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Per Carnaval tot s’hi val!



Tal com va manar el Rei Carnestoltes, tots els 
nens i nenes juntament amb l’equip educatiu 
es van guarnir per la Gran Rua, que va tenir 
lloc al pati de l’escola. Mestres i alumnat van 
passejar per exhibir les seves disfresses i 
passar una bona estona tots junts. El llibre 
del Petit Príncep ha estat el fil conductor 
d’aquest carnaval.

Hi podíem trobar des de ovelles, conills, 
flors i fins i tot aviadors. I com sempre els 
més petits van desfilar amb les seves disfresses 
preferides de marietes, cavallers, Spiderman, 
cuiners, princeses, vaquers...un gran ventall. 
Tots contents desfilant, quin goig!

L’alumnat de sisè ens va oferir el Gran 
espectacle del Consell dels Bulls, molt 
divertit! Amb els seus balls, van animar a 
tothom a ballar i fer gresca!

La tarda de Carnaval a l’escola 
plena de color i xerinola!



Un Mar d’Unicorns

El Carnaval va entrar per la porta gran a Vilassar 
de Mar i, com no, i per desè any consecutiu, 
l’Escola del Mar sortí als carrers lluint la seva 
disfressa. La comparsa “Un Mar d’Unicorns” amb 
la seva Reina, la magnífica, esplèndida i preciosa 
“Unicorn Star”, va demostrar un any més que de 
marxosos ho som i molt!

Érem 113 unicorns que no vam parar de ballar, 
amb total predisposició a la gresca, disbauxa i a 
gaudir de la festa, consigna màxima del Rei 
Carnestoltes. Tan bon punt vam arribar a la Plaça 
Tarradellas, vam fer l’exhibició del ball i després 
vam traslladar-nos al pavelló municipal. Allí vam 
sopar i vam continuar amb el Ball de disfresses, 
i a la mitja part es va fer el repartiment de premis. 
Cal dir que enguany la rua va ser una de les més 
importants pel que fa a nombre de participants: 
16 comparses amb un total de 1.080 persones 
inscrites. Déu n’hi do, oi? Entendreu que la 
competència era molta i malgrat lo guapos i la 
patxoca que fèiem, què hi farem!, aquest any no 
vam guanyar cap premi. Però vam seguir la festa 
fins ben entrada la nit.

I que els agraïments i les felicitacions no faltin. 
Gràcies a l’Amipa i a tots els participants. 
L’enhorabona per la bona feina de la comparsa de 
l’Escola del Mar i a l’organització que hi ha darrera, 
on any rere any hi ha un equip de pares i mares 
que fan un màster de vestuari, de compres, de 
carrossa, de música, de llum, de coreografies i de 
malabarisme bàsic per tal que tot surti endavant.

Així que us animem a unir-vos a la festa, us 
esperem l’any vinent, carnavaleros! 

Ja van deu anys de carnaval 
de l’Escola del Mar a la 
rua de Vilassar de Mar.

Visca el Carnaval! I visca 
la nostra Reina Unicorn Star!!!



Aquest curs hem commemorat el 75è 

aniversari de la primera publicació del llibre 

“El petit príncep” de l’autor francès Antoine 

de Saint-Exupéry.

Des de la biblioteca s’han coordinat les activitats 

que ha proposat cada cicle per llegir i comprendre 

en profunditat l’obra. Tots els cicles han llegit una 

versió del llibre, adaptada a l’edat, i han realitzat 

diferents tasques per treballar la dimensió de 

comprensió lectora i la dimensió plurilingüe de 

l’àrea de llengua.

Ha estat l’excusa perfecta per treballar els 

valors que es desprenen del conte, per 

potenciar la creativitat plàstica i, fins i tot, ha 

estat l’eix vertebrador del Carnaval 

d’enguany.

Com a activitat final, els nens i les nenes de 6è han 

preparat la versió teatrelitzada de l’obra, on hi 

participaran els alumnes de tota l’escola 

interpretant diferents cançons, extretes de la 

cantata del petit príncep.

Tots hem pogut conèixer i gaudir 
d’aquest llibre tan especia,l però 
desconegut per una part de 
l’alumnat.

“El petit príncep” 
ens anima a llegir!

5è i 6è celebrem 
Dijous Gras

El passat 28 de febrer, per celebrar Dijous Gras, un 

total de 111 alumnes de Cicle Superior i els nostres 
professors i professores vam anar a passar el dia a 

la Roca d’en Toni, un dolmen que es troba a 

Vilassar de Dalt, dins de la Serralada Litoral.

La primera parada va ser al Parc de Can Rafart, ja a 

Vilassar de Dalt, on vam esmorzar i jugar una 

estona. Després vam continuar caminant per una 

pujada fins a la Creu de Can Boquet (360 m), on 

vam tornar a parar per a fer una fotografia de tot 

el grup. A uns deu minuts de la creu es troba la 

Roca d’en Toni. Allà vam dinar, descansar i jugar. 

A la baixada vam desviar-nos per visitar la Cova de 

la Granota, formada per una sèrie de grans boles 

de pedra que tenen forma de granota. Al Neolític 

s’havia fet servir per enterraments.

Va ser una bona caminada i molt 
saludable!



Colònies curs 18/19
El 25, 26, 27 i 28 de juny de 2n a 5è anem a 
Mas Gircós!

5 de maig , sortida d’un dia per 1r curs a Mas Gircós!

Som-hi!

Donada la bona acceptació i l’èxit dels dos anys anteriors, aquest curs repetim l’experiència 
amb molta il·lusió i esperem que ho podem continuar fent durant molts anys. Aquesta vegada 
serà de tres nits inoblidables, just després de Sant Joan i aprofitant el bon temps. Així doncs, 
no us ho podeu perdre! 

Pels infants de primer també tenim una novetat: Per anar-vos ambientant, us hem reservat el 
diumenge 5 de maig a la mateixa casa on juntament amb les vostres famílies podreu gaudir 
d’un dia molt especial amb activitats incloses.

Si encara no heu fet la reserva, atenció famílies: Teniu temps fins el dia 22 d’abril per fer la inscripció, només 

heu d’entrar al web de l’Amipa i clicar sobre l’enllaç corresponent segons el curs del nen/a, omplir el formulari i 

realitzar el pagament. També hi trobareu el PDF informatiu que es va presentar a la reunió.

Tota la informació i reserves a: www.amipa-escoladelmar.cat

Animeu-vos!
Emocions per 
a tota la vida!

Mas Gircós · Gestionat per Alba Serveis Educatius



“Fem vincles” és un projecte que 
es va iniciar fa tres anys amb la 
intenció d’establir relacions entre 
els centres educatius (públics i 
privats) de Vilassar de Mar. 

“Contes per la igualtat de gènere”

Les escoles bressol, els centres de primària i els 

instituts col·laborem per dur a terme una activitat 

diferent cada curs escolar. El primer curs, el tema a 

treballar va ser “Els infants i el poble” i el curs passat 

“Els nostres arbres”. 

Enguany, el tema és “Contes per la igualtat de 

gènere”. Es tracta de promoure i fer present, a 

través dels contes, que totes les persones som 

diferents, però que tothom hauria de tenir els 

mateixos drets i les mateixes oportunitats per 

afrontar amb il·lusió el futur, amb el respecte 

social que tots i totes mereixem.

Entre tots els centres vam decidir elaborar 4 contes. 

Les protagonistes seran nenes, noies o dones amb 

empenta i amb objectius que, tradicionalment, no han 

estat fàcils per la part femenina de la societat. Cada 

centre de primària pensarà un context i uns 

protagonistes per un conte. Els altres centres aniran 

elaborant les històries en cadena: l’inici de la història, 

el nus i el desenllaç. Les escoles bressol crearan els 

fons sobre els quals aniran els dibuixos que il·lustraran 

els contes i els instituts pensaran suports per poder-los 

compartir, ja sigui en format paper, presentacions 

creades amb l’ordinador o d’altres.

A la nostra escola, els encarregats de fer volar la 

imaginació i de pensar o continuar el conte que els hi 

arribi seran els nens i nenes de tercer. Els alumnes 

d’educació infantil també hi posaran el seu granet de 

sorra i donaran forma, amb els seus dibuixos, als 

personatges que han pensat els seus companys i 

companyes de tercer. 

Tal com s’ha fet en els darrers cursos, està previst fer 

alguna activitat conjunta per posar punt i final al 

projecte. 

Esperem que us agradin molt els contes i que 

obrin noves mirades i noves il·lusions de futur als 

nostres infants, sense haver de preocupar-se pel 

tema del gènere. 



Projecte col·laboratiu 

Especial oral 
presentation

This term 5th grade students have done a very special 

oral presentation! To avoid the shame that speaking 

in front of an audience can cause, they have been 

asked to film a brief video talking about themselves. 

In this video presentation students introduce 

themselves as well as their family and house. 

The result has been wonderful, the quality of the 

speeches and the editing of the videos are 

outstanding. Furthermore, we laughed so much 

with the outtakes!

We are happy to see that a school 
proposal has arisen the interest of 
the students. 

Working in groups

We always like to work IN GROUPS because we 

can help our classmates in different ways. 

Some of us are more active deciding what we have 

to do; others work in a more passive way. Anyway, 

it’s a great idea to cooperate to get a final result. 

When we work alone, it’s not the same!!!

We review things we’ve learnt 
previously having fun. Time goes by 
really quickly!

Aquest trimestre, com a novetat, l’Institut Pere 

Ribot ha engegat un projecte col·laboratiu en 

el qual la nostra escola hi participa.

L’alumnat de Cicle Inicial juntament amb els nois i 

noies de 4t d’ESO estan portant a terme dues 

activitats.

Els dilluns a la tarda, quatre alumnes de l’Institut 

fan el servei comunitari d’acompanyament lector a 

1rA i 1rB. En aquesta sessió, les alumnes ens 

llegeixen contes i ens fan llegir en petit grup.

Els dimarts a la tarda, dos nois de l’Institut ens han 

ajudat a netejar i preparar el nostre hort.Amb la 

seva col·laboració a l’hort escolar, l’alumnat de 

segon ha pogut anar a plantar en petits grups.

Totes dues activitats han resultat ser molt 

engrescadores per tot l’alumnat. 

INS Pere Ribot



La seva col·laboració

en l’èxit de la 27a edició, celebrada el dia

16 de desembre de 2018 i dedicada al

càncer

AMIPA Escola del Mar,

AMPA Escola els Alocs,

AMPA Escola Pérez Sala, 

AMPA Escola Pla de l’Avellà,

AMPA Escola Vaixell Burriac i

Associació de Festes del Veral d’Ocata 

Agraeix a

Si tens alguna cosa a dir-nos, contacte amb nosaltres:  amipa@escoladelmar.cat        AMIPA Escola del mar        @AmipaEdM

www.amipa-escoladelmar.cat

Coincidint amb la festa de comiat dels alumnes de sisè, el dissabte 15 de juny us esperem per 
celebrar la tradicional festa d’extraescolars.

Marca’t aquesta data al calendari, a l’agenda i allà on vegis...

Propera festa d’extraescolars
Juny

El diumenge 16 de desembre al Passeig del Veral de 
l’Ocata es va viure un matí més mogut de l’habitual: 
les associacions de mares i pares d’escoles de Vilassar 
de Mar, Els Alocs, Pérez Sala, Vaixell Burriach, Pla de 
l’Avellà i l’Escola del Mar juntament amb l’associació 
de Festes del Veral de l’Ocata vam organitzar un any 
més una Gran Festa Solidària amb la Marató de 
TV3, que enguany recaptava fons per a la 
investigació del CÀNCER.

Hi va haver un munt d’activitats per a tothom i molta 
il·lusió, des de l’esperada tómbola al mercat solidari 
de roba, llibres i joguines de segona mà, passant per 
les paradetes de coca i pastissos, la xocolatada fins als 
calendaris solidaris. Tot va estar amenitzat per jocs, 

tallers, música, balls i un munt de sorpreses més en 
les quals, com cada any, ens van acompanyar moltes 
entitats del nostre poble i que no serien possibles 
sense l’ajuda imprescindible dels nostres comerços. 

Malgrat el temps inestable i l’amenaça de pluja, la 
gent va venir, va participar i va col·laborar! Un gest 
de 3.827,07 euros que contribuirà a fer front a la 
investigació de la malaltia i que sobretot donarà 
suport a les persones que la pateixen. 

Moltes gràcies a tota la comunitat de famílies de 
l’escola del Mar per col·laborar-hi! Un any més 
ho hem fet realitat.

Diploma de participació a la Marató de TV3 de 2018

La investigació dona vida


