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FESTES DE TARDOR
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Cançó de tardor (Noè Rivas)

Ja ha arribat la
tardor
vestida de groc
La natura ens du
i marró,
rà
cauen branques
po
mes i raïm del
, cauen fulles
bo
,
que després trep
molts bolets, ta
mbé castanyes
itgem tots.
que ens agrade
Ja ha marxat la
n molt a tots.
calor,
vent i pluja se
Ja ha arribat la
l’han endut,
tardor
nits més llargue
vestida de groc
s, més silenci,
i marró,
flaires que reco
ara anem a pass
rdem tots.
ejar.
(1r de Cicle Inic
ial)

La Rumba de les castanyes
La castanyera i en Marrameu
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La castanyera i en Marrameu
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A la plaça de la ciutat
una parada una parada
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La castanyera

Quan ve el temps
de menjar castanyes
la castanyera, la casta
nyera,
ven castanyes de la mu
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a la plaça de la ciutat.
La camisa li va petita,
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La tardor que jo conec
(Dàmaris Gelabert)

La tardor que jo conec
té gust a raïm i cep,
d’olivera i pluja fina,
de bolets amb julivert.
La tardor que jo conec.

La tardor que jo conec
les petjades fan crec-crec,
botes d’aigua i un paraigua
i el vent que s’enduu barrets.
La tardor que jo conec.
La tardor que jo conec
porta figues i fruits secs,
mandarines i magranes
i el primer dia de fred.
La tardor que jo conec.
(2n de Cicle Inicial)

Premios Nacionales
Recordeu que el curs passat l’escola va guanyar
el Premio Nacional de Educación para proyectos conjuntos entre equipos docentes de distintos centros españoles en educación secundaria i que també va rebre, com a
reconeixement de la seva tasca en favor de la lectura, el
segell de bones pràctiques LEER.ES?
Doncs el passat mes de juny vam anar a Madrid
a recollir el guardó que vam aconseguir l’IES José Planés
de Espinardo (Múrcia), el CEIP Virgen de la Cabeza de Canillas de Aceituno (Málaga) i l’Escola del Mar, pel nostre
treball conjunt al projecte “Cuéntamelo otra vez”.
El lliurament es va celebrar al Auditorio Nacional de Música de Madrid. L’acte l’havia de presidir el ministre
d’Educació, però, com sol passar, per problemes d’agenda tres directors generals van ser els encarregats de lliurar
els diplomes. Vam recollir el diploma representants de les tres escoles que vam formar part del projecte.
Un cop més, volem felicitar totes les persones que van fer possible l’exitós projecte i el merescut premi!

Projecte CuEme

Aquest curs la nostra escola s’ha incorporat al gruix de centres educatius de tot Catalunya que ja formen
part d’un projecte que va engegar la Diputació de Barcelona fa uns quants anys. Aquest projecte, que es durà a
terme als cursos de 5è de primària, pretén fomentar les competències i els valors de l’emprenedoria a través de
la creació i la gestió d’una cooperativa a l’escola. S’anomena Projecte CuEmE i ja des de la seva presentació fa
referència a conceptes com crear, aprendre, inventar, innovar, liderar, cooperar... Es tracta de promoure l’esperit
emprenedor i donar un primer cop d’ull a un món que, normalment, no és conegut pels nens. Un món reservat pels
adults: el món de l’empresa, el món de les cooperatives, de l’elaboració de productes, de la comercialització, de la
publicitat, del màrqueting, de la gestió i la responsabilitat.
Amb l’objectiu inicial de formar la nostra cooperativa, treballarem l’entesa, el respecte, la tolerància, la
valoració de les diferents habilitats i capacitats dels membres d’un col·lectiu, la creativitat, la positivitat, la comunicació, l’organització, la solidaritat i molts altres aspectes que formaran part de la vida dels nostres alumnes,
siguin o no empresaris o empresàries.
Per a més informació: http://www.diba.cat/es/web/economieslocals/cultura-emprenedora-a-l-escola

L’ENTREVISTA

Pau Campo, actual president
de l 'Amipa
Realitzar una entrevista a un protagonista
proper és d’alguna manera reconfortant, però no per
això et deixa indiferent. Comencem l’entrevista preguntant-li qui és en Pau Campo. Sense dubtar-ho ni un
instant, es defineix a sí mateix com “un pare de l’escola”.
En Pau, però, és bastant més que això,
és el president de l’AMIPA de l’Escola del Mar.
Té dues filles, tot i que la més gran ja va a l’institut.
És incondicional del Pirineu, li agrada la música, els
esports i llegir. Amb la seva feina sempre està a cavall entre Madrid i Barcelona. Va entrar a formar part
de l’AMIPA des del començament de l’escolarització
de la seva primera filla. Per ell és “una manera
d’involucrar-se en el seu dia a dia”, donada la dificultat de conciliar la feina amb l’educació dels nostres
fills.

La relació entre l’ Amipa i l'escola és molt bona,
és important que tots anem en la mateixa direcció,
tant per al benestar dels nens com de les famílies.

Inicialment, el seu objectiu no era arribar a ser el president, però la renovació de juntes dels darrers anys
i tota la gent implicada van fer que, al final, fos escollit. Per ell, la presidència de l’AMIPA és una figura fonamental
per coordinar el bon funcionament de les diferents comissions i per aconseguir una relació fluida i productiva
amb la direcció de l’escola i de les diferents entitats educatives municipals.
El més compromès del càrrec, ens diu en Pau, és canalitzar els conflictes econòmics i les discrepàncies
amb l’escola. En contrapartida, creu que és engrescador poder participar del dia a dia en directe de quasi 1.500
persones. L’AMIPA gestiona una tercera part del temps que passen els nens a l’escola. Afegeix que la incidència
econòmica i administrativa és molt més gran del que la gent s’imagina i que encara que hi ha un bon grup de gent
implicada, seria fantàstic poder comptar amb més pares que col·laborin d’una manera o altra, ja que hi ha molta
feina a fer!
A hores d’ara som l’única escola del poble que gestiona les seves pròpies activitats extraescolars, el que
suposa una depreciació significativa en el preu. En Pau subratlla que la relació entre l’AMIPA i l’escola és molt
bona, ja que “a tots ens interessa que hi hagi fluïdesa i enteniment. És molt important que tots anem en la mateixa
direcció, tant per al benestar dels nens com de les famílies”.
Pel que fa a si canviaria alguna cosa de l’AMIPA actual, en Pau sosté que, en l’actualitat, està funcionant
molt bé, potser, però, treballaria una mica més la manera de fer-la més propera i desmitificar que siguem un grup
tancat. “Si volen, els pares poden participar en altres tasques si no poden assistir a les reunions”. Per últim, li
preguntem a qui li passarà el testimoni. Però en Pau no es compromet, “ara li toca a una dona, que n’hi ha més
representació”, contesta amb un esbós de somriure als llavis.

Circuits, bombetes i interruptors
Com cada any, els nois i noies de 6è han treballat els circuits elèctrics a l’àrea de Medi i han portat a terme
un petit projecte per tal de crear una maqueta on hi hagués un circuit integrat que hi aportés llum. Tots els alumnes
han superat el repte amb escreix, ja que tots han aconseguit l’objectiu de fer que el circuit funcionés, però, a més
a més, ho han fet amb unes maquetes espectaculars i molt originals.
En aquest projecte han treballat en parelles, han hagut d’organitzar-se la feina, trobar-se fora de l’escola,
pensar la idea, buscar el materials necessaris i idonis per portar-la a terme i, sobretot, ser capaços de sobreposarse als petits entrebancs i dificultats inesperats que s’han trobat. És per això que des de l’escola els volem felicitar
i animar-los a seguir treballant de valent durant aquest curs, ja que ens han demostrat que els agraden els reptes
i són capaços de superar-los

“De l’escola al centre comercial”

Cada curs, l’alumnat de P5 de l’escola participa al taller
de consum responsable “Oh! La joguina no juga” impulsat per
la Diputació de Barcelona. Enguany, però s’ha volgut ampliar
la temàtica d’aquest taller a cursos superiors. En aquest sentit,
doncs, i com a prova pilot, l’alumnat de 6è de primària ha pogut
participar en un taller molt dinàmic, amb materials molt adequats i amb una temàtica i metodologia molt adients a la seva
edat.
Nens i nenes s’han posat en situació de venedors i
compradors i han pogut experimentar de primera mà la importància de demanar el tiquet a les botigues on es compra, de no
superar el pressupost de què es disposa i han pogut reconèixer
quins són els seus drets com a compradors (com el de pagar el
preu que marca el producte, o el de demanar que en el preu
estigui assumit l’IVA, o fins i tot sol·licitar, si és el cas, el full de
reclamacions en una botiga).
L’experiència ha estat per a ells molt enriquidora i han
après i han fet reflexions molt interessants a partir d’aquest
taller.

Projecte
Projecte de suport
a les competències
lingüístiques

Aquest curs els alumnes de 4t participen en un projecte anomenat “Lletra a lletra fem municipi”. Per dur-lo
a terme, l’escola compta amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal i la Diputació de Barcelona.
Es tracta d’un projecte per potenciar i donar suport a les competències lingüístiques dels nostres alumnes. Enguany porta per nom “Llibres en mans de dones” i, entre quatre autores, hem triat per al nostre projecte la poetessa Joana Raspall, tan excel·lent i propera al món dels infants, i de la qual ja havíem treballat alguns poemes.
Tot just acabem d’iniciar el projecte amb una intervenció guiada que els ha agradat molt i ha fet conèixer als nens determinats aspectes d’aquesta autora i la seva poesia. Ara tenim uns mesos per seguir treballant i
preparar un acte que serà públic i tindrà lloc a la Biblioteca Municipal durant la segona quinzena de maig. També
ens il·lusiona molt una visita que farem en el segon trimestre a la Biblioteca de Catalunya. Amb tota seguretat els
alumnes s’engrescaran en aquest projecte i aconseguiran millorar els objectius proposats.

Els nostres fills: estimació responsable
Som uns pares responsables? Estem educant els nostres fills perquè d’adults sàpiguen prendre decisions?
Aquestes són només algunes de les suggeridores qüestions que l’Alfons González, representant de l’EAP
(Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica) a la nostra escola, va plantejar als pares i mares que vam
assistir a la xerrada “Els nostres fills: estimació responsable” que es va realitzar el passat 9 de novembre i a la que
estaven convidades totes les famílies del cicle d’Educació infantil.
Tot i que no existeix un manual de consulta
per educar els fills, i teories al respecte n’hi ha moltes,
l’Alfons sí va voler destacar algunes pautes o aspectes
importants que s’haurien de treballar a casa, amb la família, per tal de col·laborar al creixement i a l’educació
de nens i nenes. Va insistir molt en què aquesta canalla
que ara tenen de 3 a 5 anys un dia seran adolescents
i com a pares esperarem que sàpiguen prendre bones
decisions. Per a poder fer-ho quan siguin grans, ho han
d’anar fent abans. Se’ls ha de guiar i se’ls ha d’ajudar.
El ponent va posar molt èmfasi en la importància de donar responsabilitats assumibles als nostres fills.
Activitats quotidianes, com parar taula, fer-se el llit o d’altres tasques domèstiques (activitats que ells poden fer a
casa), són experiències de la vida que han d’anar adquirint.
Per concloure, l’Alfons va voler sintetitzar en una frase aquella idea que ens havia de quedar clara, amb la qual
havíem de marxar a casa: Els aspectes maduratius són importants com a base de l’actitud de l’infant que ha de repercutir en el treball escolar. És a dir, ajudant els nostres fills a prendre responsabilitats, a conèixer com és la vida,
facilitem un procés que els fa madurar i això sens dubte es reflecteix en els seus resultats escolars.

Concert de Santa Cecília
Aquest any també hem celebrat Santa Cecília, patrona dels
músics i, com sempre, ho hem fet amb un concert. Els intèrprets han
estat els nens i nenes de 4t que estudien algun instrument fora de
l’escola i els de 5è i 6è que tenien ganes d’organitzar-se i d’assajar,
sovint en hores d’esbarjo, per oferir-nos un concert magnífic.
Sabeu què? Cada cop hi ha més grups que decideixen inventar-se ells l’obra, tant si és només rítmica (amb instruments de percussió) com si és melòdica. A més, molts grups que han tocat una cançó
coneguda s’han inventat ells l’acompanyament. Sigui com sigui, el
concert va ser fantàstic i tant els músics com el públic assistent en van
gaudir molt.

Projectevida“terra,
i arrels”
Com ja vam fer el curs passat, hem tornat a participar en el Projecte “Terra, vida, arrels” organitzat per la Unió
de Pagesos de Catalunya. Amb aquest projecte els alumnes
de 5è han pogut aprendre i descobrir molts aspectes relacionats amb l’agricultura, tant del passat com del món actual:
els tipus de conreus de la nostra comarca, quines són i quin
ús podem donar a les diferents eines per treballar el camp,
vocabulari propi de la pagesia... I per concloure l’activitat,
s’ha plantat un altre cirerer a l’escola. A la zona enjardinada
davant de les aules d’Educació infantil, en el mateix recinte on en vam plantar un el curs passat, podreu trobar ja dos
petits cirerers que continuarem cuidant i regant amb molta
il·lusió.

EXTRAESCOLARS

nova extraescolar
Com ja sabeu les activitats extraescolars que organitza l’Amipa de l’escola sempre tenen molt bona acceptació i aquest any n’hem engegat una de nova: robòtica educativa amb Lego, la qual està tenint molt d’èxit entre els
infants. I què és això? Doncs és una manera d’aprendre amb la robòtica, ja que permet explorar els coneixements
bàsics de les ciències, permet treballar l’aprenentatge basat en problemes i projectes de forma senzilla i divertida,
desenvolupant les competències bàsiques i profunditzant en temes d’habilitats socials, iniciativa, creativitat, lideratge i treball en equip.
Segons el grup d’edats dels infants s’han dissenyat dues programacions diferents.
Així doncs al grup de nens i nenes de 1r i 2n durant aquest primer trimestre han treballat
el muntatge del Mr.Learnie (pack Learn To Learn), la creació d’històries, el concepte de
màquines senzilles (engranatges), els muntatges lliures i s’han iniciat en la programació
amb code.org. D’aquesta manera, a través de les activitats proposades han après a utilitzar
les diferents peces de Lego i el seu nom, han creat i imaginat a través de la creació i construcció d’històries relacionades amb la Castanyada, el Halloween i el Nadal i han après a
identificar engranatges i a realitzar construccions amb ells.
Al grup de 3r i 4t els continguts treballats durant el primer trimestre han estat
sobre Lego WeDo 1, les màquines simples, Robot Lego WeDo (motor, sensor de moviment,
sensor de distància), també continguts curriculars (les aus, els rèptils, els instruments) i la
programació (realització de fitxes lliures i dirigides i creació d’un videojoc). Amb les activitats realitzades, els infants han après a conèixer i utilitzar les diferents peces de Lego
WeDo i a programar els seus robots; a conèixer i utilitzar el programa Scratch i a programar
amb blocs de construcció. Han descobert de forma engrescadora les matemàtiques, la tecnologia i la ciència al identificar, conèixer i manipular les màquines simples: els engranatges, les corretges i les politges i també el sensor de
moviment a distància.
En els dos grups, tot el que es dissenya i es construeix es comparteix amb els companys, respectant les
opinions dels altres: així tots aprenen de tots! Ara ja en sabem una mica més sobre què es fa en aquesta activitat de
robòtica educativa. Interessant, oi?

Aprendre jugant: la millor manera

Nova activitat de
l’Espai per a pares i mares
Recordeu que l’Amipa també disposa de l’Espai per a pares, mares, familiars i amics amb diferents activitats
proposades molt interessants per a tots nosaltres: anglès (conversa), ioga, i aquest any com a novetat comptem amb
defensa personal. Properament també s’oferirà l’activitat de balls llatins.
Animeu-vos a trobar el vostre “moment”!

Visitem el museu Dalí
Enguany, les àrees de plàstica i anglès s’han coordinat per
dur a terme un treball interdisciplinari al voltant de la figura de Dalí.
Descobrir aquest enigmàtic i particular personatge, així com la seva
obra, ha estat molt enriquidor; més encara quan s’ha pogut fer d’una
manera integral, tant pel que fa a les llengües, com al contingut.
Al llarg del mes que ha durat aquest treball, els alumnes han
visualitzat el curtmetratge Destino, de Walt Disney, inspirat en el
món dalinià; també han après a veure i a comentar una obra a partir
dels coneixements de la tècnica i la temàtica pròpia de l’autor i del
surrealisme i s’han convertit en petits Dalí reproduint algunes de les
seves obres, com Noia a la finestra o La persistència de la memòria.
Potser el que més els ha sorprès ha estat conèixer les mil i
una anècdotes i històries curioses que envoltaven la vida d’aquest
autor. Sabíeu que Dalí va dissenyar el tant conegut logotip de ChupaChups? O bé que es posava mel als bigotis perquè així deia que es
comunicava amb les mosques? O que va omplir el seu museu de figueretes del s Oscars perquè estava convençut que n’era mereix
edor d’haver-lo guanyat?
Tot això, a més a més, ha culminat amb una visita guiada en
anglès al museu. Des de l’escola estem molt satisfets de la feina que
han realitzat i l’entusiasme que han demostrat els alumnes.

Taller internivell a Educació infantil
Com cada any, els alumnes d’Educació infantil han realitzat aquest trimestre un taller internivell.
Aquest consisteix en barrejar alumnes de P3, P4 i P5 per
compartir una activitat amb un objectiu comú. Els avantatges d’aquest tipus de taller són molts: com la cooperació entre grans i petits, la creació de noves relacions,
el foment de l’empatia, la responsabilitat, la tolerància
d’uns i altres...
Enguany, l’objectiu proposat ha estat el de decorar l’escola amb escultures creatives on el material principal han estat els tubs de cartró. Gràcies a la col·laboració
de les famílies, a l’esforç i a la creativitat; el resultat
ha estat molt vistós. Us convidem a visitar l’entrada de
l’escola on podreu veure les creacions dels nens i nenes
d’Educació infantil.

Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan de govern dels centres educatius i el formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representants
de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
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El Consell Escolar es reuneix almenys dues vegades per trimestre. Els representants del consell escolar
són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels
seus membres, és per això que el passat dia 1 de desembre es van celebrar eleccions a la nostra escola per escollir
3 representants del sector de les families, la participació a les eleccions no va ser gaire elevada.
De les funcions pròpies dels pares al Consell Escolar, des de l’AMPA volem destacar la importància del paper de representació de tots els pares de l’escola en un doble sentit. D’una banda considerem que es tracta d’una
figura clau per tal de recollir les preocupacions i demandes dels pares i fer-les arribar al Consell Escolar. De l’altra,
és important la coordinació amb la Junta de l’AMPA per tal de recollir el seu punt de vista i fomentar el debat sobre
els diferents aspectes del funcionament de l’escola que en cada moment siguin d’interès.

?

Quèllegim

La
Núria Felipe
es jubila Un regal
Núria, et volem dedicar aquestes paraules
per agrair-te de tot cor l’acompanyament i dedicació
als nostres fills i filles. Sempre de bon humor, atenta i
entregada. Ets un referent per tots nosaltres. Els nens
i nenes et tenen molta estima, com diu la cita: Qui
dona, rep, i tu has donat molt.
Durant molts anys, des de primera hora del
matí, amb molta alegria i plena d’assertivitat, dia a
dia hem rebut de tu un càlid acolliment. Ets una persona responsable, seriosa, constant en la teva feina, dones a cadascú el que necessita, saps escoltar
i motivar i els infants ho saben, ho senten i per això
t’estimen i confien en tu.
Gràcies per tot, et trobarem a faltar.
Somriures i abraçades.
Que gaudeixis moltíssim en aquesta nova etapa.

Et desitgem el millor Nuri, t’estimem!

molt especial

Ortega, Maria Jesús
Il·lustracions: Laura Aviñó
Editorial Barcanova - Col·lecció: Sopa de contes

En aquest llibre podràs llegir un conte
nadalenc en què s’explica què fan els Reis Mags
quan s’adonen que la carta d’una nena s’ha perdut
i no podran lliurar-li els regals si no fan alguna cosa
immediatament. A més, podràs fer manualitats i
crear personatges i objectes relacionats amb les
festes de Nadal, alguns dels quals surten en la
història, com, per exemple, un tió d’imant, una
baldufa, un Pare Noel, uns Reis Mags. Per fer-los,
podràs utilitzar molts materials que de segur que
tens a casa: feltre, cartolina, llana, càpsules de cafè,
CD vells. T’ho passaràs d’allò més bé i aprendràs a
fer un munt de manualitats.

FEM COOKIES
Escalfar el forn a 200 ºC.

Ingredients

Per fer la massa:
Barrejar la mantega (prèviament desfeta)
amb els tres tipus de sucre, afegir l’ou
i batre.
Afegir la farina (poc a poc), la sal i el llevat.
Per últim afegir les “pepites” de xocolata
i amassar.
Un cop la teniu feta, amb l’ajuda de dos
culleres anar dipositant-la a pilonets en
una safata de forn folrada amb paper de
forn, deixant una distància de dos centímetres aproximadament entre cada
pilonet. Enfornar entre 10 - 12 minuts.

110 gr de farina
50 gr de mantega
45 gr de sucre morè
20 gr de sucre normal
1 culleradeta de sucre de vainilla
½ culleradeta de llevat
½ culleradeta de sal
1 ou
50 gr de “pepites”
de xocolata
Recepta cedida per una alumna de 5è de l’escola.

Submergeix-te a:

Bon profit !

Tens alguna cosa a dir-nos? www.amipa-escoladelmar.cat - amipa@escoladelmar.com
AMIPA Escola del mar

@AmipaEdM

