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p al futur,
L’educació és el passaport ca
e es preparen
el demà pertany a aquells qu
per a ell en el dia d’avui.
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Extraescolars

Futbol sala
Aquest curs les activitats extraescolars organitzades per l’Amipa han tornat a tenir molt d’èxit.
Una de les activitats que més ha destacat, a banda dels Ssstrèpits, ha estat el futbol sala.
Volem aprofitar l’avinentesa per felicitar molt efusivament als nostres dos equips de
futbol sala de l’escola, el Prebenjamí (Segona Fase Grup C) i el Benjamí (Segona
Fase Grup B), que han guanyat tots dos la Lliga Escolar que organitza el Consell
Comarcal del Maresme. En el seu primer any s’han donat a conèixer com
a petits-grans esportistes, posant moltes ganes i il•lusió en el seu joc.
Són uns campions!
També aprofitem per a recordar-vos que podreu consultar al web de l’Amipa
tota la informació relativa a les activitats extraescolars proposades per al
proper curs 2014-2015.

Els Ssstrepetits de l'escola
Exhibició del grup d’extraescolars dels Ssstrèpits dins del III Concurs de percussió AS de rePIQUES 2014
Tot i ser el primer any que aquesta activitat s’ha ofert
com a extraescolar a l’Escola del Mar, el grup dels
Ssstrèpits han deixat palès l’entusiasme que senten
els nens i nenes al tenir un tambor al davant i un parell
de baquetes.
Després d’un curs sencer d’assajos, el passat dia 17
de maig els nostres nens van fer el seu bateig oficial
d’artistes a la Plaça Picasso en formar part de l’exhibició
infantil, amenitzant l’inici del III concurs de percussió
AS de rePIQUES organitzat biennalment pel grup de
percussió Ssstrèpits de Vilassar de Mar.
A quarts de sis amb la plaça plena de gom a gom,
van sortir uniformats, ordenats i concentrats i ens van delectar amb el seu repicar, compassat, fort i potent,
imagineu-vos, un espectacle imponent. Els petits percussionistes, dirigits genialment pels seus monitors, es van
merèixer una gran ovació!

L'Entrevista
L'entrevista

Enric Serras, la partitura
del nou director
Sortim de la sala de reunions de la direcció
de l’escola del Mar després de l’entrevista
amb l’Enric Serras, el nou director, amb la
ferma convicció que els nostres fills estan
en molt bones mans.
Des de la primera pregunta a l’última ens
ha convençut el seu tarannà. El seu perfil
més humà està molt lligat amb el professional.
Aquest nou curs va assumir la direcció de
l’escola amb seguretat, confiança i amb
una il•lusió que es reflecteix a la brillantor
dels seus ulls quan ens ho explica. Lluny
de penedir-se, està encantat amb la idea
que el canvi de direcció hagi quedat
només en una anècdota sense que s’hagi
alterat el dia a dia de l’escola.

“

Com a director, aposta per una línia
d'escola inclusiva, propera i còmoda,
que faci que els nens se sentin bé

Després de 14 anys donant classe de música i molts com a cap d’estudis, li entusiasma que els nens de l’escola
la sentin seva. Destaca que tot l’equip directiu és una pinya i vol transmetre als pares i a tothom en general que
són propers, accessibles i que treballar en conjunt amb els pares, representats per l’AMIPA, és també molt
important pel bon desenvolupament educatiu.
Com a director, aposta per una línia d’escola inclusiva, propera i còmoda, que faci que els infants, sigui quina sigui
la seva particularitat, se sentin bé, sense oblidar la responsabilitat i l’esforç, acompanyant i observant la seva
realitat i les seves necessitats tant individualment com en grup i creu que tant el professorat més recent com el
més veterà han trobat l’equilibri per portar-ho a terme. La implicació del professorat és tanta que molts professors
fan formacions voluntàries.
Ens comenta que el més emprenyador del seu càrrec és haver de sotmetre’s als canvis relatius a les normatives
que el Departament d’Ensenyament duu a terme constantment, el que provoca que es trobin en un estat d’adaptació
permanent.
L’Enric compensa el sacrifici que suposa tenir un càrrec sense horaris fent caminades, sortides amb bicicleta
i activitats a l’aire lliure en el seu temps d’oci.
I l’últim llibre que ha llegit és: Desig de xocolata, de l’escriptora mataronina Care Santos, Premi de les Lletres
Catalanes Ramon Llull.
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David Àlvarez
Ahmed Azahaf
Wladimir Baró
Oriol Bober
Josep Caso
Àlex Coromina
Sergi Cuesta
Mar Garcia
Meritxell Giménez
Félix Guillem
Biel Llabrés
Norbert Llaràs

Nil Lloret
Fernando Martín
Christian Martos
Ivan Montoro
Miquel Navalles
Mariona Pons
Gisela Ramon
Mireia Sala
Marc Solano
Berta Solé
Judit Vilà

Grup B

2013-2014

Mireia Barrera
Marco Beretta
Ignasi Cantariño
Paula Collado
Daniel Damaré
Gerard Gómez
Joan Gràcia
Júlia Güell
Maria del Mar Herranz
Albert Lladó
Oriol Llenas

Gara Lorca
Pau Martin
Miriam Mérida
Àlex Mostaza
Mikel Napal
Joana Olivar
Ernest Ortoll
Xavier Pintado
Iago Serrano
Roger Serrat
Anna Vilar

Art Brut a l'Escola del Mar
El divendres 23 de m
aig el alumnes de 3r
van gaudir de la
visita de la jove artis
ta Irene Bou que va
organitzar un taller
d’art brut.
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nyament dels judicis
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de l’escola.
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Samfaina de colors
El passat 14 de maig
els alumnes de sisè i
de segon van realitz
un taller de creació de
ar
contes a la Biblioteca
Municipal. A partir de
lectura d’un conte i
la
unes indicacions pe
r part de l’animador
padrins i fillols van av
a,
enturar-se en la inve
nció d’històries pren
com a motivació ele
ent
ments diversos, la ba
rreja de personatges
contes tradicionals,
dels
objectes màgics, accio
ns diverses, escenaris
Va ser per a tots nosa
...
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Premis de dibuix

Del 6 al 13 d’abril es va celebrar a Vilassar la Setmana
de la Salut. L’escola va organitzar esmorzars i berenars
saludables, una visita a una horta ecològica, caminades
per les rutes saludables del poble, jocs cooperatius
de vocabulari referit a alimentació i conductes que afavoreixen un estil de vida saludable, un taller de ràdio
sobre hàbits alimentaris... I l’AMIPA, a més de participar
i col•laborar en altres activitats, va muntar un fantàstic
taller per a la festa final prenent com a motivació el conte
“El monstre de colors”.

I com que ens agrada participar en les activitats que s’organitzen al poble,
ens vam presentar al concurs de
dibuix del GOVI amb el tema “Vilassar de Mar, vila d’hàbits saludables”.
I...“tatxan” vam ser guardonats!!! Tres
alumnes de la nostra escola van guanyar els primers i segons premis de
diferents categories. Si heu visitat
la biblioteca dies enrere segur que heu pogut gaudir de l’exposició de
tots els dibuixos presentats.
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Aplica't al conte

Lladres al jardí
Corria la notícia que
en el jardí hi havia lladres i el senyor
escarabat temia que la seva casa fos la següent,
doncs tots sabien que acabava de recollir la seva gran
collita anual de menjar, així que aquest dia va muntar
guàrdia a la finestra. Vigilava amb una ullera de llarga vista
tot el que es movia, i va veure com a un temps s’apropaven
una perillosa aranya negra, i una preciosa marieta.
L’ escarabat hagués anat a parlar amb la marieta, però havia de vigilar
la seva casa de l’aranya. L’aranya s’apropava més, així que armant-se
de valor, va sortir a la porta i es va encarar amb l’aranya. Li va costar
algun temps espantar a l’aranya, fins que finalment es va allunyar.
L’ escarabat va tornar triomfant a casa seva, però en arribar a la porta
la va trobar oberta i tot el seu menjar havia desaparegut.
En tornar fora va tenir el temps just per veure des de lluny a la marieta
fugir amb tot el seu menjar. Apesarat, va anar a explicar-ho
a la policia del jardí, on li van explicar que suposaven que seria
el següent, i havien enviat al seu millor agent, una aranya
nouvinguda com a reforç, per ajudar-li.
Així, l’escarabat va aprendre a no deixar-se
portar pels prejudicis i les aparences.

Benvolguts pares i mares de l’escola, hi ha molta feina feta i molta per fer.
Des de l’Amipa esperem la vostra col·laboració. Som tots benvinguts.
Perquè tots som l’Amipa!
Submergeix-te a:

www.amipa-escoladelmar.cat

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

