribuïts en tres rotllanes, feien molt de goig, ballant 
la sardana tradicional i introduint algunes passes modernes com voltes i palmades, sense perdre el ritme en cap 
moment.  Els últims minuts alguns pares i mares ens vam afegir a les rotllanes a ballar, intentant seguir les passes. 
Va ser molt entranyable i divertit. Tothom va dir que bé que ho havien fet. Felicitats!

En acabar es van fer la foto de grup amb la Mª Àngels, la tutora de quart, la Carme i la mestra de música, l’Alba. 
Després l’ Enric, el director va donar el diploma a cada alumne que havia participat. Finalment, l’agrupació Sardanista 
ens va convidar a un aperitiu. 

Va ser una trobada festiva i cultural en la que l’escola i la família es van unir per celebrar la cloenda d’aquest projecte 
tan enriquidor per a tots. Vam gaudir molt tots junts!



L'EntrevistaNúria i Victòria, el seny
i la rauxa ! 

 
  L'entrevista

“Som molt diferents, potser per això ens hem compenetrat tan bé durant 
tants anys.

A les protagonistes d’aquesta entrevista no els cal 
cap presentació, ja que són un punt de referència 
dins la nostra escola. Els anys passen, els cursos, 
els nens, però elles sempre hi són: la Núria Felipe 
i la Victòria Pro, fundadores i sòcies de la Fundació 
Cercle d’Activitats de Lleure. Dirigeixen un equip 
format per 19 persones, més 5 en pràctiques, que 
s’encarreguen de donar servei de monitoratge 
per a tota l’activitat no lectiva que ofereix l’Amipa 
a l’escola. Entre les dues porten el servei de men-
jador (amb 292 nens fixes diaris i uns 20 esporà-
dics), les permanències (amb uns 40 nens al matí 
i uns 8 a la tarda), el servei de biblioteca, el control 
d’extraescolars, la supervisió de l’entrada i la sorti-
da de l’escola, més els tallers, els jocs dirigits, l’aula 
d’estudi i la relaxació, a banda de les tasques admi-
nistratives de l’Amipa. Són a l’escola des que obre 
fins que tanca!

Els seus inicis van ser molt diferents, tot i que les dues eren mares d’alumnes de l’Escola del Mar. La Núria fa vint-i-
nou anys es va presentar per a una plaça vacant de monitora de menjador, venint de la branca administrativa. Al 
cap d’un any l’Amipa la va fitxar a temps complert per a portar l’administració. La Victòria fa vint-i-set anys tenia el 
seu fill a P4 i provenia del món del lleure, així que un dia li van demanar fer una substitució d’un cop a la setmana 
per a acompanyar els nens a la piscina, d’allà va passar a fer una altra substitució d’ajudant de cuina i al de poc 
temps va ocupar una vacant de monitora de menjador. La iniciativa de crear la seva empresa, inicialment una coo-
perativa i posteriorment la que tots coneixem com a Cercle, va sorgir arran de la proposta que els hi va fer fa uns 
quinze anys en Lluís Girós, aleshores director de l’escola, donat que la nova normativa exigia que el monitoratge 
el portessin empreses de lleure. L’experiència, la bona relació i el respecte mutu d’anys de treballar juntes, va fer 
que unissin el seny i la rauxa, com elles es defineixen, per tirar endavant el seu projecte. 

Defineixen la seva relació amb els pares i els alumnes com a molt directa i propera. Els nens passen moltes hores 
a l’escola i les veuen a cadascuna en el seu paper, ja saben a qui dirigir-se quan ho necessiten, però per resoldre 
conflictes també busquen el seu suport i ajuda. No cal dir que elles es coneixen els noms de tots, i ja van per la 
segona generació, és a dir, exalumnes que han tingut a càrrec seu que ara són pares, la qual cosa els hi omple de 
satisfacció. Els hi preguntem si han notat canvis al llarg de tots aquests anys, i potser el que més destaquen són els 
canvis socials i tecnològics que veuen reflectits també en actituds dels infants, que tenen molta més informació 
a l’abast i més picardia en el seu ús, i hi ha hagut certa alteració en el paper de l’autoritat. Però confien en el seu 
rol d’educadores de lleure, on el gran secret és que t’agradi la quitxalla, estimar-la, tractar-la amb respecte, donar-li 
seguretat i intentar-ho fer sempre el millor que saben, així reben d’ells la mateixa confiança i respecte.

Coincideixen en afirmar que malgrat que el dia a dia és feixuc i intens, és molt gratificant i estan molt orgulloses 
de tenir la confiança de les famílies i de la comunitat escolar, es senten part de l’escola. El missatge que ens dei-
xen com a acomiadament és de gratitud a les famílies per deixar-les formar part del col•lectiu de l’educació dels 
nostres fills en el món del lleure. I de total satisfacció. Desitgen que per molts anys puguin seguir tenint aquesta 
confiança. 



Hem après moltes coses de la seva vida i de la seva obra i ens feia molta il•lusió anar a veure la seva Fundació.
Per fi va arribar el dia. A l’entrada del museu, ens esperava per veure’ns  “El Personatge”. Tots el vam poder veure 
de ben a prop, fins i tot tocar-lo una mica i fer-nos una foto amb ell.  Un cop dins, fent molt de silenci, vàrem anar 
veient tot el que havíem treballat a l’escola: el gran tapís fet amb nusos i llaços de llana, els primers quadres d’en 
Miró fets a Montroig quan era jove, les “Constel•lacions”, el “Personatge davant el sol”, l’escultura “ Els dos ena-
morats” i altres escultures creades amb tapes, aixetes, tamborets, closques de tortuga, forques... Totes les seves 
creacions, tan personals i úniques que ens fan volar la imaginació.
Finalment, vam agafar l’autocar que ens va portar al Parc de l’Escorxador. Allà vàrem veure l’ impactant “ Dona
i ocell”.  Tots vam començar a cridar el seu nom! No ens esperàvem que fos tan alta i tan gran.  Després de la visita
a la fenomenal escultura ja teníem gana!  Vam travessar el parc i en un raconet d’ombra vàrem dinar tranquil•lament. 
En acabar, una zona de jocs molt interessant ens esperava perquè  poguéssim jugar i divertir-nos amb els nostres 
companys i companyes.

Visita a la
    Fundació

Els Elefants i les Girafes hem estat treballant el gran artista Joan Miró

Va ser un dia inoblidable!

 
      sortida P4



                                                                                            El dijous, dia 14 de maig, l’escola va participar en una mostra musical
                                                                                          anomenada “Veu de Veïns”.
                                                                                                   Es tractava d’una trobada de les escoles i els instituts de Vilassar
                                                                                           de Mar i de Cabrera en la que cada centre interpretava un tema de    
                                                                                          lliure elecció.  Al final, però,  n’hi va haver un de comú que vam         
                                                                                          cantar tots plegats.
                                                                                          La nostra escola va estar representada pels nens i nenes de 6è
                                                                                          que van cantar “Vois sur ton chemin”, una cançó a dues veus de la   
                                                                                          pel•lícula “Les choristes” que van interpretar amb moltes ganes
                                                                                          i  amb molta qualitat musical.
                                                                                          L’acte va ser molt reeixit, ja que tothom va cantar amb il•lusió tant  
                                                                                          la peça pròpia com el cant comú i és quasi segur que l’any vinent  
                                                                                          repetirem l’esdeveniment.

Voldríem reproduir aquí el text que acompanyava el programa de mà i que reflecteix la filosofia de la trobada:
“La música ens uneix. És el veritable llenguatge universal capaç d’emocionar. La pràctica
del cant és una activitat idònia per a l’expressió de sentiments i la participació d’un 
projecte musical comú ajuda als infants a sentir-se protagonistes i desenvolupar l’aspecte
cooperatiu.
A part de valorar la música, el cant i el moviment com a activitats altament enriquidores
i que contribueixen en el desenvolupament de l’Infant de forma completa, aquesta trobada
pretén compartir, amb les escoles de l’entorn , l’experiència de gaudir fent música.”

Veus de veïns

El passat 8 de maig els alumnes de 4t van assistir al lliurament de premis
del I Concurs de Contes en anglès organitzat pels Serveis Territorials del
Maresme-Vallés Oriental. Des del Departament d’anglès volem felicitar
a tots aquells alumnes i mestres implicats que ho han fet possible: els
alumnes de sisè, pels decorats que van fer a l’aula de plàstica; els alumnes
de tercer, que van fer les màscares, i, per descomptat, a tots els alumnes
de quart que des de l’àrea d’anglès van preparar totes les obres de teatre
que es van presentar, que tot i no resultar guanyadores, són igualment
mereixedores d’elogis. Els nostres alumnes han demostrat un domini
de la llengua excel•lent. Gràcies també als pares que van participar
tot fent possible que els seus fills lluïssin el vestuari adequat.
Per acabar, agraïments a aquells pares que varen acompanyar-nos a recollir el premi.
Tant de bo podem tornar aviat i us hi sumeu molts més. Tant de bo podem tornar aviat i us hi sumeu molts més. 
Podeu veure la representació de les obres al web de l’escola: www.escoladelmar.cat

Last 8th of May the students of 4th A grade attended the award ceremony of the Ist  English Tales Competition organized 
by Serveis Territorials del Maresme-Vallés Oriental. From the English Department we would like to congratulate all the 
students and teachers involved in this project that made it possible: 6th grade students for making the theatre set  in 
their Arts and Crafts class; the students in 3rd grade for making  the masks; and finally, congratulate the students in 4th 
grade indeed, for their effort on the rehearsals of the plays. So, although they have not been the winners, they deserve 
it as well. We are happy because our students have shown excellent oral skills. We want also to thank all the families that 
helped their children to get the dressing up for the plays. To finish, thanks as well to all the parents that came with us to 
the ceremony. You can watch the plays in the school’s web www.escoladelmar.cat

Finalistes del
     “concurs de contes en anglès”

Va ser un dia inoblidable!

Els vídeos es poden veure a la web de l’escola al Departament d’anglès: marblocsenglish.blogspot.com.es
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Almarcha, Xavier
Baade, Norman
Badenas, Joan
Ballús, Míriam

Barri, Albert
Boix, Pau

Claramunt, Anna
del Valle, Sergi

Fernández, ClaraG
ru
p 
A

Garriga, Elena
González, Júlia
Iduriaga, Núria

Iturri, Camila Andrea
Llinares, Núria
López, Tomás

Mambrilla, Maria Shu
Martos, Christian

Morales, Aurora

Muñoz, Adán
Murillo, Kilian

Recasens, Àlex
Robin, Ines

Romero, Marc
Sánchez, Laura

Tamimy, Sulaiman
Valdés, Diego
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Abellán, Jan
Aguilar, Pol

Astor, Marianna
Beulas, Arnau

Cano, Angel
Cantons, David

de la Rosa, Jonathan
Galdeano, Blanca

Ingles, Marc TomasG
ru
p 
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Lucut , Nuria Andrea
Lutze, Joaquim

Marsol, Mariona
Martínez, Ariadna

Montaner, Marc
Muñoz, Anna

Novakosky, Cristina
Peralta, Ivet

Preciado, Marta

Rabascall, Maria
Ruíz, Pau

Sierra, Berta
Tapia, Paula

Varela, Nicolau
Vila, Marc

Vivas, Edgar



Sabeu?
Els nens i nenes de 2n han fet uns preciosos titelles!
Primer, a plàstica, van construir el cap dels seus titelles 
amb paper maixé, inventades, cadascú va fer aquella 
que s’havia imaginat... Molt originals i molt creatives. 
I se les van emportar a casa seva per tal de fer-los un 

vestit conjuntament amb els seus pares.
I no veieu quins vestits més bonics!

Més tard, per grups, des de l’àrea de llengua
catalana, van inventar una història on els

protagonistes fossin, precisament, els seus
titelles. I, és clar, ara quedava representar

les seves històries davant del públic.
Els nens i nenes de primer van poder gaudir

i divertir-se amb aquestes fantàstiques
històries representades en un teatrí.

Tot un èxit de creativitat, d’ imaginació
i de treball en equip!

VA DE TITELLES

Els tres porquets tenien tres cases: una de palla, una de fusta
i una altra de pedra. Però no en tenien cap de xocolata!
Si n’haguessin tingut una, el llop tampoc no l’hagués pas des-
trossat; s’hauria entretingut a menjar i menjar i els porquets 
haurien tingut temps de fugir i, a més, segurament hauria aga-
fat un bon mal de panxa de tant menjar xocolata!

Doncs bé, a l’escola en tenim un munt de cases de xocolata! 
Bé, ben bé de xocolata no ho són però s’hi assemblen molt. 
Són les que han fet els nens i nenes de 5è, des de l’àrea de 
plàstica, per treballar el conte de Hansel i Gretel. Aquests dos 
sí que en van trobar una casa de xocolata de debò. El proble-
ma va ser que hi vivia una bruixa que, segurament, no devia 
ser gens llaminera, ja que la casa estava ben sencera. El que li 
agradava a la bruixa era... bé, millor no us ho explico que si no 
el conte perd la seva gràcia. El que sí que podeu fer és venir 
a veure les cases de l’alumnat de 5è que, com que no són de 
xocolata, segurament encara seran al seu lloc.

Cases i Cases



VA DE TITELLES

Els alumnes de 5è se'n van a Madrid !

El nostre projecte contempla, entre els seus objectius, la inclusió. Per aquest motiu, hem col·laborat amb la Fun-
dació Maresme. Aquesta fundació disposa d’un taller ocupacional de persones discapacitades que han dissenyat 
i elaborat el penjoll, la samarreta i la motxilla que el nostre alumnat ha lluït al llarg del  viatge. Tots ells amb el mo-
tiu de la mascota que representa el nostre projecte. Estem molt content d’haver-hi pogut col·laborar i encantats 
amb el resultat de la seva feina.

Podeu seguir les peripècies dels nens i nenes de 5è en aquest viatge al web de l’escola: 
www.escoladelmar.com  i al web del projecte www.cuentamelootravez.com

Sí, els nens i nenes de 5è, dins del programa PROMECE, 
aquest mes de juny s’han trobat a Madrid amb alumnat
i professorat de les escoles de Málaga i de Múrcia amb les
que estem duent a terme el projecte anomenat “Cuénta-
melo otra vez”.
Hi ha hagut  una part més cultural com les visites al “Mu-
seu del Ratoncito Pérez” i al “Museo del cuento” de Urueña
on cada grup ha fet una representació teatral d’un conte.
Els alumnes de cinquè han representat el conte de “El 
Mago de Oz”.
Però també hi ha hagut estones més lúdiques en les que
es va visitar el parc d’atraccions de la Warner Bros i, molt
especialment, la possibilitat d’assistir a una representació
del musical de “El Rey León”.

Manual para soñar
Cristina Núñez Pereira i Rafael R. Valcárcel
Editorial: Palabras Aladas
Llengua: Castellà
ISBN: 978-84-941-5134-7
Las veintiocho personas que aparecen en este libro son tan reales 
como tú, aunque la mayoría de ellas hayan vivido en épocas 
anteriores a esta. Sin embargo, más allá del año en que nacieron, 
todas tienen algo en común: el gran sueño que enriqueció sus vidas 
anidó en sus corazones y en sus mentes durante la infancia. Y todas 
lo identificaron, lo cuidaron y lo alimentaron hasta que lo hicieron 
realidad. Con las preguntas adecuadas, todos podemos averiguar 
cuál es el sueño que nos hará vivir una larga y maravillosa aventura.

?llegim
Què

Més a: palabrasaladas.com/entrenate_para_sonar/manual_para_sonar.html



La sopa de pedres

 
 Aplica't al conte

- Mestressa, no teniu pas un tros de pa per a aquest
soldat que ve mort de fam de la guerra?
La mestressa de la casa se’l mirà i digué:
- Però, que estàs tocat del bolet? Què t ’has begut
l’enteniment? No ho saps, que no hi ha pa?
Però... com t ’atreveixes? Mal llamp t ’arreplegui!
I a cops de guitzes i empentes el treu fora de la casa.
Pobre soldat... Prova fortuna en una altra casa, truca i diu:
- Mestressa, no teniu pas un tros de formatge per aaquest soldat que ve mort de fam de 
la guerra?
La mestressa se’l mira de fit a fit i li diu:
- Però, que estàs boig? Què no saps que no n’hi ha, de menjar? Com t ’atreveixes a demanar-ne?
I també a puntades de peu i empentes el treu a fora.
Pobre soldat... Ho va provar en una altra porta, en dues, en tres, en quatre i en cinc.
   I a totes les portes va rebre la mateixa resposta: 
- Estàs tocat del bolet! Estàs boig! Fora, fuig d’aquí!
I és que la gent d’aquell poble n’estaven tips de la guerra miserable que els havia cremat 
els camps i se’ls havia endut els nois, i és per això que del soldat no en volien saber res. 
Li tancaven la porta als nassos tot cridant-li que se n’anés.
Ah!, però el soldat no es va donar per vençut... Travessà el poble de cap a cap, i se n’anà 
al final del poble, on hi havia un safareig públic. Trobà unes quantes mosses i digué:
- Ei! Mosses! No em voleu pas ajudar a fer una sopa que faig de pedres?
Les mosses van riure .
- Una sopa de pedres... Però que estàs boig? - I se li’n reien . 

Diu que una vegada, fa molt temps d’això, hi havia un 
país que estava en guerra. I sabeu que les guerres sem-
pre porten problemes, porten rancúnies, enveges, hi ha 
molts morts, i molta sang. Però sobretot a les guerres hi falta 
el pa. La gent passa gana. No es cull el blat, no es fa farina 
i la gent es mor de gana.
Un bon dia, un soldat, fart de fer anar les armes, va decidir 
fugir de la guerra. I fugint, fugint, cansat i afamat, va 
arribar a un poble. Era alt com un sant pau i xuclat com 
un clau, i anava brut, esparracat i polsós. Semblava un sac 
d’ossos. Un fideu. 
Mort de fam, arribà a una casa, trucà a la porta i quan 
va sortir la mestressa li va dir:



El nostre soldat, cansat, afamat i deprimit, es va asseure al costat de la font de la plaça 
del poble i , com que ja no sabia què fer, es va posar a plorar. Plorava i plorava fins que 
un nen se li va acostar, i després un altre i un altre encara.
- Soldat, què tens? Per què plores?
- És que jo volia fer una sopa de pedres, que és una sopa que jo sé fer i que em surt molt 
bona, però no puc fer-la... – va respondre el soldat.
- Què et podem ajudar? - preguntà en Martí .
- I tant, mainada...! Mireu, necessito que em porteu una perola grossa, aigua, un grapat 
de pedres i llenya per a fer foc.
En un tres i no res, tots els vailets van a buscar les coses que havia demanat el soldat. 
Encenen foc, posen la perola al damunt, i hi fiquen aigua i pedres. L’aigua es començà 
a escalfar.Es posà a córrer cap a casa seva i , d’amagatotis de la seva mare, agafà la sal 
i la portà al soldat, que la tirà a l’olla. Al cap d’una estona, el soldat tornà a tastar la 
sopa i digué:
- Què bona...! Però jo diria que li falta una mica de tomàquet.
Un noi que es deia Lluís li fa:
- Però si jo en tinc a casa meva! Hi vaig de seguida.
- I també faltarien patates i arròs.
- Doncs jo puc treure les patates de l’hort - digué l’Anna.
- I jo a casa hi tinc arròs. El vaig a buscar! – va exclamar l’Ester.
- Mentrestant, la Fina es preguntava que podia portar...
- No tens pas enciam? - li va demanar el soldat.
- Sí que en tinc! Ara hi corro! - respongué la Fina.
I aquells vailets van anar portant pastanagues, cebes, mongetes, cigrons, naps, cols, apis, 
llenties, i fins i tot un va portar un tros de pollastre . La plaça ja era plena de tots els 
nens del poble, i al mig hi havia el soldat que remenava l’olla amb molta cerimònia.
La tornà a tastar, en tragué les pedres amb una cullera i digué:
- Aquesta sopa ja està. Mmmmm...! Quina sopa més bona! Ens ha quedat boníssima!
És la millor sopa de pedres que he tastat mai!
Tots els nens aplaudien i saltaven fent crits per la plaça. 
- Ara aneu a casa vostra i dieu als pares, avis i oncles que vinguin amb plats i culleres, 
que avui hi ha sopa de pedres per a tothom! – va exclamar el soldat.
Va haver-hi sopa per a tothom. Ningú se’n va quedar sense en aquell poble. I així va ser 
com gràcies als nens, aquell soldat i tot el poble van poder menjar per tota la gana que 
tenien , contents i fent festa. I des d’aquell dia, tota la gent del poble, grans i petits, 
gràcies a un soldat desconegut, va aprendre a compartir una mica més el que cadascú 
tenia.

Il·lustracions: Roser Rojas



Submergeix-te a:

                              www.amipa-escoladelmar.cat

Tens alguna cosa a dir-nos? www.amipa-escoladelmar.cat - amipa@escoladelmar.com
Facebook: AMIPA Escola del mar
Tipografia dels títols:  Anna - www.annavives.com

La Marea Groga torna al poble
COMUNICAT INTERAMPES DE VILASSAR DE MAR I CABRERA DE MAR
A FAVOR DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT

                           Com a part de la comunitat educativa volem activar la Marea Groga a Vilassar de Mar i Cabrera de Mar
                           per defensar l’escola pública i de qualitat que, a causa de les retallades i als canvis de les successives     
                             lleis d’Educació,  està en perill. Nosaltres som i hem de ser part activa de la comunitat educativa i per  
                             tant també ens hem de mobilitzar per exigir el dret de l’educació de les nostres filles i fills que aquest       
dret sigui públic i de qualitat. També hem de tenir accés a la informació i al debat sobre les repercussions que té
i tindran les retallades en educació tant en l’àmbit general com a nivell de les nostres escoles. El futur de l’educació 
està en joc i nosaltres hem de demanar el nostre espai de veu i de decisió. 
Si no ens movem... a qui deixarem la decisió del model d’escola que volem?

PROU RETALLADES
Des de fa uns anys estem patint les conseqüències de les retallades en l’àmbit d’educació per partida doble: 

1 Reduir el pressupost en educació, massificació de les aules, treure mestres, reducció de la sisena hora,  
          menys inversió en renovació de material i manteniment dels centres, etc...

2 i ara toca... tancar línies de P3.

NO VOLEM QUE ENS TREGUIN CAP LINIA DE P3
El Departament d’Ensenyament vol suprimir una línia de P3 a Vilassar de Mar, pel curs 2015-2016, i  treure’n una se-
gona segons el nombre d’inscripcions, això pot tenir un impacte molt negatiu pel suposat augment a les aules de P3. 
Tot  i que la mesura ha estat presa basant-se en una baixada de la natalitat a Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, sabem 
que només es tracta d’ una davallada puntual i no estructural que pot comportar que en anys futurs, si no es torna a 
obrir la línia de P3, ens puguem trobar amb aules massificades. Aquesta decisió s’ha pres sense conèixer els resultats de 
les preinscripcions i les matriculacions, amb la qual cosa en aquest cas, ni es té en compte la demanda ni es permet el 
dret dels pares i mares a escollir centre. Pensem que primer caldria esperar els resultats de la matriculació i en darrera 
instància, si es constata la davallada de matriculació, procedir a reduir ràtios i no a suprimir aules de P3. 

De nou recordar que les actuals lleis d’educació, la LEC (Llei Educativa de Catalunya), la LOMCE (coneguda com a Llei 
Wert), les retallades, el tancament de línies a centres públics i la privatització de les escoles bressol, estan convertint la 
trajectòria educativa dels nostres fills i filles en una cursa d’obstacles, cada cop més elitista i mercantilitzada.
Per aturar tot això ens volem activar per demanar una llei que defensi una educació pública, de qualitat, catalana, 
laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

I per això des de les AMPAS de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar volem impulsar: 
Els dimarts grocs – Posem-nos la samarreta groga cada dimarts.. 
Debats i Xerrades sobre l’educació pública
Més info a: ilpeducacio.cat


