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Carnaval 2015
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A través dels contes , els nens i les nenes de
primària han desfilat disfressats de personatges entranyables. Els de primer anaven de
ratolins, representant el conte del “Ratoncito Pérez”, amb la llarga cua i les orelles, ens
mostraven les dents que havien recollit. Els
de segon van sortir tots de Pinotxos, amb els
nassos i els pantalons vermells de tirants. Els
de tercer, de la Bella i la Bèstia, molt elegants,
els de quart de personatges de Peter Pan, hi
va haver molta varietat, des de pirates, Capitans “Garfios”, Campanetes, “Peter Pans “ i fins
i tots el sr. “Smith” i la “Wendy” s’hi van veure
representats. Els de cinquè, ens van oferir
unes fantàstiques disfresses del Màgic
d’ Oz: homes de llauna, espantaocells, llops...
i els de sisè com és tradició, després de la
rua ens van fer gaudir del seu espectacle, El
Consell dels Bulls. Van amenitzar la festa amb
els balls i molt sentit de l’humor.
Els nens i nenes més petits d’educació infantil
van participar amb les seves disfresses que
més els hi agraden: superherois, princeses, fades, policies, indis,... estaven tots i totes molt
engrescats i engrescades. Tot l’equip educatiu
de l’escola es va sumar a la gran festa, i es van
disfressar amb molta gràcia inclòs el nostre
director, l’Enric, que anava de pirata valent!
Tots i totes van ballar al pati de les arcades
sense parar!
Durant tota la setmana hi va haver molta
disbauxa! El Rei carnestoltes amb les seves
consignes ens va fer ballar el cap!! Els va fer
disfressar de velles de poble..., anar amb la
roba del revés, anar amb pijama a l’escola! I
també amb corbata o llaç.. Quina setmana de
gresca i xerinola, a més el dia de dijous gras
l’entrepà de botifarra i truita es van menjar. I
que bé ens ho hem passat!
Ara ja s’ha acabat, la Quaresma ha començat.
Fins l’any que ve!
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Visca el carnaval!

Rua 2015

Donant
la nota
!

14 de febrer de 2015, dia dels enamorats, sí, i de la RUA de CARNAVAL!
Allà estàvem l’Escola del Mar, al Veral d’Ocata,
un any més a punt per a la desfilada, contents
d’ensenyar al nostre poble tot l’esforç, la
il·lusió i la bona feina que s’havia fet en els
darrers últims mesos. Desvetllàvem finalment
el nostre gran secret.. disfresses al carrer,
carrossa, llums, música, endavant!
Hi havia gran quantitat de públic, molta expectació i sobretot molta participació.
Sa Majestat el Rei Carnestoltes va escalfar motors amb el seu discurs de sortida, i la nostra
comparsa, DONANT LA NOTA! es va posar en
marxa, i amb molta marxa! I és que érem 134
brillants, lluminoses i compassades disfresses
de Música, nens i nenes, mares, pares, tiets
i també avis, tots bellugant-nos alegres al
ritme i so de la nostra reina, l’espectacular
“SOL DE MAR” i del seu elegant company el
Rei, personatge que participava per primera
vegada a la nostra rua. Tot un encert, quina
parella més musical, quina harmonia, quina
entrega en el seu cant... els dos damunt d’una
daurada carrossa coronada amb una doble
escala de piano, amb molta llum, color i sobretot MÚSICA.

A baix, uns barrets impressionants engalanaven els nostres caps, notes musicals, pentagrames i pianos flotant al ritme dels balls de
la Reina i del Rei, coreografies que tants cops
havíem assajat. Així que tota la tropa Musical
no várem parar de ballar i cantar fins arribar a
la Plaça Tarradelles, el final del recorregut de
la Rua. Després várem fer seguici fins al Pavelló Municipal a on com cada any vam agafar
forces amb un entrepà i beguda per arribar al
que seria el millor de la nit o, millor dit, la seva
culminació.
L’orquestra tocava i ens divertíem de valent,
quan va arribar l’hora dels premis la nostra
quitxalla es va posicionar quasi a sobre de
l’escenari, la seva innocència i la seva fe
ens feia tenir esperances, quins nervis... i la
sorpresa va arribar cap al final, quan el Rei
Carnestoltes i la Reina de l’any anterior varen
sortir a l’escenari per anunciar el premi a la
reina d’enguany, no podia ser d’altra manera:
la nostra Reina SOL DE MAR va ser coronada
com a REINA DEL CARNAVAL 2015!!!
L’alegria va ser absoluta i vam seguir celebran-ho, com no, amb música, ball i...

DONANT LA NOTA!
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Marató de donació de sang
Per tercer any consecutiu Vilassar de Mar es solidaritza amb la Marató de donació
de sang. Amenitzat, entre d’altres, per les diferents AMIPA’s del poble, aquest acte
filantròpic es transforma en un dia festiu a la vegada que educatiu, producte dels diferents tallers creats amb la inspiració de l’aparell circulatori. Com a promotors de la iniciativa, la nostra AMIPA va
fer un taller de CORS VERMELLS de plastilina.
Volem traslladar-vos les paraules de felicitació que ens han fet arribar des de la regidoria de salut pública, donat
el gran èxit de participació, un total de 276.
Vull traslladar a tots els col·laboradors (Comissió d’ Estils de vida saludables (dins
d’ aquesta especialment a les Ampes), Centre veterinari la Xinesca, Centre de logopèdia
i fonoaudiologia, Escola Pérez sala, Creu Roja, Oncolliga, Justo, El Piri , Entitats esportives...el més sincer agraïment per la col·laboració en aquesta 3ª Marató del Banc
de Sang. Gràcies als esforços de tanta gent, la jornada del dia 28 va esdevenir una
jornada festiva , educativa i sobretot solidària.
És un orgull poder ser la regidora de Salut Pública d’un municipi que treballa de manera
tan transversal i convençuda tots els aspectes que tenen a veure amb la Salut.
Vull destacar l’ admiració que va expressar el personal del Banc de Sang pels taller que
es van idear des de les Ampes. La idea de fer un circuit amb el sistema circulatori va
ser genial .
Felicitats a tots!
Débora Jover-Santiñá i Roca

Els alumnes de 3r vam
anar al Zoo de Barcelona
El dia 23 de febrer vam anar al zoo a fer un taller sobre amfibis i rèptils.
Algunes opinions i comentaris del nens han estat les següents:
El que més ens ha agradat ha estat:
-Tenir l’oportunitat de tocar tortugues, una salamandra i les mudes
de la serp.
-El treball de la fitxa del taller d’amfibis i rèptils perquè hem après
moltes coses.

Sabies
que...?

-Les mudes de les serps són
suaus al tacte.
-Actualment els ous més grans
que hi ha són els d’estruç. Els de dinosaures havien estat encara més grans.
-Els ous de les serps i de les tortugues són tous.
-Els ous dels cocodrils són els únics entre els rèptils
que són durs.
-Els cocodrils són els únics rèptils que cuiden de les
seves cries.
-Hi ha un llangardaix (pogona barbata) que té unes
punxes als laterals, que recullen la rosada i ell les
llepa per aprofitar aquesta aigua.

Hem
après
que…
-Els amfibis tenen la pell nua.
-Les salamandres tenen la pell
suau i humida, i si s’espanten
desprenen un líquid tòxic.
-Si comptes les línies de la
closca de les tortugues, pots
saber la seva edat.
-El geco lleopard té unes
escates petites i suaus.
-El geco guarda reserves de
greix i d’aigua a la cua.

Més
coses
interessants
del zoo:
-Veure els pingüins com
nedaven sota l’aigua.
-L’exposició sobre Floquet de Neu.
-Observar els lèmurs, que eren molt
graciosos.
-Veure animals que no havíem vist mai,
com el rinoceront.
-El guepard. Veure’l tan de prop.
-L’espectacle dels dofins.
-Veure els cangurs.
-Pujar al terrari i tocar els animals.
-Compartir amb els amics el taller que vam fer.
-Encara que està en obres, sempre és recomanable una visita al zoo de Barcelona.
Hem après un munt de coses!

Treballem els contes
Aquest curs treballarem en equip amb dues escoles més:
l’escola “Vírgen de la Cabeza”, de Canillas del Aceituno (Málaga) i l’IES José
Planes de Múrcia. Són dues de les escoles amb les que ja havíem treballat
en un altre projecte i amb les que vam dur a terme una feina enriquidora
i engrescadora.
El nou projecte anomenat “Cuéntamelo otra vez” està promogut i patrocinat
pel MECD i per accedir-hi hem hagut de presentar-nos a un concurs de mèrits.
L’objectiu d’aquest projecte pretén ser el treballar l’expressió oral, l’expressió
escrita i millorar l’interès per la lectura mitjançant els contes tradicionals.
També, i molt especialment, volem descobrir i parlar del valors que contenen
els esmentats contes.
A finals de gener ja ens vam reunir els tres centres participants aquí, a Vilassar,
per definir les tasques a realitzar i començar a posar fil a l’agulla.
Cada mes, entre d’altres activitats, treballarem dos contes conjuntament.
Nosaltres els hem repartit per nivells de manera que cada curs treballarà
un conte compartint activitats amb les altres escoles.
També haureu vist que per Carnestoltes anàvem tots disfressats de
contes...ara ja sabeu el perquè.
A més, a final de curs, amb els nens i nenes de 5è farem una trobadacloenda a Madrid.
Si voleu, podreu anar veient totes les activitats que anem fent a la pàgina
WEB del projecte:
www.cuentamelootravez.com

Un pas per endavant!
De ben segur que ja sabeu, des dels seus inicis, que l’Escola del Mar ha estat capdavantera en el que ara anomenem les noves tecnologies.
Durant anys, i amb l’ajut de l’AMIPA, s’han anat comprant ordinadors, canons de projecció, pissarres digitals...
I s’han anat adaptant els espais, cablejant l’escola, posant WIFI, un potent servidor, impressores i tots els perifèrics necessaris. Des de fa poc, a més, disposem de fibra òptica que ens permet navegar amb rapidesa.
Actualment, a més dels 30 ordinadors de l’aula d’informàtica, els 26 de l’aula Moodle i els dos ordinadors amb
canó i PDI de cada classe disposem de fibra òptica que ens permet navegar simultàniament i amb rapidesa per
la xarxa.
La fibra òptica també ens ha facilitat posar en funcionament l’aula mòbil de Notebooks, al cicle superior, que
ens permet que, amb el guiatge dels professors, cada alumne pugui treballar al seu ritme i avançar segons les
seves capacitats i interessos. També ens permet fer dictats interactius, treballar l’ortografia, fer exercicis pràctics
de matemàtiques, i tot un munt d’aplicacions que seria llarg d’exposar.
Una altra novetat és la implementació de les aplicacions de Google, com ara el Google drive que permet
l’alumnat el treball interactiu i col·lectiu (poden estar treballant des de casa, a la
vegada, elaborant conjuntament un projecte, graella, escrit..) o el Google
Coneixement tècnic:
calendar que permet als encarregats ésser responsables d’apuntar les
funcionament de dispositius
tasques, deures, exercicis,... que han de realitzar i que tot l’alumnat i també
(ordinadors, canons de
les famílies, poden consultar des de casa.

Recursos:
llibres de text
digitalitzats, tractaments
d’informació, organització
dels entorns de treball
i aprenentatge...
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projecció, pantalles digitals
interactives,...), aplicacions
genèriques, aplicacions
Amb tot el que acabem d’exposar,
des de l’escola perseguim una triple funció:
multimèdia...

Aprendre sobre tecnologia

Aprendre de la tecnologia
Aprendre amb la tecnologia

I tot això...
per què?

Entorns
d’aprenentatge interactius: entorn MOODLE,
apps de Google, creació
de coneixement...

Doncs tot plegat per aconseguir que els nens i nenes de l’escola del
Mar disposin de les eines necessàries per viure i treballar en un món
en el que la competència digital és una eina imprescindible i una
necessitat inqüestionable.
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L’associació de mestres Rosa Sensat et dóna l’oportunitat d’agraïr el que va fer per tu la mestra o el mestre que
mai has oblidat:
www.moltesgraciesmestres.org
Ana Isabel Fraga Sánchez. Disciplina Positiva:
www.disciplinapositivaespana.com/articulos/te-quiero-siempre-y-todo-lo-que-sientes-esta-bien
Ken Robinson. La creativitat s’aprèn igual que s’aprèn a llegir:
www.lavanguardia.com/lacontra/20101103/54063818455/la-creatividad-se-aprende-igual-que-se-aprende-a-leer.html
Yaacov Hecht. Cada nen és un geni en alguna cosa si l’ajudem a ser-ho:
www.lavanguardia.com/lacontra/20140203/54399840083/la-contra-yaacov-hecht.html
César Bona. Així dóna classe el candidat espanyol al “Nobel” dels professors:
www.elmundo.es/espana/2015/02/02/54ce67d3e2704e3f168b457e.html
Projecte Binding. Un mètode innovador per al bon aprenentatge de la lectura:
www.binding.es/inici.html
La primera línia d’ajuda enfront els problemes d’internet per a pares i mares:
www.padres20.org
Joan Melé. L’educació en valors:
www.youtube.com/watch?v=GlFqqAwE9DE

Què llegim?
Cómo enseñar a tus padres
a disfrutar de los libros para niños
De 5 a 8 anys
Alain Serres - Bruno Heitz
Ediciones SM
ISBN: 978-84-675-4110-6

Si als pares el planeta dels llibres
per a nens us fa una mica basarda,
amb aquest àlbum il·lustrat de petit
format els vostres fills/es us podran guiar i explicar-vos tots
els secrets d’aquest món. En clau d’humor, el llibre reflexa
les actituds i les falses creences que tenen molts adults vers
les històries infantils i els ensenyarà a estimar-les.

Apunta't la data
de la propera
festa
El dissabte 13 de juny!!!

Coincidint amb la festa de comiat dels
alumnes de sisè, el dia 13 de juny us
esperem per celebrar la tradicional festa
d’extraescolars. Marca’t aquesta data al
calendari, a l’agenda i allà on vegis.

T’esperem!

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

