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Quan ve el temps
  de menjar castanyes...

 
 Festes de tardor

 Ja ha arribat el temps de les castanyes, els moniatos i els panellets i a l’escola del Mar no ens els podíem 
deixar perdre! Un any més, la castanyera va arribar de les muntanyes amb bosses plenes de castanyes, grosses i bones, 
tots els nens i nenes les van poder menjar encara calentetes!
Abans però cada curs va oferir balls, danses i cançons dedicades a ella, la nostra estimada castanyera (amb cançons 
com “M’agrada la tardor”, “La tardor que jo conec” o “Quan és temps de collir castanyes...”).
Un gran repertori que va començar al pati de les arcades amb els infants d’educació infantil ballant i cantant en 
rotllanes, després els de primer i per acabar els de segon  que van gaudir molt ballant i ens van oferir una cançó  
fent percussió amb els pals.

 Al mateix temps, els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior estaven repartits entre les aules i el pati de 
l’hort, degustant les especialitats que ells mateixos havien preparat: galetes, panellets, dolços, fruites de la tardor 
i també menjant castanyes.
Aquest any tota l’escola ha participat i gaudit d’aquesta festa tradicional catalana. Els més grans estaven molt mo-
tivats i entusiasmats amb la preparació dels panellets, que van quedar boníssims!
Des de l’àrea d’anglès es va celebrar el “Halloween”, d’una manera molt divertida, elaborant: banana goast fingers, 
witch brooms i dolces i delicioses dentadures de galeta que feien por! 
Al final de la tarda la música sonava i tots menjant castanyes i rient vam acabar la festa molt contents. La Castan-
yera, tal com va arribar del bracet de la Goretti, va marxar a recórrer altres boscos per poder recollir més castanyes. 

 A reveure! I gràcies.

la castanyera ,
la castanyera .
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 Heu entrat al nou web de l’escola? Aquest curs s’ha actua-

litzat, modernitzat i procurat fer més dinàmic i atractiu el web de 

l’escola. Intentem que esdevingui un espai compartit en el qual hi 

pugueu trobar el recull de les activitats més rellevants que es fan 

a l’escola. I, d’aquesta manera, en sigueu partícips. Us animem a 

entrar, remenar, gaudir i, així, poder compartir amb els vostres fills 

i filles les vivències viscudes. Per entrar només heu d’escriure al 

navegador: www.escoladelmar.cat

L'Escola del Mar estrena nova         
pàgina web

 Els taurons tenen l’esquelet cartilaginós, com la nostra 

orella i, quan els cau una dent els en surt una de nova. 

Els taurons tenen sis aletes; l’aleta caudal la fan servir per girar 

i la dorsal per anar rectes.

Els taurons mengen molt, per això són tan grans. Mengen 

peixos, foques i, fins i tot, tortugues.

N’hi ha que ataquen, com els taurons blancs, però d’altres, com 

el tauró balena, són molt lents i tranquils. 

Dormen amb els ulls oberts i ponen els ous al fons del mar.

Totes aquestes coses i moltes més les estem aprenent els nens 

i nenes de P5. A l’Escola del Mar també en tenim de taurons, 

una classe plena. I, si no us ho creieu, entreu al web de l’escola 

i mireu les fotografies! Ah! I també tenim uns pingüins que tre-

ballen de valent, aprenen molt i s’estan fent molt i molt grans.

Els taurons de P5

 En una altra revista us vam explicar que l’escola estava participant en un projecte anomenat PROMECE mitjançant el qual treballàvem conjuntament amb altres escoles de Múrciai de Màlaga. 
 Tota la feina que hem dut a terme (la lectura i drama-tització de contes, l’intercanvi de bones pràctiques, la trobada a Madrid...) la vam presentar a un certamen anomenat “Premios Nacionales de Educación 2015” i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha reconegut el nostre com un projecte que realment contribueix a la millora de la qualitat educativa.Per tot això, felicitem tots els que hi han pres part, la il·lusió amb què s’ha fet i, sobretot, la feina ben feta.

Feina ben feta !

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/p5-projecte

-taurons-i-pinguins/



L'EntrevistaNatàlia Nebais, cap d'estudis 
de l' Escola del Mar 

 
  L'entrevista

“M'agrada molt la meva feina,sobretot treballar a l'aula amb els 
nens.

 Integrant la direcció de l’escola ens trobem 
la Natàlia Nebais i Simón. La Natàlia va estudiar Ma-
gisteri i Logopèdia i va cursar una part dels estudis 
de treballador social. Va treballar com a logopeda 
al CREDA, donant suport d’educació especial al CEE 
Les Aigües i a diferents escoles fins que va arribar a 
l’Escola del Mar començant per impartir classes de 
plàstica.
 La Natàlia és, des de fa tres anys consecutius, 
la Cap d’Estudis de l’escola i com a tal s’encarrega de 
coordinar les activitats escolars i extraescolars, dels 
horaris, dels grups d’aula, de l’atenció al claustre, de 
la relació amb el departament d’ensenyament, de 
vetllar pel procés d’aprenentatge dels alumnes, així 
com de l’aplicació de la innovació pedagògica, entre 
d’altres.

 Envoltada d’un caire tímid, la Natàlia m’explica que la seva feina, com a Cap d’Estudis, és estar al servei de 
l’escola, atendre tant als mestres com als pares, però sobretot vetllar pel benestar dels nens. És la coordinadora, 
en definitiva, del bon funcionament de l’escola.

 No s’estén a les respostes, té molt clar el que vol dir i ho expressa escarida però amb paraules plenes de 
contingut. És prudent amb la seva intimitat. Malgrat que el seu càrrec la posiciona en una actitud reservada, serio-
sa i formal, desprèn amabilitat i a cada resposta li precedeix un somriure.

 És mestre per vocació i la posem a la tessitura d’escollir entre l’aula i la direcció. Tot i que puntualitza que 
la seva feina li agrada molt, no pot evitar deixar anar el comentari que li encanta treballar a l’aula amb els nens i 
la seva expressió ens ho reafirma.

 Per a la Natàlia, la fórmula magistral per crear un equip docent d’excel•lència és fomentar l’escolta activa 
i l’empatia. El seu càrrec l’ha posat alguna vegada a “contra cor”, havent d’inclinar-se pel bé de l’escola tot contra-
dient la seva postura.

 La Natàlia està casada amb l’Enric Serras,director de l’Escola. Confessa que és una conjuntura complexa i 
que no és fàcil conciliar-ho: “tots tenim les nostres dificultats i fortaleses”. El que té clar, però, és que la direcció, 
tot i que de vegades es donen situacions difícils, gaudeix de complementació plena, condició indispensable per 
obtenir un resultat conciliador.

 Pel que fa a la relació amb el Departament d’Ensenyament, ens explica que considera que és molt difícil 
assolir les demandes de la societat actual, donat que l’evolució de la societat va a un ritme tan accelerat que és to-
talment desproporcionat al d’ensenyament. Un dels objectius de l’escola és fomentar la inclusió, però no és fàcil 
dur-ho a terme.  ”Malauradament, a les escoles no es gaudeix ni dels recursos ni de les estratègies ni de les eines 
ni del temps per aconseguir-ho”. Ens explica que els professors s’impliquen tot el que poden, inclús fora d’hores 
laborals, per intentar minorar l’impacte d’aquestes mancances per tal d’arribar a aquest nivell d’exigència.

 La Natàlia és una persona activa, amant dels esports, de la lectura, dels espais lliures i sobretot dels seus 
fills, amb una gran professionalitat i un gran cor custodiat per la sensatesa.

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/p5-projecte

-taurons-i-pinguins/



Circuit de bicicletes
 El Departament d’Ensenyament, al seu web http://xtec.gencat.cat/ca/, ha escollit com a treball destacat 
un projecte realitzat pels nens i nenes de P4 de la nostra escola: LA BICICLETA.
Les girafes i els elefants han estat treballant les bicicletes i han fet moltes activitats: converses sobre les bicicletes, 
observació i comparació de diferents tipus i les seves parts, experimentació del  perquè les rodes han de tenir 
forma de cercle... També han escoltat molts contes i han fet rodes i bicicletes amb plastilina,  pintat senyals de 
trànsit,  fet un mural de vehicles...

 Es va escollir aquest tema perquè era proper als nens i nenes i perquè permetia englobar el treball psico-
motriu, l’expressió oral i l’artística amb el treball de valors com el civisme o la prudència.
I, per acabar el projecte, van fer un circuit al pati amb els senyals de trànsit que havien dibuixat i, amb patinet, 
van poder fet tot el recorregut.
Els nens i nenes ho han passat molt i molt bé i han  après molt.
Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/infantil/la-bicicleta

Projecte d'estalvi energètic 50x50
 Ja hem acabat els dos anys del projecte 50x50. Al llarg d’aquests dos cursos ens hem plantejat com 
podíem fer estalvi energètic a l’escola sense fer inversió en equipaments. Hem mirat  quan enceníem els llums, 
quan els tancàvem, com ventilàvem les aules, quan obríem la calefacció, a quina temperatura la posàvem, si a les 
aules feia fred o calor, si recordàvem de tancar les portes
quan sortíem, etc.
Al final, hem vist que, tenint cura de tots aquests
aspectes i sense fer cap més inversió, només essent
conscients que petits gests com tancar un llum i una
porta o abaixar la calefacció quan no som a l’escola,
ha comportat un estalvi d’energia significatiu.
A més a més, l’escola ha estat seleccionada pel programa
europeu ZEMEDS, que té com a finalitat trobar estratègies
tècniques i financeres per portar a terme rehabilitacions
energètiques d’escoles i instituts existents en clima
mediterrani i convertir-los en edificis de consum quasi
zero. S’han fet algunes propostes amb la finalitat de
millorar la ventilació i l’aïllament tèrmic i acústic i ara
esperem que algun dia, com més aviat millor, es puguin dur a terme.
Nosaltres continuarem fent tot allò que estigui al nostre abast per estalviar energia i aconseguir que el nostre 
sigui un món més net i menys contaminat i us animem a què tots vosaltres també ho feu.



 Amb l’objectiu que la nostra sigui una escola oberta al món i també amb la finalitat d’ajudar a desen-
volupar en el nostre alumnat valors com l’empatia i la solidaritat, ja fa anys que des de l’escola col·laborem, entre 
d’altres associacions, amb Càritas de Vilassar de Mar en la recollida d’aliments per ajudar les persones i les famílies 
que, cada cop més, els falta allò que és més bàsic.

 La primera setmana de cada mes recollim aliments. Demanem quins són aquells que més es necessiten
i totes les famílies que ho desitgen col·laboren fent aportacions d’aliments. Els nens i nenes porten els paquets a 
la classe i els més grans, amb un carretó, com els d’anar a comprar, recullen, classifiquen i col·loquen en caixes 
el resultat del recapte.

 Hi creiem fermament! Creiem que el gest de portar un paquet de llegums, una llauna de conserves, un 
litre de llet... és un gest que pot semblar insignificant, però, al final, fa goig de veure com entre tots som capaços 
d’aconseguir omplir un cotxe curull d’aliments. 
Aquesta tasca de sensibilització dels alumnes sobre els valors de la solidaritat i la justícia social fa que Càritas ens 
consideri una de les “Escoles amb cor”.

“Escolesamb cor”

Recollida
sol
idà
ria



 Enguany, com cada any, també hem celebrat la diada de Santa 
Cecília amb un magnífic concert.
Hi van participar un munt de nens i nenes, molts més que altres anys. 
I és que això de fer un concert i de tocar davant els altres companys
i companyes de l’escola fa molta il·lusió, encara que això suposi haver 
d’assajar uns quants dies a l’hora del pati.

 El concert, va ser el dimarts ja que la diada s’esqueia en 
diumenge, i va ser molt reeixit. A banda dels èxits musicals, volem 
destacar que els músics participants, especialment a la primera part 
del concert, van pujar i baixar de l’escenari amb molta tranquil·litat, 
organitzant-se entre ells i amb el silenci necessari perquè l’activitat 
es pogués continuar desenvolupant amb normalitat.

 Felicitats als músics per l’esforç, el respecte i la il·lusió amb 
què han participat!

Concert de Santa Cecília

Tenim un altre cirerer ! 
Ho sabeu que a l’escola tenim arbres fruiters?
Doncs sí, als patis interiors de l’escola i al costat de la caseta hi tenim  arbres fruiters. Tenim un magraner, una po-
mera, un taronger, un llimoner, dues pruneres, un cirerer, una noguera, un ametller, dos micaquers (nesprers) i una 
figuera.
I ara, al pati d’educació infantil, també hi tenim un altre cirerer!
Fa unes setmanes l’alumnat de 5è va participar en una activitat del Projecte Vida, Terra i Arrels organitzat des 
d’Unió de Pagesos de Catalunya. Dos pagesos jubilats van explicar la seva experiència i dedicació a l’agricultura, 
l’evolució al llarg de la història del treball en el camp, els cultius propis de la nostra comarca... I, en acabar, con-
juntament amb l’alumnat, vam  plantar un cirerer. El vàrem plantar davant    
         de les aules de P3 i P4 perquè vàrem pensar que un cirerer és un arbre que als nens més petits els  
               fa il•lusió veure com va canviant al llarg de l’any: les seves flors tan boniques, les fulles denta- 
                   des verdes a l’estiu i de mil colors a la tardor i el fruit, la cirera, vermella, dolça, juganera, que 
                         tant ens agrada a tots.

                                                                        Ara com ara encara és molt petit, però si el cuidem i el reguem                        
                                                                        segur que es farà gran, gran, com els nens i nenes de l’escola!

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/concert-de-
santa-cecilia/

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/projecte-terra-vida
-i-arrels/



 Aquest curs els Dinosaures de 2n ens 
hem apropat a l’obra artística d’Henri Matisse.
Aquest artista del segle XX era francès i ha 
estat reconegut internacionalment. Va ser di-
buixant, gravador i escultor, però se’l co-
neix, principalment, com a pintor.
A més de pintar, a Matisse també li agradava 
fer collages. Es tracta d’una tècnica consistent 
en la realització d’una pintura o dibuix amb un 
o més objectes enganxats: fotografies, fus-
ta, pell, diaris, revistes o amb objectes d’ús 
quotidià.
Els dinosaures també, com en Matisse, hem fet 
collages. Tot dibuixant i retallant amb paper 
i tisores n’hem creat d’acolorits com els que 
aquest autor va fer.

Concert de Santa Cecília

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/concert-de-
santa-cecilia/

Més info: agora.xtec.cat/ceip-escoladelmar/portada/projecte-terra-vida
-i-arrels/



 
  Aplica't al conte

l pastoret
   mentider

Una vegada un pastoret s’estava al prat guardant el bestiar.
Com que no tenia cap persona per parlar, va començar a pensar com es 
distrauria.

I... què se li acut?
-Ja ho tinc ! – va dir –. Faré veure que ve el llop !
Llavors es va posar a cridar:

- EL LLOP, EL LLOP ! AI, QUE VE EL LLOP !
En un no res, tota la gent del poble va ser a la prada.
i... ja ho sabeu; ni rastre del llop.

-Ah, gran mentider ! Torna a cridar, torna ! – deia la gent.
I tothom  se n’anà a casa molt enrabiat.



Al cap d’un parell de dies, el llop

va aparèixer de veritat.

Pobres ovelles !
I pobre pastor també !
Tot espantat, cridava amb tanta força

com podia:

- EL LLOP, EL LLOP !
AI, QUE VE EL LLOP !
Però la gent del poble, des de casa seva

contestava:
-Au vinga ! No deixarem pas la nostra feina

per fer-te riure, gran mentider !
I el llop va devorar totes les ovelles.

I també al pastor?
No ! El pastor se’n va poder escapar ! 
I va prometre no dir mai més una mentida.

Sabeu per què?
Havia après que els mentiders ningú se’ls creu ni quan diuen la veritat.

Il·lustracions: Elisabet E. (mare de P5B)



Submergeix-te a:

                                        

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

Per llepar-se'n els dits!
Gelat de torró amb xocolata calenta

sobre salsa de gerds
Ingredien

ts
•1 barra de torró de Xixona 

•1 pot de nata en esprai 

•250g de gerds 

•4 cullerades grans de sucre 

•Suc de mitja llima 

•1 barra de xocolata negra

64% cacau

Elaboració
1. Agafem la barra de torró i l’esmicolem amb els dits. Ho posem dins d’un bol. 
2. Hi tirem la meitat de l’esprai de nata i ho barregem amb l’ajuda d’una for-
quilla. Quedarà una barreja homogènia. 
3. Hi anem afegint la resta de la nata fins que quedi una barreja cremosa. Gai-
rebé gastarem tot el pot, ho remenem molt bé amb una cullera (si us agrada 
més fi, ho podeu passar per la batedora).
4. Ho posem en un recipient rectangular o en forma de corona i el deixem al 
congelador. No fa falta remenar-lo de tant en tant perquè no cristal·litza. 
5. En el moment de servir podem fer una salseta de gerds tèbia per acom-
panyar: Posem els gerds en un cassó al foc, amb el sucre i la llima. Els deixem 
coure durant 10 minuts i ja estarà llest. 
6. Per acabar d’ adornar-ho, recomano afegir-hi xocolata negra desfeta per 
sobre. Nyam nyam quedarà boníssim! (només s’ha de desfer la xocolata al 
bany Maria) 

Li podeu donar un toc personal amb qualsevol topping que us vingui de gust: 
ametlles, cereals, llaminadures… serà divertit!
Bones i Dolces Festes!!!

Nota: Si teniu ganes, la nata també la podeu muntar vosaltres.

Tots som l'AMIPA
 Quan hi entres, pots pensar que et queda una mica gran, tens els nens petits, vas una mica atabalat, has 
sentit a parlar poc de l’Associació de Mares i Pares, coneixes algú que hi va i et convenç de que pots ajudar, i en 
sents empès al menys a provar-ho. Al principi vas perdut,  però al final, sempre trobes el teu lloc. Tothom aporta el 
seu granet de sorra i es compromet amb el que pot. Hi ha qui està a cinc comissions, i d’altres només a una... Però 
tot suma.

 Aquest any, comptem amb inestimables incorporacions de nous pares de l’escola que han aterrat amb molta 
empenta i ganes, amb més idees i experiències per compartir. Benvinguts! 

Pares, podem estar orgullosos. No contents amb tenir la sort de comptar amb la comissió Econòmica, la de Menjador
(i Permanències) i la d’Extraescolars, comissions que són imprescindibles ja en el nostre dia a dia, de gran participació 
i d’atenció continuada, en els darrers anys han continuat sorgint, diria “inventant-se”, un munt de comissions més, 
i és que idees no falten. Per exemple, la de Material Socialitzat, no és genial? O la Comissió de Benvinguda, no és 
d’agrair? I així moltes més, unes més visibles i altres menys, però hi són, totes compten, i darrera hi ha pares i mares 
pencant. 

 Actualment hi ha 18 comissions en marxa, ens hem més que felicitar. I compte, no sempre és fàcil, lluït 
o agraït, però tenim clar que ho fem perquè traiem una mica temps d’on sigui, perquè estem convençuts que és 
necessari, i per sort, ens ve de gust. Sabem que no som perfectes, per tant la premissa és intentar fer-ho el millor 
possible, aportant el nostre granet de sorra o la platja sencera.

  L’Amipa ha començat el curs amb les piles ben carregades, i com sempre, amb el propòsit d’aportar recursos, 
idees i esforços perquè la conciliació Escola i Família sigui un fet. I on l’escola ens necessiti, allà hi serem!


