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Un 
MARla d’original!

lcarnaval



RUA DE CARNAVAL
 Un tsunami de color torna a envair un any més l’Escola 
del Mar amb l’arribada del Carnestoltes.

 Els més petits donen vida als contes i dibuixos que 
els acompanyen dia a dia, protagonitzant històries plenes de 
princeses, pirates, superherois, personatges i, fins i tot, alguns 
animalots estrafolaris.
 
 Els més grans, enguany, fan honor al nom de l’escola 
i ens transporten a un mar a on no falta de res! Davant de 
la infinitat de peixos amb escates lluents, grans ulls i cues 
llargues, dels vaixells que naveguen per onades juganeres 
amb nombroses finestres rodones de mil colors i dels busse-
jadors ben equipats amb tubs i aletes, tots som espectadors 
d’aquesta majestuosa bellesa.

 Entre cridòria i algaravia i seguint el tust dels tam-
bors dels Ssstrepetits, els infants desfilen en rua atrafegats 
per presenciar l’espectacle que els seus companys de 6è han 
preparat: una versió simpàtica i divertida del programa Got 
Talent.

 Tot i haver estat ajornat per les inclemències del 
temps, nens i pares hem gaudit d’un nou festiu i musical Car-
nestoltes!

PER TERCER

ANY CONSECUTIU

L’ESCOLA DEL MAR

S’EMPORTA LA REINA.

I JA VAN QUATRE!



RUA DE CARNAVAL

 El passat 25 de febrer amb motiu dels actes fes-
tius del Carnaval, la blanca, immaculada, lluminosa i “pun-
tual” comparsa “ATRAPATS EN EL TEMPS” de l’Escola del 
Mar va desfilar a la rua de Vilassar de Mar. Segons fonts de 
l’Ajuntament, la d’enguany va ser una de les més partici-
patives i multitudinàries desfilades mai vistes en el nostre 
poble amb 16 comparses i un total de 863 participants.
 
 Els 116 rellotges marxosos de l’Escola del Mar van 
tocar les hores en perfecta sincronia seguint a la seva ale-
gre, guapíssima i incansable bailonga “REINA ETERNA”, im-
mensa dalt la carrossa que, ni més ni menys, era un espec-
tacular i colossal rellotge d’engranatges: una meravella tot 
plegat.    
 
 Aquest any la rua finalitzava a la plaça Josep Tarra-
dellas, on tan bon punt les comparses van fer el seu ball, 
es va procedir a entregar els premis del concurs, una difícil 
tasca pel jurat donat el gran nivell de les disfresses. Molta 
expectació i aplaudiments van tenir tots els premis, però, 
com no podia ser d’altra manera, el moment culminant per 
a l’Escola del Mar va tenir nom propi... Tic-tac, tic-tac... Vis-
ca! La Reina Eterna va guanyar el merescudíssim premi de 
Reina del Carnestoltes! Banda, ram, plors i emoció a flor de 
pell. 

 Volem felicitar a tots els participants i a la bona 
feina de la comparsa de la nostra escola, fent especial 
menció a l’organització que hi ha darrere, on any rere any 
hi ha un equip que treballa de valent, pares i mares que 
durant quatre mesos es converteixen per amor al carnaval 
en mestres del vestuari, de compres, de carrossa, de reina, 
de música, de llum, de coreografies i de tot el que calgui. 
Gràcies a aquest gran equip!
 
 Així que fins l’any vinent carnavaleros, a veure qui-
na ens preparareu... Tic-tac, tic-tac..

La  nostra reina “Eterna”, 
     reina del carnaval 2017

        de Vilassar de Mar

Visca el Carnaval i visca
la nostra Reina Eterna!
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 Un any més hem celebrat el dia de la Pau. I un any més 
ho expliquem a la revista. No és pas que ens agradi ser reitera-
tius. Si ho fem, és perquè continua essent un tema molt impor-
tant sobre el qual cal reflexionar, treballar i portar a la pràctica, 
dia a dia.
 I no tan sols a l’escola! Si en parlem, és perquè la reso-
lució dialogada i no violenta dels conflictes l’hem de gestionar 
tots, cada dia, a casa, a l’escola, al carrer... allà on siguem i amb 
tothom amb qui ens relacionem.
 Només cal que donem un cop d’ull al que passa al món. 
I quan diem al món no ens referim només a països llunyans. 
Aquí, prop nostre, també en tenim molts, massa, d’exemples 
d’enfrontaments físics i verbals.
 Es tracta que, entre tots i totes en parlem, hi reflexio-
nem i, sobretot, prediquem amb l’exemple.
 Apa, que no és tasca fàcil, però val molt la pena dedicar-
hi temps, dedicació i esforços!

 Com cada any, els nens i nenes de 4t de Primària 
vam anar d’excursió al Cosmocaixa per tal de realitzar el 
taller “Vet aquí l’energia”. Aquesta és una sortida molt 
motivadora que desperta l’interès de l’alumnat per la 
ciència.
 La finalitat d’aquest taller era completar el tre-
ball i el coneixement que sobre l’energia estem duent a 
l’aula. Els nens i nenes vam tenir l’oportunitat de gau-
dir d’unes activitats relacionades amb els diversos tipus 
d’energia. Vam poder manipular i descobrir d’una mane-
ra amena i directa com es transmet l’energia i les seves 
aplicacions al món real. Tot l’alumnat hi vam poder inter-
venir de nombroses maneres i el taller va ser molt emo-
cionant. 
 També vam tenir temps de visitar altres parts del 
museu, fins i tot el bosc inundat que tant ens va agradar.
 Aquest any vam acabar l’excursió anant a dinar i 
a jugar al Parc del Vaixell de Montgat; un espai amb tiroli-
nes, pista de bàsquet i altres equipaments que ens va fer 
passar una molt bona estona.

Sortida de l’alumnat de 4t 
                          al
                                       

El dia de la Pau



Els arbres fruiters
de l’escola

Excursió a la Roca
       d’en Toni

 El passat dijous 23 de febrer, els alumnes i 
mestres del Cicle superior vam fer una excursió a la 
Roca d’en Toni, a Vilassar de Dalt, per celebrar el Di-
jous Gras.
 El Dolmen de Can Boquet o Roca d’en Toni es 
troba al Parc de la Serralada Litoral, concretament a 
Vilassar de Dalt. Es tracta del megàlit més conegut de 
la comarca del Maresme. És un sepulcre que conserva 
una bona part del corredor i tota la cambra, coberta 
per una sola llosa enorme.
 Val a dir que, tot i que el dia no va acompanyar 
gaire, tots plegats vam gaudir d’una magnífica jorna-
da a la natura, de moltes converses, acudits i rialles 
tot caminant. Vam poder compartir un dia relaxat, 
amb bones vistes i aire fresc. A més, dinar a l’aire lliu-
re sempre es posa bé i més encara si es poden com-
partir unes patates o algun tros de botifarra d’ou. Una 
experiència per repetir.

 A l’escola en tenim un munt d’arbres. Ara que ve el bon 
temps els de fulla caduca reverdeixen. I quan s’acosta la calor, 
sort en tenim de l’ombra de les moreres!
 N’hi ha, però, que no en fan d’ombra, o en fan ben poca, 
però ens donen fruits, molts i molt bons: són els arbres fruiters 
de l’Escola del Mar.
 Quan es va construir l’escola, ara ja fa més de tren-
ta anys, es van plantar arbres fruiters als patis interiors de 
l’escola. Alguns, com la figuera i el magraner, hi són d’aleshores 
ençà. També n’hem plantats de nous en diferents indrets: com 
l’ametller, la noguera i els dos cirerers, encara petits, que creixen 
a l’entrada del pati de parvulari.
 I ara, a la primavera, fa il·lusió de veure com floreixen 
i com, alguns, comencen a treure la fulla nova. El primer, com 
no podia ser d’altra manera, l’ametller, però també el cirerer, 
les pruneres i tants d’altres que ens avisen que s’acosta el bon 
temps i ens ofereixen la possibilitat de viure’n el cicle vital i, fins 
i tot, dibuixar-los, perquè a l’escola d’artistes també en tenim un 
munt!



Ja ha arribat la
     Vella Quaresma!
 S’ha acabat la gresca i la disbauxa del Carnaval!
 El divendres, 3 de març, ens va arribar la Vella Quaresma 
a Educació infantil i, per fi, va retornar el seny a l’Escola del Mar.
 La sorpresa per als nens, les nenes i les mestres va ser 
veure que no tenia cap cama!!! La pobra les tenia amagades, en 
repòs pel cansament que portava a sobre. Per animar-la, tots 
junts vam cantar-li la seva cançó. Es va posar tan contenta que 
ens va regalar un dibuix de la seva bonica figura per poder-la 
pintar a casa.
 Hem quedat que cada divendres, fins al final de la Qua-
resma, li cantarem i ballarem la cançó. I el que és més important, 
li traurem una cama perquè pugui caminar!
 Estem molt contents de tenir-la amb nosaltres!
 Gràcies Vella Quaresma!

 Aquest curs els alumnes de cicle inicial hem participat en el projecte Vila Educadora “Els infants i el poble”. 
Aquest projecte l’estem duent a terme conjuntament amb la resta dels centres educatius de Vilassar de Mar i té com 
a finalitat que l’alumnat conegui amb més profunditat el nostre poble. Els alumnes de cada centre educatiu estan 
realitzant plàsticament sobre uns plafons una activitat relacionada amb el coneixement de Vilassar de Mar.
 La nostra proposta ha estat fer un recorregut pel barri i el poble per conèixer millor els nostres carrers, edifi-
cis, elements i mobiliari urbà. Per això, els alumnes de primer hem anat a passejar pels voltants de l’escola. Tot cami-
nant hem fet fotografies de tot el que ens ha agradat més. A l’escola hem imprès les fotos i hem escollit i classificat 
el material. També hem creat cases de poble amb cartolines retallades fent un collage.
 L’alumnat de segon hem passejat pel poble i hem conegut alguns dels edificis més rellevants de Vilassar de
mar, tot fent una recerca en relació a la seva història: el poble abans i el poble ara.  El resultat per a l’exposició són 
uns dibuixos que cadascú ha realitzat amb aquarel·les i retoladors.
 El resultat final d’aquest treball cooperatiu entre els centres de la vila s’exposarà el dia 3 de juny a la plaça 
del Círcol. 
Hi esteu tots convidats!

Participem en el projecte:
“Vila educadora: Els infants i el poble”



 Sabeu qui és en Dídac? Doncs és un senyor que volta 
pel món amb un barret. Però no és un barret qualsevol, no. És 
un barret especial que li permet convertir-se en qualsevol per-
sonatge de qualsevol història.
 L’altre dia, ves per on, en Dídac va venir a la nostra es-
cola a veure els nens i nenes de 3r. Primer ens va explicar uns 
contes molt divertits, amb el seu barret. Ens va agradar molt el 
de l’avi que sordejava, perquè no es volia posar aparells, i com 
que no entenia el que li deien sempre canviava el significat de 
les frases.
 Després, ens va demanar que, per grups, inventéssim 
un miniconte que parlés dels sentiments, de la tristor, de la sor-
presa i de l’alegria.
 Abans de marxar, de dins d’una bossa va aparèixer una 
perruca blanca de pallasso que, segons sembla, era la núvia del 
barret!
 Quan sigui gran, jo també en voldré un de barret, com 
aquest, que m’ajudi a imaginar i a inventar històries perquè 
tothom s’ho passi bé!

el
conta
contes

 Com ja sabeu, a l’escola fem tallers internivells. 
Aquests tallers, a Educació infantil, consisteixen en acti-
vitats que fan conjuntament els nens i les nenes de P3, 
P4 i P5. El segon taller internivell que hem realitzat tam-
bé tenia com objectiu decorar l’escola. Aquesta vegada 
l’hem volgut decorar per a l’arribada de la primavera.
 Ens hem agrupat tal com vam fer l’altra vegada i... 
mans a l’obra!
 I què hem fet? Doncs hem fet flors i ocells amb 
tècniques i materials diversos: com ara plats de cartró, 
aquarel·les, pintures al tremp, ceres, llapissos de colors 
de fusta, retoladors, gomets… I no us podeu creure qui-
nes flors i quins ocells tan originals i tan bonics que ens 
han quedat! Si les voleu veure, les trobareu a la secretaria 
de l’escola o als vidres de les nostres classes.
 Ha estat una activitat que ha engrescat molt als 
infants, tant que ja estan desitjant saber què farem al 
proper taller.

Fem un altre taller internivell
a Educació infantil



 Fa dos cursos es va crear una comissió de l’Amipa amb l’objectiu que els nostres fills i filles poguessin gaudir 
d’unes colònies en companyia dels seus amics/amigues amb qui comparteixen tantes hores. Com és ben sabut, a 
l’Escola del Mar només es realitzen les colònies a sisè de primària, com a viatge de fi d’estudis. És per això que des 
de la nova comissió de colònies de l’Amipa volem oferir l’oportunitat perquè els nens de 2n, 3r, 4t i 5è puguin gaudir 
d’aquesta experiència, unes colònies promogudes des de la comissió de l’Amipa, però organitzades directament per 
la casa de colònies. Així doncs, després de treballar sobre el tema seriosament i recollit aquesta inquietud de moltes 
famílies, hem arrancat aquesta iniciativa amb una proposta ferma.  

Esteu preparats per anar de colònies? Segur que sí!

 Teniu temps fins el dia 17 d’abril per fer la reserva. Només heu d’entrar al web de l’Amipa, on trobareu l’enllaç 
per omplir el formulari i fer el pagament, així de fàcil.

 L’empresa organitzadora és Alba Serveis Educatius i s’encarrega de tot. Són uns bons professionals del món 
del lleure que ens han organitzat aquest fantàstic cap de setmana del 2, 3 i 4 de juny, amb una programació d’activitats 
adequada a cada grup d’edat. Teniu tota la informació al web de l’amipa, en el pdf que van presentar a la reunió el 
passat 9 de març, a la qual hi van assistir 70 persones. 

 Divendres 2 de juny, els pares i mares recollirem als nostres fills/es a l’escola a les 16:30 i els acompanyarem 
a l’autocar, on ens esperaran els monitors de l’organització Alba Serveis Educatius per començar “l’aventura”. La tor-
nada serà diumenge 4 de juny al mateix lloc a les 18:00 aproximadament.

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

Una iniciativa innovadora de la nova comissió de colònies de l’amipa.

Colònies 2017
   a Clar del Bosc amb

Una casa meravellosa en mig del bosc a 5 km de l’estany de Banyoles

Animeu-vos !Emocions per a tota la vida!Esperem que sigui un èxiti ho poguem repetircada any!

COLÒNIES 2017



Les nostres cooperatives van endavant!
 Les cooperatives Pim Pam! Artesans! (5è A) i Artesans 
del Mar (5è B) segueixen treballant per tenir els seus produc-
tes a punt per a la venda al mercat dels dijous de Vilassar de 
Mar. El nostre dia de mercat serà el 18 de maig.
 Aquest trimestre hem rebut dos assessoraments: 
un sobre màrqueting i comunicació i un altre sobre la crea-
ció i elaboració de logotips. Hem pogut veure què s’amaga 
darrere els eslògans i els petits dibuixos o composicions de 
diferents marques comercials i el perquè de la tria de colors, 
formes i tipografies. 
 Un cop pensats i posats en comú, cada cooperativa 
ha votat en assamblea, el logotip que la representarà. 
 Paral·lelament a tot aquest procés, també hem co-
mençat a pensar els possibles productes que podem confec-
cionar. L’estudi de mercat que vàrem fer anteriorment ens ha 
donat pistes per crear els prototips, destinats a un perfil de 
comprador determinat.
 Els prototips ja són a punt i, quan cada cooperativa 
hagi fet la tria definitiva (sempre per votació en assemblea), 
començaran els preparatius per a la producció.  
 El temps passa volant i aviat podreu descobrir el que 
les cooperatives i els seus artesans estan preparant per a tots 
vosaltres. No us ho perdeu!

We know students from other countries 
 This year sixth graders are maintaining correspondence with pupils from other countries, namely Finland 
and Greece. The experience is being very good in many ways, first, because we are discovering another culture and 
traditions; on the other hand, because we are using English for a real purpose. In this way, functionality and fun come 
together in the same activity. More and more, we are making use of many technological means to communicate: 
email, Padlet or Skype (very soon); as well as more traditional
means such as ordinary mail. Our next contact will be an
Easter greeting letter. Thanks to the work we have done
jointly to the subject of art, we have made such beautiful
postcards using scrap technique!

 
These are the Padlets we did to introduce ourselves.



Les nostres cooperatives van endavant!

les instal·lacions

a la col·laboració amb

r

We know students from other countries 

Una bona lliçó
 Mentre la Montserrat es posava a jugar a l’entrada 
de casa seva amb una cuineta nova, la seva veïna Eulàlia va 
sortir al carrer, amb una galleda per anar a la font. Quan va 
passar per davant de la casa de la Montserrat, s’aturà a mirar 
al portal. La Montserrat, mal educada, li va dir:
— Què mires? Ves-te’n que vas bruta. No et deixaré jugar. 
Des prés vindran la Mercè i la Carlota, aquelles que sempre 
van tan boniques i jugarem.

 La pobra Eulàlia no anava pas bruta, duia un vestit 
vell, però ben planxat i no hi havia ni una taca.
 Però en sentir aquelles paraules, va seguir el seu camí 
cap a la font.

APLICA’T AL CONTE

 Mentrestant, la Montserrat, d’amagat de la seva mare, 
provà de fer foc de debò amb papers i llumins. Mirant cap a 
tots cantons per a no ser descoberta, no va vigilar prou el foc 
i una flama li va agafar el vestit.
 Quin ensurt! No hi havia ningú allà amb ella i es va 
posar a cridar.
 L’Eulàlia, que tornava de la font, com a bona nena que 
era, li va tornar bé per mal. Així que va veure la flama del ves-
tit, hi va abocar la seva galleda al damunt per apagar-la.

 En aquell moment va arribar la seva mare i veient 
què acabava de passar li va dir a la seva filla:
— Sort n’has tingut de l’Eulàlia, que t’ha tret ràpidament del 
pe rill que, per desobediència teva, t’ha amenaçat.
— Perdona mare —respongué entre sanglots— i ella ha estat 
mas sa bona amb mi.
—Perquè massa bona? —va preguntar.
Llavors la Montserrat va explicar com havia tractat a l’Eulàlia.

— Això t’ensenyarà que cal ser bo amb tothom tal i com ex-
plica la faula del lleó i la rateta i que sàpigues que el que 
dóna veritable valor a les persones no és pas un vestit vell, 
sinó un bon cor.

 A partir d’aquell dia, ha estat sempre educada i bona 
amb tothom.

Il·lustracions: Mare de 1r A



Submergeix-te a:

                                        

Tens alguna cosa a dir-nos? www.amipa-escoladelmar.cat - amipa@escoladelmar.com

         AMIPA Escola del mar             @AmipaEdM

Bon profit  !

 Coincidint amb la festa de comiat 
dels alumnes de sisè, el dissabte 10 de juny 
us esperem per celebrar la tradicional festa 
d’extraescolars.
Marca’t aquesta data al calendari, a l’agenda 
i allà on vegis...

125 g de llet 
125 g d’aigua

10 g de mantega 
1 polsim de sal 

1 polsim de sucre 
150 g de farina 

3 ous 
sucre per empolsar

Dificultat:mitja
Temps: 

menys d’una hora

Ingredients  En un cassó, afegiu la llet, l’aigua, la mantega, la sal 
i el sucre i poseu-lo al foc. Quan arrenqui el bull, afegiu-hi 
la farina i remeneu-ho bé durant 2 o 3 minuts. Tot seguit, 
retireu el cassó del foc i poseu-hi els ous d’un en un, sense 
deixar de remenar. A continuació, amb l’ajuda de dues culle-
res untades amb oli aneu fent petites boles i fregiu-les en 
un cassó amb oli abundant i calent. 
 Finalment, poseu el sucre per sobre dels bunyols i 
ja els podeu servir. 
 
 Sobretot us recomano que els mengeu acabats de 
fer. Ja sabeu que, com tot el brioix, d’un dia per un altre 
s’assequen força, encara que també es poden menjar.

FEM BUNYOLS DE QUARESMA

 Les Ampes de les escoles Els Alocs, Escola del Mar,   
Pérez Sala, Pla de l’Avellà,  Vaixell Burriac juntament amb 
l’Associació de Festes del Veral d’Ocata us volen transmetre   
4.501,56 GRÀCIES a tots els que fent els seus donatius han 
fet possible un any més que el nostre poble sigui SOLIDARI 
en majúscules. Envien també 4.501,56 gràcies a totes les en-
titats i associacions que van col·laborar i recolzar el seu pro-
jecte, ja que sense elles no hagués estat possible: el Firobi, els 
Ssstrèpits, l’Associació Bricbarca, Vine i Balla i al conjunt dels 
comerços de Vilassar de Mar i Argentona.

 Aquesta va ser la recaptació que les Ampes i el Veral 
van aconseguir a la Festa Solidària de la Marató de TV3 que va 
tenir lloc el passat 18 de desembre de 2016: Tómbola, Mercat, 
Globus, Balls, Xocolatada, Pastissos, Botifarrada i moltes més 
paradetes des d’on tothom que va voler va donar suport a la 
causa d’enguany, dedicada a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques.  

 Felicitats a les nostres AMPES!  

La Marató  de TV3 2016   Apunta’t la data
de la propera festa

 -10 de juny-

Festa d’extraescolars

Comiat de 6è

Anar a comprar

roba bugaderia

rentar el cotxe
ro


