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Obriu una nova finestra
cap al vostre futur...

Projecte “Mossos per un dia”
Aquest mes de maig, els alumnes de 6è han tingut el privilegi de participar en el projecte “Mossos per un dia”, organitzat per
l’ABP de Premià de Mar i que s’ha portat a terme durant 4 sessions a
l’escola, culminant amb una visita a l’acadèmia de Mossos d’Esquadra
de Catalunya.

Aquest projecte pretén apropar la figura i les tasques de la
policia autonòmica als nois i noies, posant de relleu la seva tasca de
mediació en la majoria d’actuacions que fan, i intentant desmitificar
la imatge de la policia que transmeten tant les pel·lícules com les sèries de televisió. Els nois i noies s’han posat a la pell dels agents, fent
d’actors i d’actrius en casos pràctics, intentant simular situacions de
furts en botigues, robatoris de mòbils, casos de bretolades, petits
conflictes veïnals… Tots els alumnes han pogut fer d’agents, de víctimes i d’agressors, així com també de la central que rep i gestiona els
avisos des del 112.
Ha estat un projecte molt complet i interessant, on els nois i
noies s’han pogut posar a la pell dels personatges i, a més a més, han
après que la mediació és una eina molt eficaç per resoldre conflictes.

SardaTIC 2017

El tercer SardaTIC, qui ho havia de dir!
Doncs sí, per tercer any ens hem engrescat a participar al SardaTIC, un projecte en el qual, a més de treballar
la dansa tradicional i d’aprendre a ballar una sardana, hem
connectat i arrelat amb la cultura i la tradició del nostre
país.
Aquest any hem estat quatre les escoles que ens
hem citat a la plaça de l’Ajuntament de Vilassar per escoltar la cobla, veure el magnífic i laboriós treball de les
puntaires i, com no, ballar la nostra sardana: “Un drac ben
panxo”. I diem la nostra, ja que cada any s’escriu una sardana expressament per ser interpretada pels nens i nenes
participants al SardaTIC. Aquesta sardana té, com a característica especial, que es basa en músiques conegudes, tradicionals o d’autor i que , a més, incorpora passos de dansa
no habituals en les sardanes tradicionals.
La ballada ha estat tot un èxit i les colles participants han ballat molt i molt bé. El públic assistent ha aplaudit amb ganes i, a més, un bon nombre de persones s’ha
afegit a les rotllanes per ballar un resum de la sardana.
Felicitem els i les nostres sardanistes i tota la gent que ho
ha fet possible!

Veude veïns

Un anys més, s’ha dut a terme la cantada anomenada “Veu de veïns”. Per tercer any consecutiu, les escoles i instituts de Vilassar de Mar i de Cabrera de Mar ens
hem reunit per cantar junts.
Els nens i nenes de l’Escola del Mar van cantar la
cançó “Obre els ulls”, amb música de David Melgar i lletra
de Joan Llibert. Després, tots plegats, com ja es tradició,
van cantar conjuntament la cançó “NO dubtaria”, en la
versió del grup “Margarett”.
El concert va ser tot un èxit. Només el fet que es
dugui a terme aquesta activitat ja és tot un encert perquè reuneix nens i nenes, nois i noies amb el desig de
compartir i no pas competir, amb la música com a vincle i
com a llenguatge universal, amb somriures, bon ambient
i desig, per part de tothom, d’èxit col·lectiu.
I ja estem començant a escollir la cançó per l’any vinent!

Projecte d’Emprenedoria
El treball ben fet sempre dóna els seus fruits. I aquest ha
estat el cas de la feina realitzada per les dues cooperatives de
5è de l’Escola del Mar. Ja les coneixeu, oi? Sí, estem parlant de
“Pim-pam artesans!” i “Artesans del Mar”. Totes dues cooperatives
han treballat de valent al llarg de tot el curs. S’han hagut de posar
d’acord en tot, en assemblea. Quines comissions farem? Com ens
organitzem? Fem un estudi de mercat? Quins productes vendrem?
Com decorem la nostra parada? A quina ONG destinarem els nostres beneficis?
Ja veieu que no ha estat fàcil, però precisament per això,
han après a treballar molt més en equip, a respectar l’opinió dels
altres, a tenir present a tothom (perquè tots som necessaris per tal
que funcioni la nostra cooperativa), a cercar alternatives davant
les dificultats que han anat trobant i a ser emprenedors i participants actius.
Després d’escollir els prototips, de treballar col·laborativament en l’elaboració de productes, de pensar en l’embolcall,
les etiquetes, la decoració, etc. Finalment, totes dues cooperatives
van poder vendre els seus productes al mercat de dijous de Vilassar de Mar el passat 18 de maig. La venda va ser tot un èxit i els
beneficis obtinguts els destinaran a “La casa dels Xuklis” (una casa
d’acollida per a famílies amb infants hospitalitzats), a l’Associació
de familiars de malalts d’Alzheimer del Maresme i a la Fundació
Aniol (una fundació d’ajuda als malalts de càncer infantil). Quins
bons propòsits tenen aquests nois, oi? Seguirem donant al nostre
alumnat la possibilitat de participar en aquest projecte tan engrescador. L’any vinent tornarem amb noves cooperatives i nous
projectes.

Grup A

6

curs
è

Abellán, Guillem
Alfonso, Paula
Almagro, Elsa
Aroca, Elizaveta
Barri, Òscar
Boix, Andreu
Brutau, Martí
Capilla, Álvaro
Catalán, Judith

Galán, Emma
Girona, Laia
Guillén, Maria
Lemos, Alejandro
Lutze, Andreas
MartÍ, Marc
Molina, Lucía
Moscoso, Missell Ayli
Palazón, Clàudia

Peñuelas, Núria
Porto, Cesar De Jesús
Rabassa, Laia
Reinet, Gloria
Rojo, Martina
Svoljsak, Marcel
Vera, Romina
Vila, Judith

Grup B

2016-2017
Álvarez, Alex
Bosch, Jan
Brutau, Maria
Carrasco, Hugo
García, Rubèn
García, Pau
Heredia, Ibrahim
Kravets, Daniel
Llosas, Marc

Mambrilla, Teo You
Martí, Jan
Martín, Miguel
Miras, Irina
Nin, Victor
Parra, Ainoa
Peña, Júlia
Pereira, Agustín
Pla, Jana

Ramón, Anna
Rozas, Mario
Salazar, Cristina
Sierra, Bernat
Sierra, Gerard
Sierra, Nil
Solé, Jofre

Projecte

Com ja us vam explicar a la revista del primer trimestre,
aquest any l’alumnat de 4t de Primària ha participat en el projecte “Lletra a lletra fem municipi”. Es tracta d’un projecte promogut des de la Diputació de Barcelona i que es duu a terme en
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la Biblioteca
Ernest LLuch i, en l’edició d’aquest any, amb l’Escola d’adults
“Els Ametllers” de Vilassar de Mar.
Aquest any ha perseguit com a objectiu la millora de la
competència lingüística de l’alumnat participant. La proposta
del projecte girava al voltant del tema “Llibres en mans de dones”. Els nens i nenes de 4t han pogut conèixer la vida i l’obra
d’una poetessa tan nostra com és Joana Raspall.
Han estat molt motivats i han treballat de valent!!! Conjuntament han elaborat un mural visual del poema “Podries”,
han fet en grups uns llibres preciosos amb solapes (lapbooks)
en els quals, a més, hi han deixat l’empremta de la seva creativitat escrivint uns poemes molt bonics i també han après a recitar
poesia dramatitzada. I tot aquest treball que han realitzat amb
tanta il·lusió el van presentar a l’acte final que va tenir lloc a la
Biblioteca Ernest Lluch el passat divendres 19 de maig, al qual hi
van assistir els familiars de l’alumnat, així com representants de
l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
Per fer difusió d’aquest projecte han gravat a més, juntament amb l’Escola d’adults, una falca publicitària i una entrevista a la Ràdio de Vilassar de Mar.

Ja veieu, doncs, que tenim nens molt engrescats i amb moltes ganes d’aprendre i treballar!

Let’s go to the theatre!

This year the boys and girls in Cicle Inicial, Cicle
Mitjà and Cicle Superior have enjoyed again with three
great shows in English: “A fishy tale”, “Robin Hood” and
“I spy”, performed at Ateneu theatre by the same company that came last course, “FACE2FACE”.
They have really had a very good time, because
the actors have done a fantastic job, helped with some
pupils of all ages to complete the stories much better!!!
It has been really funny to see how children of different
classes were on the stage like “professional” actors!!!
It has been good to prepare this funny experience working previously in the classes during some
English lessons. All students had learned the main vocabulary and structures before with exercises and games and they also had listened to all the songs.
Next courses, we hope to continue with this
funny and educational activity. It’s a GREAT IDEA to enjoy English!!!

VI SETMANA
LA SALUT

DE

Aquest curs hem fet coincidir la Setmana cultural amb la Setmana
d’hàbits saludables que cada any proposa l’Ajuntament de Vilassar. Ha estat una
idea exitosa, ja que ens ha permès treballar amb molta més profunditat aquesta
temàtica i fer moltes més activitats en les quals ha participat tot l’alumnat de
l’escola.
Hem fet activitats físiques, com jocs de platja, bitlles catalanes, curses...
i, com cada any, caminades saludables.
També hem fet tallers de ioga, de meditació, de relaxació, de bona postura corporal, elements tots ells necessaris i, en ocasions, poc coneguts i poc
valorats pels nostres infants.
Tampoc no han faltat tallers d’esmorzars i berenars saludables en els
quals, tot fent pa, broquetes de fruita i altres “delicatessen”, hem reflexionat
sobre el que mengem i el que hauria de ser una alimentació més saludable.
El conte motor de La tribu dels Sipük, jocs de pistes i alguna gimcana
són algunes de les activitats que van engrescar molt els nens i nenes participants i que van complementar les activitats dutes a terme.
Una de les activitats més esperades que ja fa anys que realitzem és el
taller de Zumba. Hi participa tota l’escola, dels més petits als més grans i, hauríeu de veure l’emoció i l’alegria que hi posen!
L’any vinent hi haurà una setmana cultural diferent, però, de la
d’enguany, ens n’endurem un bon record!

L’Amipa
a
la
de l’ Escola del Mar

VI SETMANA
LA SALUT

El dissabte 1 d’abril al pati de l’escola Pérez Sala i amb motiu de
la Marató de recollida de sang, les Ampes, comerços i entitats del poble
vam preparar, seguint el mateix fil argumental, un circuit tancat de tallers
imitant el sistema cardiovascular. No digueu que no som boníssims.
El punt d’inici de l’itinerari per transportar la nostra sang a tot
l’organisme va començar amb el “cor humà”, taller de l’Escola de Mar on
nens i nenes de totes les edats pintaven i retallaven el cor de cartolina que
durien penjat al coll i on llestíssimes i simpàtiques monitores explicaven
el pas de la sang pels vasos sanguinis, què duien i a on. Els següents tallers continuaven treballant la reanimació cardiopulmonar (RCP), jocs de
respiració, els aliments, els nutrients per l’obtenció d’oxigen, l’expulsió
del CO2 o fomentaven l’exercici com a eina imprescindible de bons hàbits. Tot molt ben organitzat i fet amb molt de cor.
En definitiva, tot jugant vam aprendre sobre el nostre cos i de
com són d’importants els valors de solidaritat i ajuda, i que el gest de
Donar Sang, tal com ens diu la Creu Roja, és Donar Vida.
Tot i la pluja, que va impedir que continuessin els tallers a la tarda, felicitem al nostre estimat poble, doncs la Marató de Sang va recollir
198 donacions efectives i 15 oferiments.

Fins l’any vinent! Segur que ens retrobarem amb nous reptes i aprenentatges.
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En Pere Martí, autor de

“La Tortuga d’en Hans”, ve a l’escola
En Pere Martí neix l’any 1952 a Sant Quirze de Besora.
Va estudiar Filologia catalana i va fer de professor de llengua
i literatura catalana a Secundària. Ha escrit un gran nombre
d’obres de literatura infantil i juvenil amb un estil ecologista i
amb presència d’animals en l’argument.
Els nens i nenes de 2n hem llegit un dels seus llibres,
La tortuga d’en Hans, i per això ens ha vingut a visitar a la nostra escola. Li vam fer moltes preguntes i ens va respondre a
totes. També ens va explicar curiositats. Per exemple, ens va
dir que el llibre de la tortuga d’en Hans està traduït a diverses
llengües. Ens va comentar que el seu primer llibre, En Griset,
el va escriure perquè els seus fills li van demanar, ja que tracta d’un gatet que havien tingut. Va ser molt enriquidor i vam
aprendre molt. Gràcies, Pere Martí!

Ens visita l’escriptora Gemma Armengol Morell,
autora del conte “La família pilotera”

Aquest curs, una de les activitats realitzades per l’alumnat de 1r,
Óssos panda i Cavallets de mar, ha estat la lectura col·lectiva d’un conte
de la col·lecció “Les bestioles del jardí” titulat La família pilotera. És la
història, original i amb valors, d’una família d’escarabats piloters que es
traslladen a viure a un jardí amb altres insectes, i dels conflictes de convivència amb què es troben pel fet de ser diferents.
La seva autora, la Gemma Armengol, és una escriptora catalana que ha publicat contes i novel·les per a infants. Va aprendre l’ofici
d’escriure a l’Aula de Lletres, Escola de les Arts Escrites, on ara és professora. Treballa conjuntament amb l’ Òscar Julve, dibuixant, il·lustrador i
ninotaire.
El passat dia 3 de maig vam tenir l’oportunitat de conèixer-la en
persona. Ens va portar un teatret japonès, el Kamishibai, com el que tenim a la biblioteca de l’escola. Amb aquest suport, més que explicar, ens
va fer viure amb personatges magnètics un altre conte que no tenia final.
Ens va demanar la nostra ajuda i entre tots ens el vam inventar. Això de
crear històries és molt divertit!
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