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Gresca i disbauxa per Carnaval!

Carnestoltes 2018
Guiats per les consignes del Rei
Carnestoltes vam tenir una setmana de
disbauxa que va culminar el divendres
amb la gran rua al pati de l’escola.

Aquest any vam fer una passejada per la
prehistòria, l’edat mitjana, l’antiga Roma i els
hippies. Educació infantil va lluir les disfresses
que més els hi agraden: superherois,
princeses, cavallers, animals, personatges de
La guerra de les galàxies... un gran ventall.
Tots junts vam gaudir de l’espectacle del
Consell del Bulls amenitzat pels nens i nenes
de 6è!

Pispant diamants
El passat 10 de febrer el Carnaval va a tornar
als carrers de Vilassar de Mar. Sota el nom de
“Pispant Diamants”, la comparsa de l’Escola
del Mar va sortir a brillar i a donar espectacle.
Érem 120 persones: nenes, mares, tietes i
àvies disfressades de diamants, perseguides
per una colla molt divertida de lladres, ni més
ni menys que els nostres nens, pares i tiets.
Damunt la carrossa, la nostra guapíssima i
enlluernadora Reina, la “Diamant de Llum”
es va marcar unes impressionants
coreografies davant d’un espectacular
diamant gegant, el qual, a més de brillar,
girava al ritme de la música.
Pel que fa als premis, aquest any no vam tenir
gaire fortuna. Què hi farem! Però el fet que la
Reina del Carnestoltes 2017 de Vilassar de
Mar fos la nostra reina de l’any passat, mare
de l’escola, i el Rei Carnestoltes, casualment,
també fos pare de l’escola, ens va fer sentir la
festa una mica “nostra”. I ho van fer tant bé i
estaven tan guapos que certament va ser el
millor premi de consolació.
Felicitats a tots els participants i especialment
a la Comissió de Carnestoltes de l’Amipa,
que treballa moltíssim i fa possible l’èxit del
carnaval any rere any. I Nuri, Marta i Agus,
moltíssimes gràcies per tots els anys que heu
estat al capdavant de l’organització, gràcies
perquè heu estat al peu del canó, a primera
línia i allà on calgués. L’any que ve ja no hi
sereu a l’escola i no sabeu el que us
trobarem a faltar a la Comissió! Recordeu
que l’Escola del Mar sempre serà la vostra
escola, així que al Carnaval 2019 us volem
disfressats amb nosaltres. Per la nostra part,
estimats “carnavaleros”, començarem a
escalfar motors...

Us esperem a tots!

Ja tenim Consell
d’Infants a Vilassar de Mar!!!
El passat divendres 23 de febrer es va celebrar a
l’Ateneu Vilassanès l’acte de constitució del primer
Consell d’Infants de Vilassar de Mar, al qual hi van
assistir el Diputat d’Educació de la Diputació de
Barcelona, Rafael Homet, l’alcalde de Vilassar de Mar,
Damià del Clot, la regidora de Serveis Socials,
Igualtat, Família i Gent Gran, Núria Arasa i el regidor
d’Ensenyament, Josep Solé. Però els veritables
protagonistes de la tarda van ser els 24 infants del
poble que seran consellers i conselleres i els
105 candidats i candidates que es van presentar per
ser-ho i que exerciran càrrecs d’assessors tècnics i
d’equip de suport del Consell. Tots ells van ser cridats
a pujar a l’escenari per entregar-los el diploma de
nomenament i reconeixement de la seva funció.

Què és el Consell d’Infants?
És l’òrgan municipal de participació política dels
infants de Vilassar de Mar format per 24 consellers i
conselleres que recolliran iniciatives i presentaran les
propostes dels projectes que considerin necessaris per
millorar el poble, la qualitat de vida dels infants i per
garantir el respecte als seus drets.

Qui són els consellers i conselleres?

Són els infants elegits democràticament pels seus
companys d’escola o entitat i que representaran a tots
els infants del poble per donar veu a les seves
propostes. Aquests 24 infants són principalment nens i
nenes de 5è i 6è de les escoles del municipi i també
membres del grup de teatre infantil La Tropa, dels
agrupaments escoltes Intayllú i Atzavara, de la
ludoteca Tucutuc i del Club de lectura de la Biblioteca.

Com funciona el Consell d’Infants?
Els consellers i conselleres assistiran mensualment a
reunions de treball on, mitjançant el diàleg, es
debatran les aportacions dels nens i nenes i es
presentaran les propostes. A les sessions plenàries
tindran el suport dels tècnics municipals, que els
orientaran en funció de la viabilitat dels projectes sobre
els temes que els afecten (poble, escola, família) i es
prendran les decisions que s’acordin entre tots i totes.
D’aquesta manera es garanteix que el punt de vista
dels infants es tingui en compte en la presa de
decisions i es reconeix als infants com a membres de
ple dret de la població.

Tots els éssers humans
tenim drets, els infants també!
Convenció dels Drets dels Infants
La convenció dels Drets dels Infants és el primer acord
internacional que reconeix els drets i obligacions dels
infants. Va ser aprovada per l’assamblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
La convenció considera infants a totes aquelles
persones menors de 18 anys.
Hi ha 54 articles que defensen els 54 drets fonamentals
els quals es basen en 4 principis bàsics:
· No discriminació. Els drets a la Convenció
concerneixen igualment tots els infants,
independentment dels seu origen, sexe, religió, llengua,
discapacitat, opinió o antecedents familiars (article2).
· Interès superior de l’infant. Quan els adults o les
organitzacions prenguin decisions que afectin els
infants, han de prendre en consideració com a factor
principal allò que sigui millor per als infants (article 3.1 i
3.2).
· Dret a la vida. Tot infant te dret a la vida i a una vida
digne (article 6.1 i 27)
· Punt de vista del nen o nena. Els infants tenen dret
a dir el que pensen sobre tot allò que els afecti. El que
diguin ha de ser escoltat amb atenció. Quan els
tribunals o altres organismes oficials prenguin decisions
que els puguin afectar, han de tenir en compte què
senten o desitgen els nens i les nenes (article 12).
Dret: Facultat o norma que una persona, adulta,
nen,nena o adolescent té des que neix.
Deure: Responsabilitat de fer alguna cosa. Tots els
articles de la Convenció dels Drets dels infants tenen
associats el deure de respectar aquests mateixos
preceptes a la resta de nens, nenes i adolescents i a
totes les persones. Drets i deures estan interrelacionats.

d’Infants
de Vilassar de Mar

La Marató de TV3 de 2017
Hem d’agrair als pares i mares de les escoles del
nostre poble la promoció que han fet a través de les
Ampes de la gran festa solidària en suport a la
Marató de TV3 del passat 17 de desembre, que va
estar dedicada a les Malalties Infeccioses.
És el cinquè any consecutiu que les Ampes, unint
forces amb l’Associació de Festes del Veral d’Ocata,
aconsegueixen engrescar a tot un poble, engrescar, i
de quina manera, a les associacions, entitats i als
comerços de Vilassar. Tots plegats són la font que
any rere any fa que la tómbola sigui tot un èxit, que
la xocolata i els pastissos no faltin, ni els entrepans ni
les begudes, i que rutlli el Mercat de joguines, que es
faci safareig tot remenant roba o que gaudim de
bona música, i fins i tot que una performance ens
doni a conèixer de forma tan planera i educativa la
malaltia a la qual està dedicada la Marató .
I no us sembla una meravellosa manera de fer saber
als nostres nens i nenes que Vilassar és un poble
creatiu, participatiu i solidari? La festa de la Marató al
Veral va ser un constant de comunicar, conscienciar,
sensibilitzar... A més, ens va transmetre il·lusió i
entusiasme a grans i petits.

Des d’aquestes línies volem fer arribar el nostre
agraïment a les Ampes i a l’Associació de Festes
del Veral. Sou molt grans! I també a les “pastisseres”
del Firobi, als tambors dels Ssstrèpits, “als pirates”
del Bricbarca, a la “Sant Pau Rhum Band”, als nens i
nenes de les escoles que van estar ajudant juntament
amb els seus pares, a la Berta (l’alumna de l’Escola
del Mar que va aportar els diners que va aconseguir
venent polseres) i als nostres alumnes de 6è, que van
donar íntegrament la recaptació de la venda dels
estocs del seu Mercat de Nadal. Fantàstic!
Entre tots els que el dia 17 de desembre es van
passar pel Passeig del Veral vam aconseguir
recaptar 3.621,29 euros!

Gràcies Vilassar!

Agraeix a

l’ ESCOLA DEL MAR
de Vilassar de Mar

La seva col·laboració
ció, celebrada el dia
en l’èxit de la 26a edi
7 i dedicada a
17 de desembre de 201
es

les malalties infeccios

Diploma de participació a la Marató de TV3 de 2017.

Colònies 2018
a Clar del Bosc!
El 19, el 20 i el 21 de maig anem de
colònies!

Dia de la Pau

Donat l’èxit de l’any passat, aquest any repetim
l’experiència i esperem poder continuar-ho fent
durant molts anys. Així doncs, ja podeu començar a
preparar la motxilla per tenir-ho tot a punt!
Famílies, teniu temps fins el dia 2 d’abril per fer
la inscripció, pels cursos de 2n a 5è! Només heu
d’entrar al web de l’Amipa i clicar l’enllaç
corresponent segons el curs del nen/a, llavors heu
d’omplir el formulari i realitzar el pagament.
També hi trobareu el PDF informatiu que es va
presentar a la reunió, així com també un vídeo de
la casa i el seu entorn.
Recollida a l’escola amb autocar el dissabte 19 de
maig a les 8:00 h.
Arribada a l’escola amb autocar el dilluns 21 de
maig a les 16:30 h.
Tota la informació i reserves a:
www.amipa-escoladelmar.cat
Emocions per a tota la vida!

Animeu-vos!

Un any més hem celebrat el Dia de la Pau. Bé, de
fet el mot “celebrat” potser no seria el més idoni,
ja que, en realitat, el que fem és reflexionar
conjuntament sobre el significat i la importància
d’aquesta paraula: PAU.
Hem parlat de la pau, però també de coses més
properes i quotidianes com la importància de
resoldre els nostres conflictes i les nostres
diferències de manera tranquil·la, parlant les coses,
intentant entendre els altres i sabent que en tota
discussió tothom té sempre una part de
responsabilitat.
I com ho hem fet? Doncs mira, cadascú a la seva
manera: hi ha grups que han llegit poemes, hi ha
qui els ha recitats de memòria, hi ha qui els ha
cantat... A més, tots hem dibuixat el colom de la
pau, on hi hem escrits missatges i, finalment, hem
cantat plegats una de les nombroses cançons que
en parlen.
Desitgem, de tot cor, que tot el que hem
pensat, parlat i reflexionat aquest dies siguem
capaços de tenir-ho present la resta de l’any.

Feliços dies en Pau!

6th grade project
Les noves
turns the class
tecnologies a
l’Educació Infantil into a cinema!
Having a screen as the one we have in the English
class now it has been the perfect excuse to start a
project in which the students have turned the
class into a cinema taking into account every
single detail: film presentations, cinema tickets,
cinema billboards, popcorns and soft drink
prices… Even some of them have dared to make
their own short film.

Les noves tecnologies estan cada cop més
presents a la nostra societat. Per això a
l’escola ens en beneficiem per tal de facilitar
l’aprenentatge als alumnes d’una manera més
motivadora.
A P3 ja comencem a fer diferents activitats amb la
Pissarra Digital Interactiva, que serviran als nostres
alumnes per anar adquirint capacitats que els faran
més competents dins el món digital i assentaran la
base per a poder treballar amb els ordinadors, les
tauletes i altres dispositius a mida que vagin
creixent. Les mestres anem preparant diferents
activitats per fer amb la PDI o amb l’ordinador,
relacionades amb allò que estem treballant en
cada moment.
Per Carnaval, a P3, hem fet una feina relacionada
amb Yayoi Kusama, artista que estem treballant al
llarg del curs. Cada infant ha decorat el fons de la
seva foto amb punts fent servir les eines del
programa de la PDI (triar un gruix de retolador,
triar el color i demanar a la mestra ajuda per
seleccionar quins accessoris li vol posar).
Altres coses que fem a P3 és el treball del nom on
les mestres preparem una activitat on han de
relacionar la foto amb el nom. També ho fem amb
altres materials amb l’objectiu d’aprendre a
reconèixer el propi nom i el dels companys.
En definitiva, estem treballant els objectius
que ens proposem des de diferents àmbits, de
manera que tots els infants tinguin
l’oportunitat d’assolir els conceptes treballats.

After many weeks working on that, the expected
day arrived: the whole school smelled of popcorn
and everyone wanted to attend the amazing
cinema made by our 6th grade students: popcorn
sellers, tickets sellers, customers.

Shhh… The film is about to start!

Ja hem creat les nostres cooperatives
Durant aquest curs i dins el projecte d’Emprenedoria
els alumnes de 5è de les cooperatives “Una mà
d’artesans” i “Un mar d’artesania” han comptat amb
l’ajuda de diferents professionals, la majoria mares i
pares de l’escola, per tirar endavant les mateixes.
Primerament vam comptar amb la col·laboració d’una
mare advocada que ens va explicar la diferència entre
cooperativa i societat anònima i ens va parlar de la
importància d’elaborar uns estatuts. Ho va fer d’una
manera molt gràfica, amb boletes de porexpan i de
seguida ho vam entendre i ens vam posar a treballar.
Més tard, vam comptar amb la presència d’un
empresari que ens va fer un full de ruta a seguir en el
nostre camí de cooperativistes. Ens va proporcionar
un esquema de treball i vam fer grups per traçar el
nostre camí a seguir i iniciar-nos en les tasques a fer.
També hem tingut la sort d’estar assessorats
per professionals tant en la creació del logo com
en el procés de la campanya de publicitar les nostres
cooperatives. Per això, hem comptat amb l’ajuda
d’una dissenyadora gràfica i d’un expert en
màrqueting.
Per altra banda, un membre de la ONG AFANOC
(Federación Española de Padres con Niños con
Cáncer) ha vingut a l’escola a explicar-nos com
funciona aquesta organització i a què es dedica.
Alhora, un pare d’una nena afectada ens ha donat el
seu testimoni i així hem sabut com ha estat
d’important per a la seva família comptar amb
aquesta ajuda.
Per tant, gràcies Agatha, Lluís, Bet, Ferran, Irene
i Moisés, per ajudar-nos a fer camí amb molta
seguretat. Moltes gràcies a tots vosaltres.

Visitem l’exposició Pugem d’excursió
interactiva “Renta’t al Castell de
les dents”
Burriac
Els alumnes de 4t van visitar el CAP de Vilassar de
Mar per participar en aquest taller, que ja fa una
anys que es proposa a les escoles. Es pretén
apropar els nens i nenes a la figura del dentista
i promoure la cura personal de les dents i la
boca en general.
Per començar, vam fer un repàs a l’anatomia de la
cavitat bucal i de les dents que ens van sortint al llarg
de la vida. També vam veure l’evolució natural, amb
el pas del temps, i la necessitat de conservar-les i
cuidar-les per tal que ens durin molts anys.
Un cop situats, i amb la consciència de la
importància de les dents i la seva cura, vam fer un
repàs sobre els aliments que ens poden provocar
problemes i aquells que no ens són perjudicials. Tot
i que alguns de nosaltres ja havíem sentit la paraula
càries en algun moment, ens calia saber què és i
com afecta les nostres dents i queixals, que ens
acompanyaran durant tants anys.
Paral·lelament al coneixement dels aliments que
afecten negativament a la nostra dentadura, vam
parlar de com minimitzar el seu efecte i de com
fer-ne un consum responsable i ocasional.
Per acabar, vam entrar a la consulta del dentista i
veure, de primera mà, el seient i les eines amb què
el metge ajuda els seus pacients. Alguns no hi
havíem anat mai i d’altres ja coneixíem bé què fan
els dentistes, però per a tots és molt important no
perdre de vista la necessitat de menjar de manera
saludable per cuidar les dents i, de retruc, tot el cos.

Les sabates de caminar ben cordades, una motxilla
amb la cantimplora plena, l’esmorzar i el dinar. I,
sobretot, un somriure que se’ns esbossa als llavis.
Estem contents! Avui som uns nois valents i
pujarem dalt del cim: al Castell de Burriac.
Sortim de l’escola tots els nens i nenes de 5è i 6è
de primària acompanyats de les nostres mestres. La
pujada, si us som francs, l’hem fet molt animats i
engrescats, però se’ns ha fet una mica llarga i hi ha
hagut moments en què el pendent ha estat
important i semblava que les forces ens defallien.
Sort que a mig camí ens hem aturat a esmorzar i a
recarregar les piles per encarar el cim.
Sí! Com era d’esperar hi hem arribat tots, ben
amunt, dalt de la torre més alta del castell. Les
vistes... impressionants. “Mira, Vilassar!”, “Sí,
aquell és l’edifici on viuen els meus avis!”, “Des
d’aquí dalt es veu el camp de futbol!”, “Uau, has
vist el mar què bonic és avui?” Val a dir que el dia
ens ha acompanyat molt.
De baixada, encara més contents i satisfets, ens
hem aturat a Cabrera, on hem dinat i jugat una
estona més. Ha estat una sortida molt divertida i
l’hem gaudit molt.

L’any que ve, si pot ser, repetirem!

Els Amics dels L’alumnat de 6è
Animals de
obre un centre
Vilassar de Mar comercial per un dia
El 15 de desembre, la protectora de Vilassar de
Mar va venir a fer una visita als nens i nenes de 2n
de l’escola. Van venir l’Elena, la Carla i en Jordi.
En Jordi, el veterinari que col·labora amb la
protectora, ens va explicar en què consistia la seva
feina. A diferència dels metges, els veterinaris es
dediquen a la cura de tots els animals. A més de
tenir-ne cura, també fan una prevenció de
malalties. Ens va explicar que els animals de
companyia, com els gats i els gossos, han de
dur posat un xip que conté tota la seva
informació.

Els nens i nenes de 6è vam fer un taller de
consum responsable. Per realitzar-lo, ens vam
dividir en dos grups: els comerciants i els
consumidors.
Vam convertir la classe en un centre comercial on
hi havia tot tipus de botigues: d’alimentació, de
joguines, d’aparells mòbils, de reparacions de
consoles... Fins i tot hi havia un restaurant!

La Carla i l’Elena, de la protectora d’animals, ens
van explicar també la seva feina. Vetllen perquè no
hi hagi animals abandonats. Un dels animals que
més s’abandona són els gats. La protectora es
cuida de donar alimentació i refugi a aquests
animals i, quan pot, busca una família que els
pugui acollir. A Vilassar hi ha moltes colònies de
gats de carrer. Una de les coses que ens va
sorprendre, és que si un d’aquests gats porta un
tallet a l’orella, és perquè ja està controlat per la
protectora.
Vam poder explicar, a més, com eren les nostres
mascotes i com les cuidàvem.Al final de tot, ens
van passar un vídeo musical d’un gos abandonat
que acaba sent adoptat i que podeu veure també
vosaltres, si voleu, en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=-rq-Y8bX
-3Y&list=RD-rq-Y8bX-3Y

L’objectiu era reflexionar sobre què hem de
tenir en compte a l’hora de comprar. En aquest
taller, cadascuna de les botigues que havíem creat
presentava una enganyifa diferent per enredar als
seus clients. D’aquesta manera vam aprendre a
fixar-nos i a tenir precaucions a l’hora de comprar
coses. També aprendre a reaccionar en situacions
on s’intenta fer un frau sense valorar ni tenir en
compte els nostres drets.

La veritat és que per a
tots nosaltres va ser molt
divertit i educatiu!

Cada dia llegim més!
Cada dia tenim més clar que llegir bé no només
és necessari, que ho és, sinó que també és
important. Evidentment no parlem només de
velocitat lectora, de llegir sense entrebancar-nos, de
lectura comprensiva, d’entendre i assimilar allò que
estem llegint... Parlem també d’aconseguir fites tan
importants com gaudir de la lectura, de desitjar tenir
un llibre entre les mans i d’emocionar-nos amb els
continguts, els missatges i les històries que contenen.
A l’escola ja fa anys que treballem en aquest sentit
cercant llibres interessants de temàtiques diverses i en
llengües diferents per a la biblioteca de l’escola, les
biblioteques d’aula, les maletes viatgeres, etc. També
ho fem explicant contes, proposant lectures, oferint un
servei de préstec, amb els padrins de lectura entre els
alumnes de 6è i els de 2n i amb altres activitats en què
els llibres són l’element fonamental. Aquest curs, a
més, hem aconseguit entrar a formar part del Pla
Lector Municipal, que va en aquesta línia de
motivació de la lectura i de presentació de nous
llibres adequats a les diferents edats i que, a més, ens
ajuda a reforçar la nostra tasca.
Però amb aquest article volem fer esment especial a les
“Maletes viatgeres”. Les coneixeu? Des de la comissió
de Biblioteca es prepara una selecció de llibres pensats
per a cada curs, de P3 a 4t, agrupats en “maletes”
que els nens i nenes poden emportar-se a casa per
llegir. El més important de les maletes, però, és que les
podeu llegir conjuntament amb els vostres fills. I quina
millor motivació hi pot haver que llegir plegats amb el
pare, la mare, els avis o els germans? És per això que
us convidem i us animem a continuar emportant-vos
les maletes i, si no en teniu prou, podeu agafar en
préstec tots els llibres de l’escola!

Fem dels llibres els
nostres amics!

Apunta’t la data de la propera festa
Juny

Coincidint amb la festa de comiat dels alumnes de sisè, el dissabte 16 de juny us esperem per
celebrar la tradicional festa d’extraescolars.
Marca’t aquesta data al calendari, a l’agenda i allà on vegis...

www.amipa-escoladelmar.cat
Si tens alguna cosa a dir-nos, contacte amb nosaltres: amipa@escoladelmar.cat

AMIPA Escola del mar

@AmipaEdM

