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Perseguiu els vostres somnis, 
un bonic futur us espera!



Jornades culturals 
Enguany, les jornades culturals han girat entorn 
a la ciència. L’escola sencera s’ha involucrat en 
aquesta temàtica per tal de donar-hi un 
enfocament original i diferent a l’habitual. Es va 
poder aprofitar la flexibilització dels horaris i que tots 
treballàvem el mateix tema. 

A infantil es van dedicar aquestes jornades a 
l’experimentació a través de materials propers a 
l’alumnat: globus, imants, ”slimes”... per conèixer 
conceptes al voltant de l’electricitat estàtica, la 
propulsió o la dissolució dels materials. Els alumnes 
s’ho van passar d’allò més bé veient com al fregar un 
globus sobre el cabell aquest s’aixecava, o bé veure 
com el globus sortia volant per la força de propulsió. 
El “slime”, tant de moda aquests dies, va ser un dels 
experiments més esperats i celebrats.

Al cicle inicial, aprofitant que han estat estudiant 
la prehistòria, van centrar les seves activitats en 
les pintures rupestres, els pigments naturals, la 
terrissa cuita, etc. Veure la cova de les mans 
recreada pels alumnes és realment un viatge en el 
temps. De ben segur que l’alumnat no oblidarà mai 
aquestes experiències. 

Cicle mitjà també va aprofitar aquestes jornades 
per aprofundir en aspectes que s’estaven 
treballant a l’aula. Quart ho va enllaçar amb el 
projecte de l’aigua que han estat duent a terme i van 
aprofundir en conceptes com la decantació, la 
condensació o la dessalinització. Tercer va dur a terme 
experiments sobre la llum i el color. El taller d’ombres 
xineses i el taller de càmera fosca van ser tot un èxit!

Cicle superior va apostar per fer tallers 
d’experimentació internivell (barrejant cinquè 
amb sisè) al voltant de temes propis del 
currículum d’aquests nivells. En els tallers van veure 
com les ones del so es veien materialitzades en el 
moviment de certs objectes i van crear un telèfon 
amb cordill i gots de plàstic. També van experimentar 
amb les dissolucions, la llum...  

Des dels més petits f ins els 
grans van dur a terme tot  tipus 
d’experiments, tallers, activi tats 
internivell i dins i fora de l’aula. 



Fem vincles 0.18
Fem Vincles 0.18 és un projecte col·laboratiu que 
hem dut a terme entre els diferents centres 
educatius de Vilassar de Mar.

Aquest curs el projecte treballat conjuntament 
ha estat: “Els nostres arbres”. 

Aquest projecte persegueix un triple objectiu:

· Col·laborar, participar, compartir experiències i 
vivències amb els altres centres educatius del 
nostre poble.

· Observar, conèixer i fer el seguiment de diferents 
arbres de la nostra escola.

· Apadrinar un arbre del nostre entorn més proper. 

A la nostra escola hem fet diferents activitats:

· A P3 s’ha dut a terme una observació dels canvis 
més significatius de les moreres del pati de la font, 
durant tot el curs, i se n’han fet fotos.

· A 1r han observat i dibuixat l’evolució del llimoner 
de l’octubre al maig.

· L’alumnat de 2n ha apadrinat les mèlies del carrer 
Santa Magdalena. A partir de l’observació directa 
dels arbres, se n’ha fet un seguiment continuat de 
tots els canvis que les mèlies han anat 
experimentant al llarg de l’any, des del setembre 
fins a final de curs, mitjançant fotografies, 
dibuixos del natural i recerca d’informació. Tot 
això, amb l’objectiu de donar-lo a conèixer a tota 
la comunitat educativa i a tot el poble. L’arbre 
triat per cada escola s’ha decorat i, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, s’hi ha col·locat 
una placa explicativa.

· Els alumnes de 3r s’han encarregat de descobrir, 
conèixer i retolar tots els arbres de l’escola.

Com a cloenda del projecte, cada centre ha decorat 
l’arbre apadrinat i s’ha fet un intercanvi d’informació 
entre les diferents escoles.

Fem vincles 0.18 
L'objectiu és establir vincles 
entre les diferents entitats 
educatives del municipi.



Eix 2: Si ¾ parts de la Terra són aigua, per 
què hem d’estalviar-la?

En aquest eix hem descobert que l’aigua de la Terra 
és finita i està a la Terra en diferents formes i espais. 
També hem llegit i comentat informacions que ens 
han fet veure que l’aigua que realment pot utilitzar la 
humanitat és molt poca i cal preservar-la i aprofitar-la 
per tal que en tinguem suficient a llarg termini.

El producte final d’aquest eix ha estat una 
representació gràfica, per parelles, d’una informació 
rellevant sobre l’aigua. Hem vist que és important 
conèixer els termes matemàtics que s’utilitzen en els 
escrits per a poder entendre les informacions i les 
dades que ens transmeten.

Eix 3: Com puc contribuir 
a un ús sostenible de l’aigua a l’escola?

Per contestar la pregunta anterior hem fet una 
investigació i recollida de dades de tres punts d’aigua 
de l’escola. Les aixetes, els dipòsits dels lavabos i la 
font del pati de primària. Hem mesurat l’aigua que 
surt de cada aixeta, hem observat com funcionen els 
dipòsits dels lavabos i també el funcionament i 
utilització que donem a la font del pati. Els resultats 
ens han portat a diferents conclusions i reflexions. 

Projecte sobre l’aigua a 4t
Abans d’acabar el segon trimestre, els alumnes 
de 4t vam engegar aquest projecte amb una sèrie 
d’experiments relacionats amb el cicle de l’aigua. 

En començar aquest últim trimestre, ens hem centrat 
de ple en el desenvolupament del projecte i, entre tots, 
l’hem anat definint fins arribar a establir els quatre 
eixos que han vertebrat totes les nostres activitats.

Cada grup de 4t (A i B) ha fet el seu projecte sobre 
l’aigua. Els dos grups hem partit de les mateixes 
preguntes, però cadascú ha seguit les seves inquietuds 
i interessos particulars dins dels 4 eixos comuns. 

Eix 1: D’on ve l’aigua de Vilassar de Mar?  

En aquest eix hem parlat de l’origen de l’aigua que 
arriba a l’escola i a les nostres cases. Hem anat a 
veure la Mina Vella de Vilassar i hem seguit el camí 
de l’aigua que s’hi gestiona. 

També hem après què és una potabilitzadora, una 
dessalinitzadora i una depuradora i quines funcions 
tenen en tot el circuït que fa l’aigua abans i després 
d’arribar a casa nostra.

El producte final, el treball de recull o cloenda de 
l’eix, ha estat un text expositiu realitzat en grups 
cooperatius sobre els temes treballats.



El producte final d’aquest eix han estat uns informes 
tècnics on hem recollit el perquè de la nostra 
investigació, sobre els tres punts d’aigua de l’escola 
esmentats, què hem observat i les nostres conclusions 
i propostes de millora o canvi. Cada informe l’hem fet 
entre tota la classe amb les dades recollides per grups 
cooperatius. Cada quart ha fet el seu informe tècnic. 

Eix 4: Com funcionava 
el molí de Ca l’Eudald.

Aquest eix té a veure amb el Museu de la Mina Vella, 
que vam anar a visitar, on hi ha l’edifici que abans 
havia estat la Masia de Ca l’Eudald. 

Un cop vistes les instal·lacions de la Mina i escoltades 
les informacions que ens va donar el guia del museu, 
hem fet diferents activitats de recerca, de recull i de 
resum d’informació sobre la cerca d’aigua a Vilassar, 
les mines, els pous i també sobre el funcionament del 
molí de l’antiga masia. 

Els productes finals d’aquest eix han estat dos: 
construir una maqueta d’un molí d’aigua entre els 
components del nostre grup cooperatiu, per tal de 
poder entendre millor el seu funcionament i fer una 
exposició oral sobre l’evolució dels molins amb el pas 
del temps, també amb el nostre grup cooperatiu.

El cicle de l’aigua

Ha estat un projecte 
molt interessant i ple de noves 
activitats i aprenentatges. 



curs 2017-2018

Grup 

A
Grup 

B
Alcantara, Ana Eilin

Baró, Gilian Dayana

Batista, Elizabeth

Benahmadou, Joel

Campo, Laia

Cantó, Xavier

Cirera, Oriol

Eneriz, Marc Alexander 

López, Adrià

Lucas, Ariadna

Marín, Albert

Moreno, Pol

Muñoz, Alba

Ricart, Ayane

Rodríguez-Peral, Zaira

Ruíz, Janis

Serrat, Jan

Serratosa, Noah

Solano, Carla

Tella, Adrià

Ufano, Mar

Valdés, Raquel

Zare, Melina

curs 2017-2018

Grup 

A
Alcantara, Ana Eilin

Baró, Gilian Dayana

Batista, Elizabeth

Benahmadou, Joel

Campo, Laia

Cantó, Xavier

Cirera, Oriol

Eneriz, Marc Alexander 

López, Adrià

Lucas, Ariadna

Marín, Albert

Moreno, Pol

Muñoz, Alba

Ricart, Ayane

Rodríguez-Peral, Zaira

Ruíz, Janis



Promoció 2009-2018

González, Xènia

Hernández, Lucas

Higueras, Adriel

Inglés, Jana

Larreategui, Irune Daniela

Marsol, Júlia

Mena, Mireia

Millán, Iker

Olivar, Pau

Peralta, Gerard

Piazuelo, Mark

Porté, Joana

Ruíz, Eric

Serbán, Elena-Stefania

Promoció 2009-2018

Grup 

B
Bernabeu, Laura

Blanch, Julia

Boix, Marta

Cros, Emma

del Puerto, Luca Tabare

Delgado, Vera

Domínguez, Borja

Emilio, Venus

González, Xènia

Hernández, Lucas

Higueras, Adriel

Inglés, Jana

Larreategui, Irune Daniela

Marsol, Júlia

Mena, Mireia

Millán, Iker

Olivar, Pau

Peralta, Gerard

Piazuelo, Mark

Porté, Joana

Ruíz, Eric

Serbán, Elena-Stefania



A 3r fem projectes         

Finalment, vam autoavaluar-nos sobre tot el que 
havíem après. Estem força satisfets de tot el 
contingut nou que hem incorporat al que ja sabíem.

A 3r B el projecte dels arbres ens ha ocupat aquests 
dos últims trimestres, si bé ja els havíem observat 
durant la tardor, perquè un dels objectius era veure 
com canvien al llarg de les estacions. 

Primer vam plantejar les preguntes que ens 
interessaven sobre els arbres en general, i per grups 
vam mirar de resoldre-les. Ens va ajudar molt a fer-ho 
la visita del pare d’una alumna, que va ser molt 
motivadora i absolutament útil (gràcies, Sr. Beulas).

Després, hem comptat tots els arbres que tenim, els 
hem situat al plànol de l’escola, hem investigat com 
es diuen, hem fet els rètols (properament es 
col·locaran), cada nen ha buscat informació d’un dels 
arbres, hem realitzat en equip un llibre amb solapes...

Aquest curs, dins dels aprenentatges basats en 
projectes, hem treballat els insectes a 3r A i els 
arbres de l’escola a 3r B.

El projecte dels insectes va sorgir d´una proposta dels 
alumnes i, partint dels nostres coneixements previs, 
vam formular moltes preguntes. Ens vam organitzar 
en grups de treball per fer una recerca d´informació 
fent ús de llibres, d´internet, de processadors de 
textos... Un cop finalitzat, cada grup va exposar la 
seva informació a la resta de la classe.

Per altra banda, es va decidir fer un llibre de 
diferents insectes, prèviament escollits per tots, per 
tal de conèixer alguns dels milers que existeixen en el 
món. El treball va ser individual i posteriorment ho 
vam explicar a la resta de companys. El que més ens 
va agradar va ser sentir les curiositats de cadascun 
d´ells. Aquest dossier ha quedat a la classe com a 
llibre de consulta.

També vam fer observacions de diferents insectes 
amb la lupa binocular, una activitat que ens va 
encantar, ja que vam descobrir molts aspectes que 
desconeixíem. Ah! I vam poder observar de prop 
alguns insectes d’una col·lecció que van portar de 
casa dos companys de classe.

Ja veieu que hem fet moltes 
activitats que ens han permès 
conèixer millor els arbres, 
entendre la seva importància i, 
sobretot, estimar-los i 
respectar-los com es mereixen.



L’hort del Mar
Aquest curs els alumnes de P5 i de 2n hem 
tingut cura de l’hort durant tot el curs. Al 
primer trimestre pràcticament ens vam dedicar a 
treure les herbes i preparar la terra. El conserge de 
l’escola la va remenar amb un motocultor i la va 
deixar a punt per a fer-ne les regues. 

Cada nen i nena de segon vam plantar, a la tardor, 
una llavor de fava i n’hem fet un seguiment 
(dibuixos i treball escrit) del creixement fins a finals 
d’abril, quan vam collir les baines. Després de la 
collita de les faves, vam plantar carbassons, 
mongetes, bledes i enciams de fulla de roure. 
Durant aquest temps hem hagut de treure les 
males herbes i regar. Ara, arribant a final del 
curs, ens hem emportat un munt d’hortalisses 
cap a casa!

A P5 a la tardor vam plantar enciams verds i 
vermells, escaroles, bledes, maduixeres, alls i 
ruques. Vam estar tenint cura de l’hort cada 
dimecres a les sessions de ciències 3-6. Vam fer la 
collita al segon trimestre i tots els nens i nenes ens 
vam endur a casa una bosseta d’amanida. Les 
maduixeres havien crescut i, a partir de la 
primavera, hem anat tenint maduixes cada 
setmana. Són boníssimes! 

Aprenem hàbits 
saludables 
d’alimentació

Enguany, les infermeres Alba, Diana i Montse 
del CAP de Vilassar de Mar han vingut a fer un 
taller d’alimentació saludable a Cicle inicial. 

Per a fer-ho, van crear un taller ambientat en un 
programa de cuina per a nens on, a partir del 
treball cooperatiu, havien de crear un esmorzar 
saludable original i creatiu. 

Les infermeres van fer un treball excepcional, ja 
que van transmetre un munt de coneixements de 
manera divertida, funcional i molt propera a 
l’alumnat.

El taller va ésser molt motivador i productiu per 
l’alumnat. Aquest, va participar activament, va 
aprendre i va prendre consciència dels propis hàbits 
saludables que realitzen i els que els cal millorar.  

L’objectiu principal era 
transmetre als alumnes la 
importància que té el fet d’aplicar 
hàbits saludables en l’àmbit de 
l’alimentació dia rere dia.



5è té un projecte emprenedor
Segur que durant el curs haureu vist molt enfeinats 
els alumnes de 5è. I és que són unes noies i uns nois 
molt emprenedors. 

Des de la Diputació de Barcelona i, amb el 
vistiplau de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, se’ns 
va convidar a fer un projecte d’emprenedoria en 
el qual se’ns demanava formar una cooperativa i 
fer-la funcionar fins arribar a la venda dels 
productes, fet que ha tingut lloc durant la jornada 
del dijous 17 de maig.

Durant el primer trimestre vam crear uns estatuts, 
vam triar els càrrecs i els departaments de les nostres 
cooperatives i vam fer un estudi de mercat amb la 
seva estadística i tot. De deures de vacances de Nadal 
vam haver de crear un prototip, el vam presentar a la 
classe, vam votar els que ens agradaven més i ens 
vam posar a produir. Vam haver de comprar els 
materials necessaris i ens vam posar “mans a l’obra” i 
ara els hem venut al mercat ambulant dels dijous 
amb un gran èxit de vendes.

Molt important també ha estat el recull que han anat 
fent els fotògrafs de la cooperativa i els informàtics, 
que han anat creant un blog explicant tot el procés. I, 
per suposat, importantíssima també ha estat la feina 
de tot l’equip de màrqueting de la cooperativa, que 
ens ha promocionat amb cartells i flyers i amb una 
intervenció a Vilassar Ràdio, on vam explicar quan 
veníem els nostres productes i què podria trobar la 
gent si venia al mercat.

Ens han ajudat diversos pares i mares de la classe, 
que coneixien diferents aspectes del fet de crear una 
cooperativa i de ser emprenedors i que ens van 
aconsellar molt i molt bé. També vam triar una ONG, 
a qui donar els nostres guanys, si és que n’hi havia. 
La organització triada va ser l’AFANOC, que ajuda a 
nens que pateixen càncer i a les seves famílies. 

És un projecte que té una durada 
d’un curs sencer, i és que hi ha 
molta feina a fer! 

En aquest procés no hem estat sols, 
al contrari, hem tingut molta ajuda. 

Estem molt contents d’haver fet aquesta tria i de 
poder contribuir a millorar les estones que passen a 
l’hospital els nens que ara estan malalts, ja que amb 
els diners que els fem arribar podran comprar 
material i joguines per fer l’estona més agradable, al 
temps que aprenen i s’ho passen bé. Gràcies a totes 
les persones que han col·laborat tan 
desinteressadament. 

Nosaltres estaríem disposats a fer un altre projecte 
emprenedor l’any vinent, però es veu que no pot ser. 
Esperarem a ser grans per reprendre aquesta feina 
tan xula!



Aquest any els alumnes de l’escola hem 
desenvolupat una nova activitat, 
l’aprenentatge basat en projectes.

A 6è n’hem fet alguns i hem descobert que 
comencem qualsevol projecte a partir d’una 
pregunta, un dubte, un problema... relacionat amb 
un tema. A partir d’aquest, anem descobrint altres 
investigacions relacionades amb el tema, potser 
més interessants que la pregunta original. Així hem 
conegut el món dels menjars picants, dels refugiats 
que marxen a altres llocs més segurs fugint d’una 
guerra, què suposa viure amb una incapacitat 
visual i l’evolució de la fotografia, des de la seva 
aparició fins a l’actualitat.

Per fer un projecte cal la col·laboració de tot el 
grup, ja que és molt més que cercar una 
informació a Internet. Es tracta de fer una 
investigació més profunda. També ens ha agradat 
perquè hem treballat molt en grup, tothom ha 
pogut aportar les seves idees o opinions i han 
sorgit debats molt interessants.

Un altre aspecte curiós ha estat que hem après 
sense adonar-nos-en, perquè els temes ens 
motivaven i ens semblaven divertits. I és que els 
havíem triat nosaltres. Ens agradaria poder seguir 
fent projectes altres anys, perquè tenim molt per 
investigar i descobrir. 

Theatre in 
English again!!!

It is GREAT to enjoy English!!!

Once more, all the kids in the six primary levels 
went to Ateneu theatre to see three shows in 
English performed again by the same company: 
“FACE2FACE”. The names of the plays were: 
“Wild, wild west”, “The sword in the stone” 
and “Hotel Canterville”.

As usual, they had a good time, because the actors 
showed a professional job. Some of the students 
went up to the stage to add a bit of fun while at 
the same time they were helping with the shows. 
It is always interesting to see young learners trying 
to act as best as they can in front of a special 
audience!

It was really useful to prepare this experience 
previously in some English lessons, practising the 
main vocabulary and structures. 

The idea is to continue with this fun and 
educational activity. 

A è també 
aprenem per 
projectes



Si tens alguna cosa a dir-nos, contacte amb nosaltres:  amipa@escoladelmar.cat        AMIPA Escola del mar        @AmipaEdM

www.amipa-escoladelmar.cat

Per al curs 2018-2019 estem preparant noves activitats extraescolars per als vostres fills, que 
esperem les gaudeixin molt. Com a novetat, hi haurà Atletisme i Creativitat i reciclatge.

Noves activitats extraescolars2018
2019

Juguem a bitlles catalanes 

L’any vinent repetirem segur!

“M’agrada jugar a bitlles, perquè... és un joc molt 
antic”, “... és poc conegut”, “... és català”, “... és 
molt divertit”, “... m’agrada el soroll que fan les 
bitlles al caure”, etc. Aquestes són les opinions més 
generalitzades entre els nens i nenes de l’Escola del 
Mar sobre aquest joc tradicional català.

Dins de l’àrea d’educació física ja fa molts anys que 
dediquem una setmana a fer un Torneig de Bitlles 
Catalanes amb els alumnes de tercer a sisè. 

Es tracta d’un joc popular i de carrer, molt arrelat a 
Catalunya temps enrere, que gairebé va desaparèixer 
al segle XX i que avui en dia s’ha anat recuperant. 
L’any 2007 es va convertir en un esport federat.

El joc consisteix en tombar sis bitlles de fusta massissa 
plantades a terra llançant uns “bitllots” (bitlles petites) 
des d’una certa distància. La puntuació varia en funció 
de les bitlles tombades. 

Els alumnes s’ho passen d’allò més bé practicant 
aquesta activitat a la qual hi pot jugar tothom i en què 
s’ha de ser hàbil, tenir bona punteria i estar concentrat.

La singularitat d’aquest esport 
consisteix en què, per aconseguir la 
màxima puntuació, s’ha de deixar una 
bitlla en peu.


