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Donem la benvinguda als nous

ànecs i conills!







En el meu cas particular, sóc una enamorada de 
l’idioma "Xiripitiflàutic" de la meva filla, de les seves 
abraçades de llum, del seu espurnejant somriure que 
va contagiant a tot aquell que se li apropa. Tot i això 
sóc conscient que a mesura que es fa gran tota 
aquesta màgia és més efímera...

El camí de la discapacitat és molt dificultós i solitari. 
El paper de l’escola és fonamental, no només pel que 
fa a l’aprenentatge i l’educació, sinó per la seva 
contribució a la conscienciació social.

Si ensenyem als nostres fills a respectar i 
conviure amb la diferència, creixeran en valors 
i aprendran a gestionar l’acceptació de les seves 
pròpies dificultats per assolir l’èxit. Crearan un 
món millor.

Hem de comprendre que la inclusió no només fa 
referència als infants amb dificultats, sinó també a 
l’acolliment de la diversitat sense exclusió, fomentant 
la participació de tothom de manera equitativa, sense 
que tinguin rellevància les seves característiques 
físiques, mentals, socioculturals, etc.

Són vàries les accions que es desenvolupen a la nostra 
escola per tal d’afavorir la inclusió dels infants: una 
d’elles és el projecte per fer del pati un espai inclusiu. 
Aquest projecte ha estat creat per la comissió d’escola 
inclusiva amb la participació dels nens i nenes de 
l’escola, amb el propòsit de millorar el moment 
d’esbarjo i treballar per la prevenció del bullying.

La col·laboració de tota la comunitat educativa
   (professorat, alumnes i pares) és imprescindible
      per assegurar una evolució satisfactòria 
        d’aquest propòsit.

Em dic Isabel, sóc mare de dos universitaris de 21 anys 
i d’una nena de 5è a l’Escola del Mar. Formo part de 
l’AMIPA i gestiono, entre d’altres, la comissió d’Escola 
inclusiva i solidària.

Quan em van comentar que volien fer-me una 
entrevista vaig pensar  “i què pot aportar la meva 
història als pares de la nostra escola?” Després, 
reflexionant,  no ho vaig trobar tan desgavellat. Moltes 
vegades la vida se’ns planta de braços plegats i jo 
d’això en sé un grapat!

Com qualsevol mare, us en parlaria meravelles 
de la meva filla i, si l’hagués de definir, segurament 
coincidiria amb la descripció de bastants pares. 
Els nostres fills són excepcionals, són alegres, 
amorosos, perseverants, virtuosos, genuïns, 
extraordinaris i alguns són una mica més especials...

Sempre he estat molt crítica amb aquells que titllaven 
de regal el naixement d’un infant amb discapacitat. 
Al principi, descobrir que el teu fill té unes necessitats 
educatives especials (NEE) enfonsa totes les teves 
expectatives: és una catàstrofe emocional. Amb el 
temps, però, aprens a valorar el que importa de debò, 
inclús, m’atreviria a dir, a gaudir i enorgullir-te dels 
seus avanços per petits que siguin, per lents que 
passin. Encara que sembli utòpic, s’acaba trobant la 
seva part gratificant. 

Incloure 
no és deixar 

passar, és donar 
la benvinguda

Educar en la diferència
un valor que enriqueix 



Patis tranquils
Seguint el projecte que des de l’AMIPA es va 

proposar el curs passat per fer del pati un espai 

més divers i adaptat, els mestres de l’Escola del 

Mar hem engegat el que hem anomenat "patis 

tranquils". De què es tracta? La idea neix del 

reclam d’alguns alumnes de poder passar les 

estones del pati d’una manera més assossegada. 

Així doncs, enguany hem decidit obrir l’aula 

d’informàtica tres dies a la setmana (un dia per a 

cada cicle), i oferir un espai tranquil amb material 

lúdic i didàctic on qui ho desitgi pugui llegir, 

dibuixar, jugar a jocs de taula, etc. 

De moment, la proposta ha tingut molt bona 

acollida i considerem que, poc a poc, amb l’ajuda 

i la col·laboració conjunta de famílies i mestres, 

estem aconseguint que les estones d’esbarjo 

puguin donar cabuda a activitats ben diverses 

on tothom pugui trobar el seu espai. 

5è, un mar 
d’emprenedors
i emprenedores

Els alumnes de cinquè participen de nou en el 

projecte "Cultura emprenedora a l’escola", 

una proposta impulsada per la Diputació de 

Barcelona, en la qual se’ls engresca i guia a 

crear una cooperativa tot aprenent els passos 

necessaris per crear una cooperativa: primer 

decideixen a què es dediquen, després busquen 

un nom, redacten els estatuts, dissenyen un 

logotip, registren la cooperativa a l’Ajuntament, 

elaboren prototips dels productes, fan un estudi 

de mercat, desenvolupen els productes i 

finalment els posen a la venda en el mercat 

ambulant del poble. 

Ara per ara, els nostres alumnes ja han format 

la cooperativa i tot just ara es troben presentant 

les candidatures per ocupar els diferents càrrecs. 

A més a més, hem tingut la sort de poder comptar 

amb l’ajuda i col·laboració de dues mares que ens 

han explicat els diferents tipus d’empresa que 

existeixen i, pròximament, ens explicaran què és 

un logo i com dissenyar-lo.  

CULTURA
EMPRENEDORA
A L’ESCOLA



Som bons  
conductors

Durant el projecte dels transports a P4, ens hem 

adonat que som uns conductors de primera.

Hem posat en comú quins transports coneixíem i 

quina era la seva funció. Hem descobert diferents 

tipus de transports i hem fet classificacions 

segons el nombre de rodes, el lloc per on es 

desplacen, la seva utilitat... 

Parlant de tot això ens hem adonat que, per 

circular ordenadament, fan falta senyals de trànsit 

i n’hem après algunes. Llavors les mestres ens han 

dibuixat diferents senyals i entre tots i totes les 

hem pintat.

I per poder posar en pràctica els nostres 

coneixements, hem fet un circuit al pati. Les 

mestres han fet camins i senyals de trànsit i amb 

els patinets hem circulat respectant tots els 

senyals.

Fins i tot ens hem atrevit a conduir un 

cotxe... Fet per nosaltres!

Sortida 
al MNACTEC 

El dia 2 d’octubre l’alumnat de 6è vam anar al 

Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 

(MNACTEC) de Terrassa, perquè estàvem 

estudiant l’electricitat, l’energia i el magnetisme.

La visita es va realitzar per grups, cada un amb el 

seu monitor. Mentre una classe visitava la zona del 

museu que explica les diferents energies, l’altra 

classe feia un taller sobre electricitat i magnetisme. 

Vam comprovar com funciona l’energia estàtica, 

que ens aixecava els cabells després d’un fregament. 

A continuació, vam fer una visita guiada per les 

col·leccions de motos, cotxes antics, una exposició 

de la història de la tecnologia... També vam tenir 

temps per veure el museu nosaltres sols. Hi havia 

una sala on s’explicava l’evolució dels ordinadors i 

vam veure que antigament un sol ordinador ocupava 

molt d’espai, fins i tot una habitació sencera.

Va ser molt interessant veure la sala Faraday i les 

descàrregues d’alta tensió. Feia impressió veure 

com el monitor enviava les descàrregues 

elèctriques i es veien les llums que feien. 

Vam tornar a l’escola molt contents i 

preparats per desenvolupar el projecte del 

circuit elèctric!



Experts en 
dinosaures

L’alumnat de 2n s’ha endinsat en el món dels 
dinosaures, però cada classe ha volgut mostrar tot 
el que ha après d’una manera diferent. Els nens i 
nenes de 2n A han dut a terme una obra de teatre 
representant l’extinció dels dinosaures; en canvi, a 
2n B han creat un museu on han exposat els seus 
pòsters i fòssils. L’alumnat ha anat planificant, amb 
el guiatge de les mestres, el seu procés 
d’aprenentatge. La base d’aquest projecte ha 
estat el treball cooperatiu, la metacognició i la 
coavaluació entre companys/es. 

Ha suposat presa de decisions conjuntes, 
discrepàncies, nervis, alegries, molta motivació, 
petites frustracions quan les coses no surten com 
volem, recerca de solucions, ajut entre iguals, 
somriures, sentiments de pertinença al grup... 
Tenim clar que ha suposat temps i esforç, i estem 
totalment convençuts que ho tornaríem a fer, ja 
que els resultats han estat sorprenents.

Al web de l’Escola del Mar (www.escoladelmar.cat) 
trobareu un recull fotogràfic i audiovisual d’aquest 
meravellós projecte.

El circ arriba 
a l’escola!

El passat 6 de novembre els alumnes de 6è van 

gaudir d’una nova activitat: van realitzar un taller 

de circ a l’escola! 

L’activitat va estar a càrrec de la companyia 

"El circ petit", formada per dos artistes, en Tin 

i en Martí , que, des de ben joves, s’han 

endinsat en aquesta professió.

De bon matí, els alumnes van trobar la pista 

poliesportiva transformada en un autèntic circ. Hi 

havia de tot: pilotes gegants, diàbolos, cordes, 

bastons del diable, monocicles, etc. Després de la 

presentació de les diferents activitats en un 

ambient dinàmic i divertit per part dels simpàtics 

artistes, els nens i nenes van passar ben bé una 

hora i mitja practicant lliurement amb tot el 

material. Molts d’ells van descobrir, amb sorpresa, 

que allò no se’ls donava gens malament. 

En finalitzar, els alumnes van realitzar unes 

preguntes adreçades als artistes on van 

interessar-se en el temps que hi portaven 

treballant, com era la seva vida, quina especialitat 

tenien i altres coses molt interessants. 

Va ser tota una experiència, diferent, 

divertida i emocionant.



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

www.amipa-escoladelmar.cat

Colònies curs 18/19, en marxa!

A l’octubre, com cada any, es van iniciar les activitats extraescolars organitzades per l’Amipa. Són 
moltíssims els nens i nenes que s’han inscrit! Per al curs 2018-2019 mantenim part de l’oferta 
existent fins ara, exceptuant ceràmica, i com a novetat oferim les activitats Atletisme (oferida 
pel Centre Atlètic Laietània) i Creativitat i reciclatge (organitzada per La Caseta de l’Arbre).

Activitats extraescolars
2018
2019

Un any més l’Escola del Mar participa en la Gran Rua de Carnaval del poble que tindrà 
lloc el pròxim 2 de març de 2019. Sabem de primera mà que ja han començat a treballar 
preparant la carrossa, la disfressa... De ben segur que serà espectacular, però tot això ho 
documentarem a la propera revista, amb un bon reportatge fotogràfic.

Som-hi doncs, bona feina, que n’hi ha molta, i moltíssima sooort!

Seguim amb les tradicions populars
2 de març

2019

Tipografia dels títols: Anna · www.annavives.netANNA VIVES

Donada la bona acceptació i l’èxit de les colònies 

dels dos anys anteriors, repetim l’experiència! 

Aquest curs els nostres fills i filles podran gaudir 

d’unes colònies inoblidables. Aquest any seran 

3 nits a la nova casa, Mas Gircós a prop de Besalú, 

just després de Sant Joan per aprofitar el bon temps!

Anem de colònies: 25, 26, 27 i 28 
de juny de 2n a 5è curs. 

Novetat per als infants de 1r: aquest curs podran 

gaudir amb les seves famílies d’una sortida d’un dia 

a la casa de colònies.

Reunió informativa: dijous 31 de 
gener a la tarda. 

Colònies 17/18

Mas Gircós · Gestionat per Alba Serveis Educatius

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


