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Per Carnaval tot s’hi val !!!
El Carnaval, una vegada més, s’ha viscut amb
molt d’entusiasme a l’escola! Vam començar la setmana seguint les consignes del rei Carnestoltes; es
van veure infants barbuts, amb mitjons diferents per
damunt els pantalons, cuiners amb barret i davantal i
també amb pentinats estrafolaris. Sortien per totes les
cantonades i un cop a l’escola continuaven la gresca.
El dijous Gras, com és tradició, es va fer la sortida per esmorzar l’entrepà de botifarra d’ou o truita;
els nens i nenes de cinquè i sisè van anar fins a Burriac
caminant.
Tot estava preparat per a la Gran Rua! El divendres a la tarda va començar a desfilar Educació Infantil: princeses, bombers, superherois, vaquers, fades,
bruixes, policies... Quin ventall més fantàstic i divertit!
Seguidament el color groc va predominar amb els infants de primer i segon: els “Minions”! Quina colla més
simpàtica! Cicle mitjà van triar els esports com a tema:
futbol americà, judo... I els de cinquè van oferir un pas
per la història: des de la prehistòria, passant per Egipte,
Roma, Grècia... Finalment els nens i nenes de sisè ens
van fer gaudir del seu gran espectacle: el Consell dels
Bulls. Felicitats!
Amb ells a l’escenari vam seguir les seves cançons.
Tothom molt content, vam acabar la festa ballant la conga
i saltant!
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Rua 2016
La “Invasió Còsmica”
aterra a Vilassar de Mar i s’emporta
el 4t. premi a la millor comparsa i el
merescudíssim premi a la nostra reina
“Cosmic Girl”
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El Carnaval de Vilassar de Mar 2016 es
va tornar a cobrir de llum i color la tarda del
6 de febrer, enguany amb la desfilada de 12
comparses i un nombrós públic aplaudint pels
carrers del nostre poble. Aquest any, 122 participants de l’Escola del Mar, una enlluernadora
marea blava d’intergalàctics van acompanyar
a la seva reina Cosmic Girl, magnífica dalt la
carrossa, plena de llum, música i fum, on descansava la nau espacial que els havia dut a la
Terra.
Ballant de valent, va arribar l’entrega
de premis, seguida amb molta intensitat i
il·lusió per tots els invasors, el 4t. premi de
comparses els va fer saltar d’alegria i per Júpiter que va ser un deliri quan la reina del Carnestoltes 2015, sa majestat “Sol de Mar”, coronada l’any anterior i provinent de l’Escola del
Mar, va lliurar, en un emotiu acte, la banda de
“reina del Carnestoltes 2016” a la flamant reina d’enguany “Còsmic Girl”.
MOLTES FELICITATS A TOTS ELS PARTICIPANTS!

Visca el Carnaval ! I visca la nostra reina“Cosmic Girl”!

Dia de la No-violència
i la Pau
El dia 30 de gener celebrem el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, coincidint amb l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, una persona que va dedicar
la seva vida a lluitar i a aconseguir grans coses sempre de manera pacífica.
Aquest dia dedicat a la Pau fou fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal i actualment és una iniciativa que es practica en escoles de tot el món.
És el dia de l’Amor universal, la No-violència i la Pau, una iniciativa que propugna que l’Amor és millor que l’egoisme,
la No-violència millor que la violència i la Pau millor que la guerra.
Nosaltres el vam celebrar el divendres dia 29. Els nens i nenes més grans van anar a cercar els més petits i, tots
plegats, vam baixar al pati porxat. Allà, es van llegir uns poemes sobre la pau que va escriure una escriptora molt
coneguda que es diu Joana Raspall i Juanola. Després vam cantar, tots junts, una cançó.
Però els dies abans, havíem fet un mural amb els dibuixos
que tots els nens i nenes de l’escola van fer de la seva cara. Els vam
penjar tots junts i, al damunt, hi vam dibuixar un colom amb una
branca d’olivera al bec.
Per aconseguir fer aquest mural vam sumar esforços participant tots els alumnes de l’escola. El colom que vam dibuixar al
damunt representa el símbol internacional de la Pau. I el vam voler
dibuixar al damunt amb la intenció de recordar-nos a nosaltres mateixos que sempre que tenim un conflicte o volem aconseguir alguna cosa ho hem de fer de manera pacífica, posantnos d’acord, parlant, sense empentes, baralles ni males paraules.

Tant de bo siguem capaços de recordar-ho cada dia, tots els dies de l’any.

Participem un any més del Projecte
Un any més l’alumnat de 4t. de Primària participa en el Projecte SardaTic.
Com ja sabeu, aquest projecte té com a objectiu fer arribar al màxim d’alumnes de
Catalunya la Sardana i la Cobla d’una manera moderna i lúdica.
El SardaTic ofereix també la possibilitat que diverses escoles treballin
conjuntament de forma telemàtica a través d’un blog, preparant als alumnes per
una ballada al final del projecte.
SardaTic, a part d’ensenyar la dansa, té també en compte la vessant musical, històrica i cultural. És per això que des de l’escola es treballa de manera
transversal, però sobretot a les àrees de música, educació física, català i plàstica.
El passat dilluns 22 de febrer, l’alumnat de 4t. va assistir al concert de cobla a l’Ateneu Vilassanès juntament amb les altres escoles de Vilassar que participen en el projecte. La ballada final està programada pel diumenge 17 d’abril a les
12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament, coincidint i col·laborant amb la ballada
de sardanes que organitza l’Agrupació Sardanista .

Us convidem a compartir amb nosaltres la ballada final. Us hi esperem!

ANNA
VIV ES

Si creus
en mi, et
sorprendré!

Us heu fixat en la lletra tan bonica que encapçala
els articles de la nostra revista?
Potser alguns de vosaltres sabeu qui ha creat aquesta lletra. Ha estat l’Anna, l’Anna Vives. Una noia
trigèmina amb la Síndrome de Down que ha tingut al seu costat uns pares, germans, mestres, companys,...
i persones que probablement coneixereu com l’Andrés Iniesta, el Jorge Lorenzo, en Kilian Jornet... que han cregut
fermament en les seves capacitats i l’han ajudat a escalar el seu propi Himàlaia. Sabíeu que l’Anna va estar
nominada a catalana de l’any?

L’Anna està convençuda que la barrera més alta que hi ha entre nosaltres i el que volem fer és el nostre
cap. És cert que les coses no sempre surten bé des d’un principi i que cal ser perseverant en els nostres objectius.
I, com intuïu, l’Anna ho ha estat molt. Les darreres paraules del seu llibre són: “Oblida’t dels límits que

t’havies posat (sí, te’ls havies posat tu) abans de llegir aquestes pàgines. Ja coneixes la meva història.
Ara és el teu torn. I tu, fins on vols arribar?”
Els nens i nenes de segon han estat llegint el llibre de l’Anna i a l’escola hem tingut la gran sort de rebre
la seva visita a l’aula. El germà de l’Anna, en Marc, que l’acompanya sempre i l’anima a seguir endavant en tots els
projectes, va compartir amb nosaltres les increïbles experiències viscudes per l’Anna. I ens va agradar tant, que
volem repetir! L’Anna tornarà a l’escola per parlar amb els nens i nenes de cicle superior.

Una gran lliçó de vida i d' inclusió
per a tots nosaltres!

annavi
annavives.
com

Cuida' t

les dents
Aquest és el nom del taller al qual vam assistir els nens i nenes de 4t. de primària el passat 5 de febrer. El
taller va tenir lloc al CAP situat prop de la nostra escola, al carrer Santa Maria.
La primera part de l’experiència va ser conèixer com són les nostres dents; quantes en tenim?, com són?, com
creixen?, per a què serveix cada una?. El dentista del CAP ens va explicar l’evolució de la dentadura humana i la
finalitat de cada una de les dents.
En acabar, la pediatra del centre, ens va fer pensar en la relació que hi ha entre els diferents tipus d’aliments
i la salut dental. Vam descobrir que el sucre és el principal enemic de les dents i dels queixals i que cal anar en
compte amb els productes dolços i també amb algunes fruites i begudes. Sempre ens ajudarà el fet de rentar-nos
les dents després dels àpats!
Arribats a aquest punt de la visita, la infermera ens va explicar, amb tot detall,
com i durant quant de temps és convenient passar-se el raspall de dents. Una bona
raspallada, ben feta i sense presses, ens pot estalviar molts maldecaps! També vam
tenir l’oportunitat de visitar la consulta del dentista, on ell mateix ens va fer cinc cèntims
del funcionament i característiques del seu magnífic seient, ple d’eines i estris per
a la cura i la higiene dental. Per acabar, un joc ens va fer recordar els aliments
que no són perjudicials per a la nostra dentadura i els que cal consumir amb precaució
i mesura, per tal de no haver de combatre la no desitjada caries, motiu principal
de moltes de les visites al dentista.
En resum, va ser una visita molt educativa i divertida. Ens va donar la
possibilitat de conèixer una mica més tot el que envolta la cura de les nostres dents
i les eines del dentista per a fer-ho possible.

Coneixem
De ben segur que els pares i mares dels nens de 1r darrerament han sentit parlar als seus fills del trencadís.
I és que quan descobreixen la fantàstica obra d’Antoni Gaudí acostumen a mostrar-se motivats i a parlar-ne sovint. A l’escola ho treballem de manera interdisciplinària des de diferents àrees: Plàstica, Català, Medi, Matemàtiques... I n’aprenem molt de Gaudí i la seva obra. I ens agrada tant que volem
completar aquest treball amb una visita molt interessant a la Pedrera i al Park Güell.
A més a més, fem un taller de trencadís que ens emportem a casa de record. Hauríeu de veure
els nens trencant rajoles, col·locant-les com un trencaclosques, posant la vorada... Fan unes
autèntiques obres d’art. Al web de l’escola hi hem penjat moltes fotografies.
No deixeu de visitar-lo!

Projectes d'electricitat a

6è

Cada curs, al primer trimestre, els alumnes de 6è estudien l’energia,
l’electricitat i el magnetisme. És aquest un dels temes centrals del curs, completat
amb una visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i amb els projectes sobre
circuits elèctrics.
Els alumnes, per parelles, han de dissenyar una maqueta en què hi ha d’haver almenys un generador (pila), un
interruptor i un parell de receptors, en sèrie o en paral·lel. Cada any se superen i hi ha treballs d’allò més interessants que
exposem temporalment al vestíbul de l’escola. Han de presentar també, en format PowerPoint (amb imatges, doncs), el
procés d’elaboració, el material emprat, les dificultats que han tingut i la solució que han trobat per a cadascuna, així com
l’esquema del/s circuit/s i el resultat final.

Aquí teniu una petita mostra dels que s’han fet enguany. Enginyosos i creatius, oi?

Caminada al Castell de Burriac
El passat 16 de febrer, dia de dijous gras,
105 alumnes del cicle superior sortien de l’escola
en direcció al Castell Burriac. Enguany, l’escola
s’havia proposat recuperar la tradició de menjar
la truita, però, a més a més, es va voler anar una
mica més enllà i aprofitar aquesta festivitat per
potenciar hàbits saludables i el coneixement
de l’entorn. Hi ha tantes coses que es poden
aprendre a partir d’una sortida com aquesta:
el relleu del recorregut, la història d’aquest castell medieval
emplaçat en un antic poblat ibèric, la seva arquitectura, la vegetació de la zona...
Així doncs, ben equipats i amb les provisions necessàries, van enfilar camí cap al castell. Alguns alumnes
van pensar que seria una caminada difícil, però aviat es van sorprendre de com n’és de fàcil i divertit pujar a la
muntanya, camp a través o bé pels caminets, tot xerrant. Sis quilòmetres de camí i ja eren al castell. Les vistes, impressionants: Mataró, Argentona i Vilassar de Mar als seus peus, i un mar immens que s’estenia llarg i blau. Vist el
castell, havent begut una mica d’aigua i recuperats de la darrera pendent, van iniciar la tornada per un altre caminet fins a arribar a la Font Picant d’Argentona, on van dinar i jugar una estona. De baixada, els alumnes es preguntaven si es tornaria a fer una sortida com aquesta. Pensant en les converses, els moments d’ànims entre alumnes,
la satisfacció d’arribar on t’has proposat i el dinar (ben merescut) tots plegats, no podem més que dir que ha estat
un èxit, i que per tant s’ha de repetir.

Us presentem a

Luca Ribera González,

té 7 anys i està cursant
primer a l’Escola del Mar.
Als 3 anys va pujar a la
seva primera bici de trial
i als 4 ja va iniciar-se
a escala competitiva.

Apassionat per
la Bike Trial

El trial és un esport físic, tècnic i mental que
requereix molt d’esforç i moltes hores per assolir els
objectius, per això el Luca està totalment entregat a
la seva bici. Dedica tres tardes a entrenar a l’Escola
de Trial de Sant Antoni Vilamajor “Trial Evolution”,
i també en el seu temps lliure amb el seu pare que és
el seu motxiller. La constància, la il·lusió i la força que
hi posa han donat els seus fruits durant l’any 2015.
El nostre campió va assolir els reptes competitius guanyant aquests títols:
- Primer classificat Copa Osona categoria prebenjamí (amb cinc proves disputades)
- Primer classificat Open Vallès categoria promesa
i categoria superior open blanc (amb quatre proves
disputades per cada categoria)
- Primer classificat Copa Catalana categoria prebenjamí (amb cinc proves disputades)
El Luca continua treballant de valent dia a
dia, fent un esforç personal i esportiu, però sense perdre el més important: la seva passió per la Bike Trial.
Aquest any 2016, el Luca ha fet un salt a la categoria
superior, avançant-se dos anys. Al mes de febrer van
començar les competicions i li desitgem els millors
resultats perquè pugui continuar creixent en aquest
món del trial.

L'Obra social “LA CAIXA” col•labora
en la Recollida Solidària
A la revista de finals de 2015 us explicàvem que
feia anys que des de l’escola col·laborem amb Càritas de
Vilassar de Mar en la recollida d’aliments per ajudar a les
persones i les famílies que, cada cop més, els falta allò
que és més bàsic.
L’Obra Social “La Caixa” s’ha assabentat d’aquesta
iniciativa i s’hi ha adherit fent una aportació econòmica
per tal que aquest ajut arribi encara a més persones.

l'AMIPA estrena nova web!
Sabeu que l’AMIPA ha renovat la seva pàgina web?
Ara és més dinàmica, pràctica i adaptada a dispositius
mòbils. Podeu consultar qualsevol dubte que tingueu, informació de les comissions, el menú de cada
trimestre, etc. Tot això i molt més ho trobareu a la
nova web de l’AMIPA. Ah! I des del febrer estem presents a Twitter!
Seguiu-nos i no us perdeu cap detall!

Així, tots plegats continuem endavant, continuem
col·laborant, perquè som una escola oberta al món, una
escola amb cor, una escola on els valors de l’empatia, la
solidaritat i la justícia social tenen cabuda!

Submergeix-te a:

Tens alguna cosa a dir-nos? www.amipa-escoladelmar.cat - amipa@escoladelmar.com
AMIPA Escola del mar
@AmipaEdM
Tipografia dels títols: Anna - www.annavives.com

