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Ja han arribat!

+



LA CASTANYADA!

la castanyera

el públic les castanyes

ja ho tenim tot...

la festa!!!



TÚNEL DEL TERROR
Èxit total del túnel del terror pro-

viatge fi de curs de 6è!
Esperem que no us ho perdéssiu...

Va ser terrorífic!!!



 Quina millor manera hi ha de començar el dia que fer-ho amb una bonica melodia, una cançó 
amb missatge o una animada i coneguda cançó de festa que ens faci taral·lejar o cantar, tot entrant a la 
classe? 

 Aquest any, al Cicle superior els nens i nenes inicien el seu dia amb una cançó per donar a 
conèixer o recordar els grans grups de música de tots els temps. Cada setmana dediquem aquest espai 
a un conegut grup de música o cantant que ens aporti l’ingredient necessari per despertar-nos amb bon 
humor i ens faci començar amb un somriure, una mirada de complicitat o un ritme d’aquells que en-
ganxa i et fa bellugar.

 Fins ara hem escoltat The Beatles, Els Pets, Mecano, Vivaldi o Txarango, entre d’altres. Coneixem 
o recordem cinc cançons o melodies del grup, cada dia una de diferent, al temps que donem una in-
formació essencial sobre qui estem escoltant. Els alumnes que ho desitgen, afegeixen informacions que 
coneixen i volen compartir amb els seus companys.

COMENCEM AMB MÚSICA!

MOZART

música clàssica
segle xviii



Oi que és una bona pensada? 

Proveu-ho, us agradarà!

SOPA DE CABRA

rock català
anys 80 i 90

pop-rock
anys 60

música pop
anys 70

ABBA

THE BEATLES



 De segur que venir a l’escola en aquests darrers mesos no us ha deixat indiferents. I és que, en pujar les 
escales que porten a secretaria, segur que tots us heu fixat en l’esplendorós enjardinament vertical que s’hi ha 
instal·lat. Aquest ha estat un obsequi de l’Ajuntament de Vilassar de Mar que, amb molta il·lusió i gratitud, hem 
rebut a l’escola. 
 
 Nens i nenes, mestres, pares, avis i àvies... tots ens hi hem aturat i l’hem estat observant una bona esto-
na... i, en acabar, hem dit: “Ooohh! Què n’és de bonic!” I és que arribar de bon matí a l’escola i sentir-se envoltat 
de natura, de plantes tan ufanoses, variades i de tants colors sembla que ens ajuda a començar el dia amb una 
mica més d’il·lusió. 
 
 I és tan bonic perquè tots el cuidem i respectem amb molta estima. Si encara no l’heu vist, no us el podeu 
perdre. 

TENIM UN JARDI VERTICAL

 It is big and shiny, you can watch videos, play games 
or read on it. What is it? Yeah! You got it, it’s the giant screen 
of the English class. 
 
 When we started the school year on September, we 
discovered that something had happened in the English class. 
Actually, lots of things had happened: there was a new screen, 
a new tablet, new tables and chairs and lots of illustrated new 
books to read. 

 How do all these things change the way we do class 
and learn? In many ways: the new chairs (which have got 
wheels), allow us to change the distribution of the class as 
many times as we need or want. So, that means that, in one 
session we can sit in many different ways (depending on the 
activity), and with different classmates.    
 So, we can say that the class has become an organic 
and alive place. On the other hand, the new tablet allows us 
to correct our own exercises on it, everyone at his/her own 
pace, which implies that we can do the exercises unhurriedly. 
Once corrected, we can wait for our classmates to finish while 
we play board games, read books or do online activities; be-
cause, we have laptops and headphones as well. 

 

THE NEW ENGLISH CLASS 3.0

We can say that now we have got a 3.0 English class! 



 A vegades no totes les notícies i informacions 
que publiquem en aquesta revista són les que voldríem. 
La Paula ens ha deixat. Se l’ha emportat una d’aquestes 
malalties que, malauradament, sovintegen i per a les 
quals encara no sempre tenim un remei guaridor.
 
 Se n’ha anat, però ens ha deixat moltes coses. 
Ens ha deixat el seu record, el d’una Paula alegre i amiga. 
Ens ha deixat, explicaven els seus pares, la seva perseve-
rança per viure i lluitar per intentar vèncer la seva malal-
tia.
 
 Però també ens ha deixat la imatge de tots els 
seus companys i companyes de curs, fent pinya amb el 
seu record, i cercant la manera de deixar un testimoni del 
seu afecte envers la Paula i del seu pas per Vilassar i per 
l’Escola del Mar: un roser de roses vermelles, un ram de 
flors, un escrit, un dibuix i un munt d’espelmes.
 
 Si un dia passeu prop de l’escola i us ve de gust, 
podeu entrar al jardí de l’hort i contemplar el roser que 
els companys i companyes de la Paula hi van plantar com 
a homenatge, com a record i com a signe de que, encara 
que físicament no hi sigui, ells la porten al cor.

EN RECORD DE LA PAULA PEREIRA

 28 de juliol de 1917... d’això ja fa 100 anys! 

 Sí, fa 100 anys va néixer una poetessa. Molts la 
recordem com una àvia divertida amb veu greu que jugava 
amb les paraules. I és que va escriure molts, molts, molts 
poemes i moltes, moltes, moltes cançons per a nens. Els que 
ja tenim una certa edat anàvem a dormir cada nit escoltant 
la cantarella “Un globo, dos globos, tres globos, la luna es 
un globo que se me escapó... ” i segur que els més joves 
també heu cantat “Soy una taza, una tetera, una cuchara y 
un cucharón...” i potser no sabíeu que l’autora no és altre 
que Glòria Fuertes.

 A l’escola no hem volgut perdre l’ocasió de com-
memorar el centenari d’una poetessa que ens ha donat tant. 
Des de la comissió de Biblioteca s’han organitzat unes jor-
nades en les quals hi ha participat tota la comunitat educa-
tiva escolar (alumnes, personal docent i no decent, pares...). 
L’acte ha consistit en la lectura d’alguns dels seus poemes a 
la nostra biblioteca. De tot això hem fet un vídeo que podeu 
visualitzar al web de l’escola. 

COMMEMOREM
GLÒRIA FUERTES



 Som conscients que vivim en un món en constant canvi. Fins ara, les investigacions pedagògiques 
anaven en la línia d’analitzar la didàctica, és a dir, d’esbrinar quina era la millor manera d’ensenyar als alum-
nes. Això ha canviat. Els alumnes i el món en el que vivim, també. 

 Ara l’alumne és el centre del seu propi aprenentatge. L’accés al coneixement i a la informació és 
immediat i el que és important és que puguem oferir a cadascun dels alumnes la possibilitat de desenvo-
lupar les seves competències, capacitats i habilitats fomentant la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el 
gust per aprendre. Tot això, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i oferint varietat de vies i formes 
d’accedir al coneixement. L’objectiu és que aprenguin més i millor.

 A l’escola, amb l’esperit de millora que ens caracteritza, estem en constant formació. Enguany ens 
hem incorporat, com a centre, a la Xarxa de Competències Bàsiques i tot el claustre participem en un asses-
sorament en relació a l’aprenentatge globalitzat. 

 A nivell organitzatiu, heu pogut comprovar als horaris que l’alumnat de 2n a 6è de primària dispo-
sa de dues franges horàries setmanals per aprofundir en l’aprenentatge basat en projectes que permet, en 
grups reduïts, incorporar noves metodologies i estratègies d’aprenentatge col·laboratiu. A infantil i a 1r no 
ha calgut la incorporació d’aquestes franges, perquè l’organització horària permet una major flexibilitat.

 Continuarem, com sempre, avançant i cercant millores educatives per a tots els alumnes de l’escola.

INNOVEM I AVANCEM



 Ens trobem immersos en una cultura escrita, una societat lletrada, on es 
llegeix més que mai. Els nens i nenes llegeixen per aprendre, per participar en la 
comunitat lectora escolar i en la vida quotidiana i, com no, també per plaer. La 
lectura, doncs, els permet, entre d’altres mitjans, l’accés a la informació i al coneixe-
ment. Per aquest motiu, és important motivar els nens i nenes a gaudir de la lectura 
i a ser bons lectors. 

 En aquest sentit, tenim la sort de participar aquest curs en el Pla Lec-
tor Municipal. Aquest projecte és possible gràcies a l’Ajuntament de Vilassar i 
a la col·laboració de la Biblioteca Ernest Lluch. Amb aquest pla es persegueix 
l’afavoriment d’una vivència compartida i positiva de la lectura i permet facilitar 
l’accés a gran diversitat de llibres amb variades tipologies textuals: llibres de contes, 
poemes, còmics, llibres il·lustrats...
 
 Es fan dinamitzacions a tots els grup de l’escola. En aquestes dinamitza-
cions es presenta un lot de llibres que, en el cas d’Educació infantil resten a l’aula 
per tal que les mestres puguin explicar-los als seus alumnes i, a partir de 1r de 
primària, els llegeixen lliurement els nens i nenes i poden agafar-los en préstec. 
A Educació infantil les dinamitzacions són trimestrals i a Primària es fan un cop al 
mes.

 A l’escola ja hem fet la primera sessió i estem molt contents de poder 
participar-hi.

PARTICIPEM EN EL PLA LECTOR MUNICIPAL



 Engrescats pels bons resultats de l’any passat i la bona acollida de tothom, ens fa molta il·lusió 
tornar a repetir aquesta fantàstica experiència perquè els nostres fills i filles tinguin unes convivències 
inoblidables. 

 Anem de colònies : 19, 20 i 21 de Maig de 2n a 5è curs. 
Novetat per als infants de  1er : aquest curs podran gaudir juntament amb les seves famílies, d’un dia 
molt especial amb activitats divertides, el dissabte 17 de Març a la mateixa casa de colònies.

Reunió informativa: Dijous 25 de Gener a les 18:30 h.

LES COLÒNIES D’AQUEST CURS 2017-2018
JA ESTAN EN MARXA!!!

.
Us hi esperem a tots i totes!!!
Emocions per a tota la vida!!!

Clar del Bosc. Gestionat per Alba Serveis educatius



 Vam iniciar el curs i els Pingüins i Taurons no teníem temps per perdre. La primera sortida 
era al mes de setembre. Havíem de començar a treballar: la verema!!!
Hem fet tot el procés: recollir, portar, triturar, trepitjar, colar, el most... A la classe hem experimentat 
amb el raïm, observat la parra del pati interior de l’escola, hem après molt de vocabulari nou, identifi-
cat elements del tema en un quadre de Goya, comptat i classificat grans de raïm... I, el més important 
de tot, hem compartit les descobertes amb els nostres companys i companyes!!!

LA VEREMA A P5

Com cada any, a l’octubre s’han iniciat les activitats ex-
traescolars. Aquest curs 2017-2018 uns 290 alumnes de 

l’escola participen en dotze activitats diferents. 
Com a novetat aquest curs s’ha iniciat una activitat de 

Hoquei i Escola de Patins.

I LES EXTRAESCOLARS...



 Com cada any, Santa Cecília ha tornat a l’escola a fer-nos una visita. Enguany, però, no ha vin-
gut el dia 22 de novembre, com ens tenia acostumats, ja que l’alumnat de cinquè era fora i no es volien 
perdre l’espectacle.

 Com ja sabeu, cada any celebrem Santa Cecília amb un concert que voluntària i generosa-
ment ens ofereixen nens i nenes, sobretot del cicle superior, però també del cicle mitjà. Ells mateixos 
s’agrupen i escullen els instruments i les obres que, més tard, ens interpretaran.

 Així doncs, aquest 2017 no ha estat una excepció i el concert ha estat tot un èxit! Ja sabeu que 
al web de l’escola podeu veure les actuacions i fotografies del concert. Us animem a fer-hi una ullada. 

Felicitats a tots i totes els i les intèrprets per l’esforç i la il·lusió que hi han posat!

SANTA CECÍLIA

Tens alguna cosa a dir-nos?    www.amipa-escoladelmar.cat

        amipa@escoladelmar.com             AMIPA Escola del mar               @AmipaEdM

submergeix-te a:


