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Creieu en vosaltres
i tot serà possible

Fins sempre!!!



Per Sant Jordi, els nens i nenes de 2n van participar 

en un conte motriu. I diem “participar” perquè un 

conte motriu es diferencia del conte pròpiament 

dit perquè invita als infants a integrar-se dins de la 

història a partir de l’acció motriu (desplaçaments, 

postures, moviments, manipulació de material...). 

És una aventura i un repte, on la imaginació hi 

juga un paper molt important.

El nostre conte, que va tenir lloc al gimnàs, es 

titulava “Viatge espacial“ i el seu argument girava 

al voltant d’uns astronautes que viatjaven durant 

tres anys per l’espai en una nau espacial 

dissenyada especialment per a ells fins a arribar a 

un nou planeta. Un cop allà van viure diverses 

aventures: des de trobar-se amb uns alienígenes 

fins a fer un perillós recorregut per recollir mostres 

del planeta passant per una pluja de meteorits. 

Segur que repetirem aviat amb 
una nova història!!!

Laboratori de lectura  

La Biblioteca Municipal Ernest Lluch de 

Vilassar de Mar ha organitzat un taller de 

lectura per l’alumnat de Cicle Inicial. 

Per anar-hi, ens vam organitzar en quatre dies 

diferents, un dia per cada classe. A la biblioteca, 

ens vam trobar amb un laboratori de lectura on 

vam descobrir molts formats de diferents llibres de 

l’autora Iela Mari.

Després, vam fer una activitat que consistia en 

elaborar el nostre format de llibre il·lustrat. Per 

parelles, cadascun dels membres feia un retall en 

un full de color vermell que servia com a punt de 

partida perquè la seva parella pogués crear el llibre. 

Ens vam poder emportar el nostre 
propi llibre il·lustrat a casa!!!

Conte motriu



Fem una màquina propulsada per aire

A 4t fem projectes

Hem proposat als alumnes de 4t fer un 
projecte organitzat en equips cooperatius, 

amb l’objectiu de construir una màquina 

propulsada per aire.

Lligat amb els temes de l’àrea de Medi sobre els 

materials i les màquines, reflexionem sobre com 

podríem aconseguir que un objecte amb rodes que 

pogués desplaçar-se per l’impuls de l’aire, tenint 

en compte que tots els elements de la màquina 

han de ser elaborats i muntats per ells mateixos. A 

partir de la conversa i de la recerca a internet, 

sorgeixen dues propostes principals: incorporar un 

globus o construir una hèlix. 

Tots els equips van distribuir-se de manera 

autònoma la feina a fer, i la primera tasca a 

realitzar va consistir en decidir els diferents rols 

dins l’equip. En el treball realitzat han aplicat 

diferents competències i habilitats relacionades 

amb moltes àrees de coneixement. Tots els equips 

van construir la seva pròpia màquina, van realitzar 

una exposició oral i van fer una cursa amb tots els 

cotxes per comprovar-ne la velocitat i eficiència.

La tasca del mestre ha estat la d’acompanyar a 

l’hora de buscar solucions als conflictes diaris, 

donant el missatge de tenir sempre una 

actitud positiva, d’escolta, buscant el bé del 

grup i respectant l’opinió dels altres. 

Veu de Veïns
El dijous dia 23 de maig els alumnes de 3r van 

participar en la trobada que, des de fa cinc anys, es 

celebra al Pla de l’Avellà. És l’anomenada Veu de 

Veïns, un espai per compartir aprenentatges i 

crear vincles entre les escoles i instituts a 

través de la música. En definitiva, fer poble i 

gaudir cantant i interactuant amb els altres 

infants del municipi.

Hi participen totes les escoles i instituts de Vilassar 

de Mar i Cabrera de Mar, cadascú hi canta una 

cançó que ha treballat durant el curs i, per acabar, 

es realitza un cant comú que porta implícit un 

missatge que reforça els valors de la pau i 

l’amistat. Enguany s’ha escollit la peça musical 

“Obrint Fronteres”, amb música de Mercè Rigau i 

lletra de Susanna Arjona.

Els alumnes de l’Escola del Mar van oferir la 

interpretació d’“El Geògraf”, una divertida cançó a 

ritme de “txa-txa-txa” extreta de la cantata “El Petit 

Príncep” amb música de Ricard Gimeno i lletra de 

Jordi Enjuanes-Mas i que es va treballar en el marc 

del projecte de l’escola al voltant d’aquest clàssic de 

la literatura.

Els alumnes ho van viure amb molt entusiasme, 

van gaudir cantant i escoltant les propostes 

musicals dels altres centres educatius.

Si voleu veure algunes gravacions d’aquesta 

trobada, podeu trobar-les a la web de l’escola.

Visca la música!



curs 2018-2019

Grup 
A

Fernández, Nahuel
Franco, Berta
Garcia, Ona
Girona, Ivet
González, Àlex
Lírio, Roger
Martí, Bernat
Montoro, Nicolás
Nieto, Mar
Ocón, Adrián

Baró, Christian-Ivan
Bayó, Marina
Camacho, Ainhoa
Carbonell, John Lee
Carrasco, Lucas
Contreras, Lluís
Damaré, Aina
Delgado, Mabel
Elías, Ricardo
Fàbrega, Gerard

Ortoll, Júlia
Peñuelas, Arnau
Pérez, Mar
Pla, Guillem
Ramón, Carme
Recasens, Natàlia
Tabuenca, Mireia
Valls, Rita
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Grup 
B

Aldea, Maria
Amorós, Pablo
Bani, Lara
Capilla, Paula
Carrau, Biel
Claramunt, Alèxia
Cucurull, Arnau
Di Battista, Chiara
Farell, Martí
González, Leo

Guillén, Martina
Hernández, Tobías
Hernández, Noa
Herranz, Jana
Herranz, Núria
Llaràs, Ernest
Llinares, Jan
Lucut, Irina Gina
Martí, Maria
Martínez, Alba

Mostaza, Abril
Muñoz, Laia
Muñoz, Abril
Peñuelas, Martí
Pineda, Tifanny Belén
Sánchez, Joel
Santos, Unax



Durant aquest curs els alumnes de 5è hem 
estat fent el projecte d’emprenedoria. Aquest 
projecte es basa en crear una cooperativa. 

Cada nen i nena de la classe ha tingut un càrrec, 
essent tots els càrrecs iguals d’importants, perquè 
així és com funciona una cooperativa. Durant el 
primer trimestre vam decidir els noms de les nostres 
cooperatives, vam fer les candidatures per ser 
escollits pels càrrecs i també vam crear l’Estatut. 
Durant el segon trimestre vam crear el logotip i 
també vam fer les presentacions dels prototips. 
Cada nen/a va haver de fer un prototip d’un 
producte i presentar-lo a la resta dels seus 
companys/es. Durant aquest últim trimestre hem 
creat els productes escollits. 

El dijous 23 de maig vam anar al mercat municipal 
de Vilassar de Mar a vendre els nostres productes, i 
vam tenir molt èxit! Els beneficis que hem 
obtingut amb la venda d’aquests productes 
els dedicarem a diferents ONGs.

Article escrit per alumnes de 5è: Aina Azor, cooperativa 
“Vilassar Art Factory”, Ainhoa Lóbez, cooperativa “Mans 
Originals” i Adrià Svoljsak, cooperativa “Els 22 per una ONG”.

El projecte d’emprenedoria arriba a la f i



Vam repartir els contenidors per 
les classes i vam recollir un munt 
de piles!!!

Setmana 
de la Salut

El passat 6 d’abril va tenir lloc la Festa de la 

Setmana de la Salut al recinte de l’escola Pérez 

Sala. Enguany estava dedicada a la relació 

infants-gent gran i a la salut del benestar i 

portava com a lema “Unim els vincles”. 

Durant tot el dia hi va haver tallers i activitats 

organitzades per les Ampes de les escoles de 

Vilassar de Mar, juntament amb el CILF i Neosalus 

Solutions i el rocòdrom del centre excursionista PIRI. 

També es va poder gaudir d’un tastet de judo, 

taekwondo i un concurs de cuina.

I el més important, la Marató de recollida de 

sang, que aquest any es volia aconseguir el 

repte de 50 noves donacions de joves i... ho 

vam aconseguir! 

Del 3 al 12 d’abril es van dur a terme diferents 

activitats relacionades amb el tema d’enguany per 

tot el municipi i també a les escoles i es va iniciar 

una prova pilot on el infants de l’escola Bressol 

Municipal, La Bressoleta, van visitar als nostres avis 

de la Casa Pairal i van gaudir plegats de la 

companyia, una gran i enriquidora experiència 

“creant vincles” entre tots ells.

Als tallers de reciclatge que vam fer al Cicle 

Superior, abans de marxar de vacances de 

Setmana Santa, vam aprendre que les piles 

que fem servir per posar en funcionament els 

diferents aparells electrònics són molt 

contaminants. 

Hi ha piles de bastó i piles de botó, aquestes 

últimes son més contaminants que les primeres. 

Les piles contenen materials com ara el cadmi o el 

mercuri i una petita quantitat d’aquests elements 

contamina molts i molts litres d’aigua dels rius o 

dels mars que, sense saber-ho, ingereixen els 

peixos i que finalment ens arriba a nosaltres en 

forma de menjar i els acumulem dins del nostre 

cos, perjudicant-nos.

Perquè això no passi, hem de reciclar les piles i 

tractar-les de forma aïllada d’altres materials. I és 

per això que vam fabricar uns contenidors de piles 

que vam repartir per totes les classes, per recollir-les 

i portar-les a centres de recollida més grans, els 

quals els faran arribar a centres de reciclatge on es 

tractaran de forma correcta i adequada.

Reciclem 
les piles



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

www.amipa-escoladelmar.cat

Tauleta de llum
Els nens i nenes de P-3 han gaudit de les 

activitats amb la tauleta de llum: un nou espai 

d’aprenentatge atractiu i acollidor que els 

possibilita l’exploració sensorial i la descoberta. 

Els infants manipulen diferents materials, mentre 

van apareixent llums i colors potenciant la curiositat, 

la creativitat, la motricitat fina...i altres aspectes que 

els ajuden al seu desenvolupament general.

Aquí en teniu una mostra d’aquesta 
activitat que tant els hi agrada!!! 

Bones colònies!!!

“Ens ha semblat molt interessant debatre les opinions de diferents escoles 
sobre les activitats extraescolars a les enquestes. En ocasions, però, ens hem 
hagut de saltar les activitats extraescolars. Tot i que pensem que algunes sessions 
han estat una mica avorrides, esperem que pugui ser útil pel futur”.

Víctor, Martina i Ferran, consellers/es de 5è de l’Escola del Mar. 

Opinió dels consellers/es de 5è

Ja s’acosta, tot preparat, motxilla a punt i moltes 

ganes de passar-ho mooolt bé amb els amics i 

amigues de l’escola. 

Aquest 25 de juny, 95 alumnes dels cursos de 2n 

a 5è aniran de colònies a Mas Gircós, una preciosa 

casa a prop de Besalú. Segur que gaudiran d’una 

gran aventura que esperen amb molta il·lusió.

És el tercer any consecutiu que es duen a 

terme les colònies amb molt èxit i desitgem 

que es continuïn fent cada any. Moltes gràcies 

famílies, els nostres fills i filles seran qui 

s’emportaran aquesta experiència memorable.

Colònies 2019

Mas Gircós · Gestionat per Alba Serveis Educatius a través de l’AMIPA


