
Conills i ànecs s'endinse
n a una nova aventura !

P3 ha començat amb nous amics, nous professors i nova escola. 

Us desitgem el millor! Endavant aventurers!
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Els nous
Conills i ànecs



Visca la Castanyada !

 
 Festes de tardor

La tardor
que jo conec

(Dàmaris Gelabert)

La tardor que jo conec
té gust a raïm i cep,
d’olivera i pluja % na,

de bolets amb julivert.
La tardor que jo conec.

La tardor que jo conec
les petjades fan crec-crec,

botes d’aigua i un paraigua
i el vent que s’enduu barrets.

La tardor que jo conec.

La tardor que jo conec
porta % gues i fruits secs,
mandarines i magranes
i el primer dia de fred.

La tardor que jo conec.
(2n Cicle Inicial)

La castanyera
Quan ve el temps de menjar castanyes

la castanyera, la castanyera,
ven castanyes de la muntanya

a la plaça de la ciutat.
 

La camisa li va petita,
la faldilla li fa campana,

les sabates li fan cloc-cloc
i en ballar sempre gira així.

 
Sona la música lara lara larala
sona la música lara lara lara.

(Educació Infantil)

La tard
or

(Noè Ri
vas)

Ja ha arribat la tardor

vestida de groc i marró,

cauen branques, cauen fulles

que després trepitgem tots.

Ja ha marxat la calor,

vent i pluja se l’han endut,

nits més llargues, més silenci,

/ aires que recordem tots.

La natura ens durà

pomes i raïm del bo,

molts bolets, també castanyes

que ens agraden molt a tots.

Ja ha arribat la tardor

vestida de groc i marró,

ara anem a passejar.

(1r Cicle Inicial)

De din
tre d'u

na pom
a

(Alema
nya)

De dintre d’una poma,

l’erugueta mira fora,

allà dins té cinc cambretes

perquè la casa és gran.

A dins de cada cambra

hi ha quedat una llavor,

totes dormen i somien

i passa la tardor.

El seu somni és un bell somni,

perquè pensen que més tard

la petita llavoreta,

un nou pomer serà.

(1r Cicle Inicial)
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Visca el ballde la castanya
Visca el ball de la castanya,És molt divertit i tots el ballen.Visca el ball de la castanya,

Al voltant d’aquest gran castanyer.Jo vull ballar!Tú vols ballar?Jo vull ballar! ah! ah! ah! aaahhh(Educació Infantil)



 Castanyada !



Aquesta tardor els nens de 2n 
hem fet acròstics i dibuixos



Aquest any tocava renovació  d’una part del Consell Escolar. A la nostra escola, concretament, calia renovar 

dues  persones del sector pares i mares, dues del sector mestres i la persona representant del PAS.
Us hem de dir que els pares d’aquesta  escola han donat una mostra excel•lent de participació i de responsa-

bilitat. S’han presentat 8 candidatures del sector pares i mares que, pels que no hi esteu avesats, heu de 
saber que són moltes i denoten l’interès per poder participar en les qüestions que es refereixen a l’educació 

dels vostres % lls/es. I també heu de saber que hi van haver 87 persones que van votar, que són moltíssimes!

Les votacions es van celebrar el dia 27 de  novembre i les persones escollides en representació de les famílies 

al Consell van ser:
        • Roser Vilaró i Fernández, amb 57 vots        • Àgatha Mur Minguell, amb 41 vots

            Felicitem-nos, doncs, per aquesta mostra d’interès i de democràcia!

Eleccions al Consell Escolar

Taller de cuina per Halloween

Aquest any, des del departament d’anglès, hem volgut celebrar Halloween d’una manera diferent:

fent un taller de cuina ben terrorí% c... 

Així doncs, quart va preparar “Banana ghosts”, cinquè “Slime bugs cup” i sisè “Halloween punch”. A més

a més, els de sisè van poder compartir el seu ponx amb aquells qui aquest any encara no s’han iniciat

en la cuina del terror: primer, segon i tercer.  Els més petits no van acabar de % ar-se d’aquella beguda

vermella com la sang, tot i així, gairebé tots es van animar a tastar-lo. 

Cooking Halloween va ser un èxit, una  manera divertida i dinàmica d’aprendre anglès i de celebrar una 

festa que, generalment, queda reduïda al famós “Trick or treat”. 

Us animem a veure el reportatge fotogrà% c al bloc d’anglès. 

COOKING HALLLOWEEN WORKSHOP
This year the English Department has decided to celebrate
Halloween in a di@ erent way: having a terrifying cooking work-
shop.
Thus, fourth grade prepared Banana Ghosts, % fth grade Slime 
bugs cup and sixth grade Halloween punch. Furthermore, sixth 
grade ended the activity sharing their punch with those who
this year have not been initiated in this new school tradition of 
cooking: % rst, second and third grade. The youngest of the
school doubted about the reddish drink , because it looked like 
blood. Still most of them tried it. How brave they are!
Cooking Halloween has been a success, a funny and dynamic
way of learning English and celebrate a festivity that, normally,
it’s limited to the famous “Trick or Treat”.
From the English Department we cheer you up to have a look 
to the photos on the English blog. 



Què és l'AMIPA?

AMIPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, és l’entitat que representa als pares i mares de l’escola per tal 
d’assegurar la seva participació en el servei del conjunt de la comunitat educativa. Tots els pares en 
formem part, a principi de cada curs paguem una quota per família que ens dóna la condició d’associats. 
  
La seva gestió es nodreix de la participació desinteressada, voluntarista, imaginativa i generosa del 
col•lectiu de mares i pares d’aquesta escola. Està regida per una Junta Directiva qui és qui administra
i representa l’associació, tothom en pot formar part i els seus membres són escollits democràticament 
a l’Assemblea General que es celebra anualment. Tots els que ens hem ofert per ser membres de la Junta 
ens organitzem mitjançant Comissions. 

El seu objectiu principal i engrescador és defensar la qualitat de l’educació dels nens i nenes i del seu 
entorn dins l’escola, propulsar ponts de comunicació i donar suport a la comunitat educativa, i gestionar 
i intentar cobrir les necessitats que es considerin essencials per tal de conciliar escola i família i, a ser 
possible, també d’altres activitats. 

En la nostra escola l’Amipa ofereix aquest espai de diàleg i també una infraestructura perquè es puguin 
organitzar i dur a terme els diferents serveis i activitats complementàries de l’escola, que en són un munt:

- Gestió i coordinació del servei de menjador i monitoratge.
- Servei d’acollida al matí i permanències a la tarda.
- Complement horari lectiu de la sisena hora i temps de migdia.
- Activitats extraescolars: anglès, futbol, escacs, esport, música, jazz, judo, ssstrépits..
- Gestió econòmica i administrativa, la base pel bon funcionament de les diferents activitats.
- Relacions Inter-Ampes, en comunicació amb la resta de les AMPES del poble.
- Escola de pares.

I d’altres projectes en col•laboració amb l’Escola, que van des del Servei de Biblioteca, les Infraestructures: 
per aconseguir allò que els pressupostos de l’Administració no contemplen o no arriben (ordinadors, 
pissarres electròniques, material lúdic...), part del Material escolar: per cobrir les necessitats que es 
creen a causa dels recursos insu% cients que es reben de la Conselleria d’Ensenyament, col•laboració en 
les Festes de la Castanyada, Carnestoltes, etc.., Aportació econòmica per l’organització de la sortida de 
% nal de curs pels nens de 6è, el projecte de Socialització de Llibres, les Recollides solidàries, els Hàbits 
saludables...

Actualment no arribem al 6% el total de famílies que formen part activament a les Juntes i ens agradaria 
engrescar a molts més pares a participar, estem convençuts que el que podeu aportar farà una Amipa 
millor.

Per contactar, hi ha un correu electrònic amipa@escoladelmar.com, així com una bústia a l’entrada de 
l’escola, però no hi ha com venir a les reunions de la Junta l’últim dijous de cada mes per veure de pri-
mera mà què es fa,  què es parla, i les mesures i/o decisions que s’adopten en cada cas que es presenta. 

      Tots tenim la paraula, i tots escoltem. L’Amipa som tots!



AMIPA

Ja sabeu que una de les disciplines a què l’escola dóna importància i valora és l’expressió artística (tant musical 
com plàstica). Així, al llarg dels darrers anys s’ha anat elaborant una línia pedagògica que ens ha permès de% nir 
el treball sistemàtic d’artistes i pintors vinculats a la nostra cultura. En aquest sentit doncs, es procura fer un 
apropament a la vida, estils pictòrics, evolució de la seva obra, in/ uències històriques i pictòriques,... de cadascun
dels artistes treballats. I què millor pel nostre alumnat que la visita didàctica i programada  als museus 
d’aquests grans pintors:
          - A P-4 s’impregnen dels colors i el simbolisme de Miró visitant la Fundació d’aquest gran artista.
          - A primer descobreixen un geni com va ser Antoni Gaudí i visiten la Pedrera i el Parc Güell . 
          - A tercer es delecten amb l’obra, les in/ uències i els estils pictòrics que va experimentar Picasso
             i s’acosten al seu museu per conèixer de primera mà la seva abastada obra.
          - A cinquè gaudeixen del surrealisme oníric de Salvador Dalí i viatgen % ns a Figueres per tal d’amarar-se
            de la seva obra.   

Els nostres artistes,
           la nostra cultura
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DESCOBRINT GAUDÍ

MUSEU PICASSO

SALVADOR DALÍ

Contes per a un món millor
ENRIC LARREULA

Editorial La Magrana L’esparver/Enero-2011

ISBN: 978-84-826-4969-6

Tots els contes d’aquest recull parlen de solidaritat, d’amistat, de 
felicitat i critiquen les diferències entre uns i altres per motius de 
diners i de poder. 
En els contes d’aquest llibre hi trobareu, entre altres coses, un camí 
que no anava enlloc, una castanyera que sabia escoltar, dos molt 
bons amics, un soldat que va triar lliurement el que volia fer i un 
home del qual ningú no es recordava.
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Submergeix-te a:

                                        www.amipa-escoladelmar.cat

Un Tracte amb Santa Claus

 
 Aplica't al conte

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

En Juli estava tan enfadat pels pocs regals que havia rebut el Nadal anterior, que la carta que
va escriure al Pare Noel aquell any va resultar tan dura que el mateix Santa Claus va anar
a visitar-l’ho uns dies abans.
- Per què tant empipament i tants regals? - va preguntar el Pare Noel - Però si tens
un munt d’amics!
- M’és igual!  Vull més joguines i menys amics.
I tan molest estava que el bo de Santa Claus va haver de proposar-li un tracte:
- Està bé. Com altres nens m’han demanat tenir més amics, et donaré un regal més per
cada amic al qual renunciïs perquè l’hi pugui oferir a altres nens.
- Fet! - va dir el nen sense dubtar. -A més, pots quedar-te’ls tots.
Aquell Nadal Juli es va trobar amb una enorme muntanya de regals. Tants, que
l’endemà passat encara seguia obrint-los. El nen estava feliç, cridava als 4 vents
el molt que s’estimava a Santa Claus, i % ns i tot li va escriure diverses cartes
d’agraïment. Després va començar a jugar amb els seus regals. Eren tan
al•lucinants que no va poder esperar a sortir al carrer per mostrar-los-hi
als altres nens.
Però, una vegada al carrer, cap dels nens va mostrar interès per aquelles
joguines. I tampoc pel mateix juli. Ni tan sols quan aquest els va oferir
provar els millors i més moderns aparells.
- Vaja!- va pensar el nen - suposo que m’he quedat sense amics. Bé, que més
dóna, segueixo tenint les meves joguines.
I Juli va tornar a casa seva. Durant algunes setmanes va gaudir d’una
joguina nova cada dia, i l’emoció que sentia en estrenar una joguina
tots els matins li va fer oblidar la seva falta d’amics. Però no
havia passat ni un mes quan les seves joguines van començar
a resultar-li avorrides. Sempre feien el mateix, i l’única forma
de canviar els jocs era inventant-se nous mons i aventures, com
feia habitualment amb els seus amics. No obstant això, fer-ho sol
no tenia gaire gràcia.
Llavors va començar a trobar a faltar als seus amics. S’adonava que
quan estava amb ells sempre se’ls ocorrien noves idees i formes
d’adaptar els seus jocs. Per això podien jugar amb una
mateixa joguina durant setmanes! I tant ho va pensar,
que % nalment va arribar a estar convençut que els seus
amics eren molt millors que qualsevol joguina, portava
anys jugant amb ells i mai s’havia avorrit!
I després d’un any de mortal avorriment, en arribar el Nadal va
redactar per al Pare Noel una humil carta en la qual demanava perdó
per haver estat tan maldestre de canviar els seus millors regals per unes
avorrides joguines, i suplicava recuperar tots els seus antics amics.
I des de llavors, no va desitjar per Nadal una altra cosa que tenir molts amics i poder
compartir amb ells moments de jocs i alegries, encara que fos amb les velles joguines de sempre.


