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La casualitat ens va fer amics

però el temps és qui ens ha fet germans

Sant Jordi
Un any més, Sant Jordi ens ha
visitat a l’escola. I, com sempre, ens ha
fet arribar un munt de coses! Ens ha
portat els contacontes, que han omplert d’històries fantàstiques tots els
racons de l’escola. Ens ha embolcallat
amb poemes, escrits, històries... a la ja
tradicional fira d’intercanvi de llibres.
En aquesta fira, llibres que ja han estat
llegits canvien de mans i nous lectors i
lectores poden gaudir de les aventures
i dels mons màgics amagats a les seves
pàgines.
I de nou, Sant Jordi ens ha fet partícips
de la vella llegenda, de la història del
drac, del cavaller, dels vilatans, del rei
i la princesa.

Hem gaudit d’una gran festa guarnida
de poemes i roses!

English theatre
El dia 6 d’abril tot l’alumnat de primària va
anar a l’Ateneu de Vilassar de Mar a veure teatre en
anglès.
Ja fa anys que, des de l’àrea de Llengua
Anglesa s’organitzen unes sessions de teatre per
a tots els nens i nenes de Primària amb l’objectiu
d’apropar l’alumnat a aquesta llengua des de diferents vessants. Amb aquest mateix objectiu es fa la
cantada de nadales on es canten nadales en anglès
i el servei de biblioteca i de préstec de llibres en
llengua anglesa.
Aquest cop, les obres que hem vist per part
de la companyia de teatre Face 2 Face han estat:
“The frog Prince”, al cicle inicial, “Treasure Island”,
al cicle mitjà i “Death by Haircut”al cicle superior.
A banda de fer-ne una valoració molt positiva des
del punt de vista pedagògic, els nens i nenes s’ho
van passar d’allò més bé, així que, per poc que puguem, l’any vinent hi tornarem!

Veu de veïns
Aquest any també hem participat al projecte Veu
de veïns. Aquest projecte, que parteix de l`àrea de música, ens permet compartir amb les escoles de Vilassar de
Mar i de Cabrera de Mar un espai, un temps, una motivació i un interès al voltant de la música.
Enguany, els alumnes participants de Primària
i Secundària ens hem trobat al parc del Pla de l’Avellà.
Cada escola ha preparat, amb il•lusió, una peça per cantar
i compartir amb la resta de nens i nenes d’altres escoles.
I, com a cloenda de l’acte, tots plegats hem cantat i ballat
la cançó de Txarango “Quan tot s’enlaira”.
De l’escola han participat els nens i nenes de 3r
de Primària interpretant la cançó “Mirall de Pau”. Cal felicitar-los perquè ho han fet molt i molt bé. Ha resultat, per
tant, un projecte molt reeixit que ben segur repetirem el
curs vinent.

Ràdio Escola del Mar és un projecte que neix d’un taller de
ràdio per als nens de cinquè durant la Setmana Cultural del 2011,
dedicada als oficis, i de la possibilitat de poder realitzar un programa de ràdio en directe per internet. En aquesta primera experiència
cada nen explicava l’ofici d’un dels seus pares o d’un altre familiar.
A partir del curs següent, el 2011-12, es va començar a realitzar el taller de ràdio, però des d’aleshores l’activitat s’ha convertit en un butlletí informatiu setmanal en què cada alumne es
prepara una notícia que llegirà durant la realització del programa.
Els nois i noies es
reparteixen en grups de 5 a
8 membres i les temàtiques
de les intervencions són diverses, des de l’actualitat
escolar a les notícies internacionals, passant per
la informació local i la nacional. En l’edició d’aquest
curs també s’hi ha afegit
l’actualitat esportiva i la
cultural. A part dels informatius, durant els cursos 2013-14 i 2015-16 s’ha realitzat un magazine
emmarcat en les activitats de la Setmana de la Salut.
Aquests informatius són una activitat inclosa en l’àrea de
Llengua Catalana, però no pretén quedar-se únicament amb això.
A part, també vol apropar els nens al mitjà radiofònic, tant des de
l’aspecte periodístic com de producció i realització d’un programa
de ràdio.
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Alameda, Carmen
Barranca, Emma
Cucurull, Berta
Cuquet, Andrea
El Hmidi, Oualid
Fernández, Mar
Fernández, Natalia
Frías, Pablo
Gordillo, Edith

CURS 2

Hernández, Victor
Llaràs, Guillem
Lutze, Karla
Mas, Laia
Navarro, David
Pardo, Julen
Parés, Joel
Pereira, Agustín
Pérez, Adrià

Pons, Xavier
Rivero, Pol
Salord, Eva
Sánchez, Artur
Sanjuán, David
Such, Gal.la
Vera, Facundo Gabriel
Vilar, Sergi
Vivas, Xènia

Grup B

2015-2016

Amorós, Júlia
Baqués, Miquel
Boluda, Martí
Campo, Aina
Carbonell, Desiré
Carnota, Marina
Carrau, Adrià
Cerdà, Helena
Elías, Álvaro

Farell, Jan
Fornells, Abril
García, Ricard
García, Joel
Gordillo, Iker
Hernández, Carlos
Iturri, Dhanna Zarela
Pagán, Marcos
Requena, Lucía

Rey, Marc
Ribas, Ezequiel
Robin, Sara
Ruipérez, Raquel
Salord, Pol
Solé, Joana
Tápia, Bastian
Valls, Pol
Villanueva, Jan

L'Anna Hernández
i la Carla Pi es jubilen

Els volem
desitjar
el millor!

Sempre que arriba aquest moment ho fem amb sentiments contradictoris. Enguany els ha arribat el torn a l’Anna Hernández i la Carla
Pi. Ens sentim contents i emocionats, i compartim l’alegria de les nostres companyes per iniciar una nova etapa de la seva vida: la jubilació.
Però, alhora, deixen un buit a l’escola i les trobarem a faltar en el dia a
dia. Ja sabem que vindran a visitar-nos sovint i podrem comprovar que
això de no haver de llevar-se aviat cada matí i poder disposar del seu
temps per administrar-lo com més els vingui de gust serà, per a elles,
quelcom ben merescut i fantàstic.
Ambdues porten a l’escola des dels seus inicis (bé, la Carla algun
any més) i han estat mestres implicades, dedicades, grans professionals,
bones companyes... que han ajudat a que l’escola hagi arribat a ser el
que és avui en dia. Cadascuna, des del seu àmbit: l’Anna sempre amb els
més petits i la Carla, sobretot ara al final, amb els ganàpies de l’escola.

Bons escriptors
i artistes
Des de l’escola ens agrada poder participar als certàmens, concursos i activitats que
s’organitzen a nivell de poble. Enguany pràcticament tot l’alumnat de Primària ha participat a la Mostra Literària Mossèn Pere Ribot i al
concurs de dibuix del Grup d’Opinió de Vilassar
de Mar (GOVI), que estava relacionat amb el civisme. I també, com cada any, alguns dels nostres alumnes han estat guardonats. En el cas de
la Mostra Literària, l’alumne Aleix Cros de 2n
de primària va guanyar el premi de poesia del
grup A amb el poema “La setmana”. En el cas
del concurs de dibuix, els alumnes guardonats
van ser la Laia Benahmadou (de 2n), en Marcel
Svoljsak (de 5è) i l’Artur Sánchez (de 6è). Els
volem felicitar i compartir amb tots vosaltres
el goig del seu guardó.

Festa final de la

V SETMANA DE LA SALUT

Dins dels actes de la Setmana de la Salut, se celebra una festa de cloenda on grans i petits estan convidats a
passar una jornada ben lúdica i alhora educativa. A l’escola Pérez Sala el dissabte 9 d’abril totes les escoles i un gran
nombre d’entitats i comerços de Vilassar de Mar van col·laborar amb la festa programant diversos tallers i activitats,
tots ells relacionats amb valors i continguts saludables.
L’Amipa de l’Escola del Mar va organitzar un taller força interessant i de rabiosa actualitat : “Les al·lèrgies! Què
fem?”. Amb ajuda de tots els nens i nenes que van passar pel nostre estand, vam fer un treball de camp per identificar els factors, els productes o els aliments que poden provocar-les, centrant-nos bàsicament en tres grups: el famós
gluten, prohibit dins la dieta d’una persona celíaca, els àcars i el pol·len, que trobem a la pols, als animals i/o a les
plantes, i que provoquen uns tipus d’al·lèrgies respiratòries que s’accentuen en els canvis d’estació, sobretot a la primavera, i els fruits secs, que poden provocar a les persones al·lèrgiques reaccions com esternuts, envermelliment
cutani, símptomes més intensos d’urticària i, fins i tot, xoc anafilàctic. Així d’important és saber identificar-los, i és
per això que en el cas dels aliments cal llegir sempre els ingredients que contenen els productes.
Altres tallers no es van quedar enrere, perquè n’hi va haver per a tots els gustos i colors, didàctics i divertits,
com el de “Fer Pasta!” o el de “Gimnàstica per la Ment”, altres més relaxats com el de “Concentració”, d’habilitats
com el de “Font de Vida”... i molts més! I tampoc hem de deixar-nos els tobogans i els inflables, ni el concurs de
cuina, les exhibicions de judo, hoquei sobre patins i patinatge... i pels més grans una “Marató de recollida de sang”,
que va durar 12 hores ininterrompudes i va ser un èxit total amb 302 donacions, 282 efectives (38 de nous donants) i 20 oferiments i es van omplir 82 carnets de donant, segons fonts obtingudes de l’Ajuntament de Vilassar.
Moltes felicitats a tots els participants, famílies, grans i petits! Entre tots fem de Vilassar de Mar un poble
solidari i que aposta fermament per la salut.
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El passat 5 de maig,
els alumnes de cinquè de
l’escola van participar al parc infantil de bicicletes del programa d’educació
viària. Aquesta activitat, a càrrec de la Policia
Local, es va dur a terme a la pista Lluís Guardiola.
La participació dels alumnes va consistir en circular
en bicicleta per un circuit que simulava un carrer
del poble, amb senyals de trànsit, rotondes i passos
de vianants. Aquesta activitat, a banda de ser molt
divertida i amena per als alumnes, és molt útil per
a transmetre’ls la importància de ser responsables i respectuosos a l’hora de circular pel
carrer. A més a més, els nens i nenes
aprenen el significat de les diferents senyals viàries.

Chicken experiment
Is there a better way to learn than experiencing with
things and seeing them in live? In CLIL we have done an experiment to learn about bones, tendons, ligaments, etc. So,
5th grade students have dissected a chicken leg to directly
observe all of these parts. The experience was with no doubt
surprising and exciting: we could see the way the leg moved
when pulling up a tendon; we realized that the part of the
chicken we eat is actually a muscle. Students and teachers
were very satisfied with the experience!
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