
Ànecs i conills ja navegue
n pel nostre mar!

Un mar que els esperava impacient per abrigallar-los amb la seva saviesa i coneixements,

per a conduir-los per la ruta de la prosperitat i l’educació. 

Estem segurs que arribareu a ser uns grans timoners de les vostres vides!
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                                                                                   Aquest any ens va acompanyar el bon temps. 
                                                                                          Ho teníem tot preparat per a rebre la Castanyera a l’escola!
                                                                                          Quina tarda més maca! Tots els nens i nenes esperant-la  al pati                 
                                                                                          de les arcades.
                                                                                   -Castanyera! Castanyera! - cridaven... 
 
I per %  va arribar!  Com podeu imaginar la vam rebre amb crits i aplaudiments! 
Ens va explicar que la baixada del bosc havia estat complicada ja que el terra estava relliscós per la pluja dels 
darrers dies,  “però no m’ha caigut ni una castanya del cistell” comentava rient!  “I porto un cistell ple a vessar”!  
“Aquestes castanyes ben calentones són per als nens i nenes de l’escola”.

Els alumnes de primària i infantil li van cantar les cançons que havien preparat especialment per a la festa i ella 
tota contenta i agraïda va repartir les seves castanyes entre totes les rotllanes, % ns a buidar tot el cistell!

Fins l’any que ve senyora Castanyera! Moltes gràcies per venir!
Va ser una tarda alegre i divertida.

22 de novembre,  recordeu la data? Santa Cecília, 
patrona dels músics. I a l’escola en tenim un munt, 
de bons músics.
Dies i dies d’assajos, de canvis en partitures, d’afegir 
instruments, de coordinar grups, de nous solistes... 
però, sobretot,  dies de molta il•lusió per part dels 
nens i dels mestres de música que fan possible 
aquesta festa. I el dia del concert tot són nervis
i emocions a / or de pell.  Actuar davant de tots 
els companys de l’escola no és poca cosa per a un 
músic. I, com sempre, el concert ha estat un èxit!
Al bloc de l’escola podreu trobar totes les peces que 
els nostres músics han interpretat.
Entreu-hi i gaudiu-ne!

La Castanyada

Concert de Sta . Cecília

 
 Festes de tardor
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La feina que fan aquestes dues 
professionals és tan “especial” que ni tan 
sols la coneixen la gran majoria de pares.
Atenen la diversitat i reforcen als nens 
que tenen NEE (Necessitats Educatives 
Especials). Són les encarregades 
de què tots els alumnes aprenguin 
e% caçment dins les aules ordinàries. Una 
feina infravalorada i moltes vegades 
desconeguda.
Elles mateixes de% neixen la diversitat com 
el TOT. Entre les dues s’ocupen o% cialment 
de 22 nens, però:
 “Entres a una classe per atendre un nen i 
acabes ajudant a algun altre que necessita 
un petit reforç”.

Tot i que d’aspectes molt dispars, coincideixen plenament que el que més els hi agrada de la seva professió és 
el contacte directe amb els nens, presumint d’una complicitat que amb els tutors els seus alumnes no tenen. El 
més desagradable és la burocràcia a la qual es veuen obligades a sotmetre’s.

Amb virtuts molt apropiades com la paciència i la persistència, l’Aurora ens descobreix que la maternitat va ser 
molt signi% cativa com a experiència personal, tant en el que respecta a la seva actitud com a l’hora d’aplicar 
les seves eines. D’altra banda, la Núria apel•la a la seva capacitat de canvi i / exibilitat davant les situacions de 
bloqueig o límits com a virtut que la de% neix. Igualment coincideixen en què la formació és important, però 
l’experiència i l’afecte és, a l’hora de la veritat, una de les eines més útils professionalment.

A la balança dels pros i contres de l’atenció a la diversitat a l’escola ordinària són del parer que la presència 
de més recursos personals incrementen les fonts d’ajuda i enriqueixen a tot l’alumnat, que treuen tanmateix 
el bene% ci d’assumir les diferències no com un fet problemàtic, sinó com una demostració de normalitat que 
enriqueix la realitat social i educativa.

Es lamenten que la crisi afecta més fort als més necessitats, amb el qual elles també han d’augmentar els seus 
esforços per compensar l’efecte de les retallades i la mancança de recursos. “La llei va per sobre de la realitat”.

Respecte a la pressió psicològica de la seva tasca, donat que tots i cadascun dels seus alumnes té algun tipus de 
di% cultat, se sorprenen quan els hi pregunto si compensa…

“No t’immunitzes mai. És una feina molt ‘extremis’, amb moments tan intensos que més d’un dia acabes plorant, 
però compensa totalment i és també extremadament grati% cant”.

L’Aurora aposta per l’exercici físic per compensar el desgast emocional i la Núria per la fotogra% a i l’artteràpia.

Coneixes l'Aurora Cruz?
...i la Núria Tamboleo?

Entres a una classe per atendre
un nen i n'acabes ajudant a algun 
altre que necessita un petit reforç

 
  L'entrevista



Les campanyes de recollida de taps, per la facilitat amb la qual aquests s’aconsegueixen
i emmagatzemen i pel preu que les empreses de reciclatge paguen per ells, són un mètode
bastant efectiu per a recaptar fons. 
Aquesta iniciativa va tenir el seu origen en l’Associació de Discapacitats Físics i Psíquics (Adfys)
de Toro (Zamora), que en el 2007 van començar a recollir taps per comprar una cadira de rodes.
Hi ha molts tipus de plàstic i sol identi% car-se què és reciclable amb un triangle de / etxes
amb un nombre en el seu interior i unes sigles a sota. 
També són acceptats els tubs de plàstic dels dosi% cadors de sabó i les pistoles dels
productes de neteja, els desodorants tipus roll-on que són totalment de plàstic, les tapes
de caixes o paquets de tovalloletes, els caputxons de bolígrafs i retoladors i % ns i tot les coles
de barra i les càpsules de cafè de plàstic, sempre que no tinguin residus en el seu interior.
A Espanya han aparegut diverses iniciatives per recollir taps i tapadores de plàstic per destinar
els ingressos a projectes solidaris. Molta gent, a escoles, empreses i comerços, estan recollint
taps gràcies a la col•laboració de milions de persones (10 milions segons algunes fonts). 

Per què només taps i tapadores?
Perquè els envasos complets ocupen més espai i solen ser d’altres tipus de plàstic, la qual cosa
obligaria a la gent haver de mirar el seu tipus. 

On diposito els taps? A l’Escola hi ha un receptacle on podeu dipositar els taps de plàstic que porteu.
El trobareu a secretaria.

Ja fa uns mesos  que des de Càrites es va demanar la col•laboració de les famílies de l’escola per tal d’engegar 
una recollida solidària d’aliments per a aquelles persones i famílies del nostre municipi que pateixen més 
directament els efectes de la crisi econòmica. I en tots aquests mesos la col•laboració, participació i sentiment 
solidari per part de tothom ha estat sempre extraordinari.
Us encoratgem a continuar fent possible aquest projecte.
Gràcies!

Recollides
olidàries

...de taps de plàstic

...d'aliments



La comunitat educativa del nostre poble juntament amb 
l’Associació de Veïns del Veral de l’Ocata vam tornar a organitzar 
una gran festa per a col•laborar amb el projecte solidari de la 
Marató de TV3.

La cooperació, l’esforç i el compromís de nombroses famílies i 
voluntaris, conjuntament amb la sensibilització tant per part de 
l’ajuntament com dels comerços i diferents associacions, han 
procurat una recaptació de més de 3.300 euros que es donaran 
a l’esmentat programa, destinat enguany a la recerca cientí& ca 
sobre les diferents malalties neurodegeneratives.

Un any més es torna a evidenciar l’esperit solidari i participatiu 
del nostre poble que va omplir el Veral apro& tant el mercat de 
roba i joguines, la tómbola i els tallers de maquillatge. Vam gaudir 
d’espectacles de ball i de l’esplèndida actuació dels Ssstrèpits i 
una solidària i fantàstica paella popular a l’aire lliure va clausurar 
un matí embriagat d’emoció i festivitat.

Aquest petit gra de sorra que tots plegats hem aportat forma 
part d’una gran massa que potser un dia ens tornarà aquest gest 
de generositat.

La Solidaritat
   NO Degenera

Comptem amb tots vosaltres

per a la propera!



                                                                         Amb el bon tarannà i ganes de festa que ens caracteritza, l’Escola
                                                                          del Mar s’ha apuntat  un any més a la Rua de Carnestoltes del poble!  
                             Més de 100 persones entre nens, nenes, pares i mares s’han engrescat en aquesta aventura,     
                i sortiran a passar-s’ho bé, a ballar i fer xerinola amb una súper disfressa (al voltant de la qual hi ha   
 secretisme i gran expectació...) i una súper carrossa, que munten amb no poca di& cultat però amb molta
il•lusió i esforç. 
El dia 1 de març us convidem a sortir pels carrers del poble amb moltes ganes de gaudir del bon espectacle
que formaran totes les comparses. Sobretot ens demanen que no parem d’animar-los i,  com de ben segur
ens encantarà, que votem a la nostra! A veure si aquest any també cau un premi!
Fonts properes ens han informat que ja han començat els preparatius...Endavant i molta sort família! 

I ja sabeu, al proper Mar Endins...

especial carnestoltes amb les millors fotos!

El passat 21 de novembre, els nens i nenes de cinquè 

vàrem emprendre de bon matí viatge cap a Figueres. 

Volíem conèixer de més a prop un geni: Salvador Dalí.

Des de l’àrea de plàstica havíem començat a descobrir 

la seva abundant i creativa obra, el seu personal 

surrealisme, algunes de les extravagàncies de la seva 

vida, la seva musa i inspiració, la Gala...

La visita guiada al Teatre-Museu Dalí ens va agradar 

molt, tant que & ns i tot alguns de nosaltres vàrem 

allargar l’estança més enllà del temps previst. 

Us recomanem que feu una escapada a Figueres

i visiteu el museu. Nosaltres, a l’escola, hem continuat 

treballant sobre Dalí i la seva obra i hem fet algunes 

reproduccions dels seus quadres dignes de ser 

admirades.

Visitem el Teatre-Museu Dalí

2014
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Per als més petits...

El monstre de colors
Anna Llenas

Editorial Flamboyant, 2012

ISBN: 978-84-939877-8-7

El monstre de colors té un problema: no sap què li passa! No sap si està content, 
trist, enfadat o si té por. S’ha fet un bon embolic amb les seves emocions i ara 
ha de trobar una manera de desfer aquest embolic perquè totes les emocions 
juntes no funcionen gens bé. Una amiga l’ajudarà a classi% car les seves 
emocions. Aquest conte explica una història senzilla i divertida que és un bon 

recurs per a treballar les emocions amb els més petits de la casa. 

De cinc a vuit anys...

Abrazos
Jimmy Liao

Editorial Barbara Fiore. 2013

ISBN: SBN: 978-84-15208-27-3

Un lleó de pèl vermellós dorm plàcidament % ns que li cau al cap el llibre de 
les abraçades, precisament el llibre que estem llegint. A través del que llegeix 
el lleó, el conte ens va mostrant diferents abraçades de diferents personatges, 
i tant el lleó com nosaltres re* exionarem sobre molts sentiments: dolor, 
tendresa, amistat... Un llibre molt personal i tendre amb unes il·lustracions 
plenes de detalls fetes per un dels il·lustradors amb més èxit actualment que 
ens farà recordar totes les abraçades que hem donat o hem rebut. 

Per a tots...

Diversitat. Som diferents, únics i especials
Varis autors

Parramón Paidotribo S.L., 2010

ISBN: 978-84342-3745-2

Es tracta d’un llibre únic en la forma d’abordar l’univers de la diversitat.És un 
llibre obert a la possibilitat de seguir preguntant i que ens convida a iniciar
o continuar el viatge cap al respecte de la diferència. Està pensat per compartir 
i discutir, per investigar i per divertir-se. Aborda la diversitat física, la diversitat 
del moviment, la diversitat de l’interior, la diversitat de la percepció, la diversitat 
de la família, la diversitat social i la diversitat cultural. 



A mitjans de novembre van començar les obres per a construir el pont que connectarà les avingudes Carles IIIi Lluís Companys, actualment separades per la carretera de Cabrils.Aquestes obres afectaran temporalment el trànsit de la carretera.Un cop estigui acabada, la cruïlla comptarà amb dos semàfors i passos de vianants a tots els punts de la intersecció.Us anirem informant de les novetats i del progrés de les obres.

Obres a la Ctra . de Cabrils

Submergeix-te a:

                              www.amipa-escoladelmar.cat

                  Hi havia una vegada un conte molt curt, d’aspecte esqui& t,    
            lletres petitones i molt poques parauletes. Era tan poca cosa
       que amb prou feines ningú reparava en ell, sentint- se trist i oblidat.
     Va arribar & ns i tot a envejar els contes majors, aquests que sempre
   que hi havia una oportunitat eren triatsprimer. Però un dia, un vell
   i mandrós periodista va trobar un petit lloc entre els seus escrits,
  i buscant com omplir-lo només va trobar aquell petit conte.
  A contracor, el va incloure entre les seves paraules, i l’endemà el petit  
  conte es va llegir en mil llocs.    
   Era tan curt, que sempre hi havia temps per explicar-lo, i en només
    uns pocs dies, el món sencer coneixia la seva història.
     Una senzilla història que parlava que és igual ser gran o petit,
       gros o prim, ràpid o lent, perquè precisament d’allò que ens
           fa especials sorgirà la nostra gran oportunitat.

El Petit Conte

 
 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




