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Perseguiu els vostreFisns sosemmpreni! s! !

Carta de tres mestres enyorats
Estimats alumnes de 6è,
Ara ja fa un temps, ens vam posar en marxa i vam començar a treballar junts. Poc a poc ens vam anar
acostumant els uns als altres, i sota el lema de “som una pinya” hem format un grup, un bon grup. I ara,
mirant enrere, estem ben orgullosos d’haver participat d’aquesta classe tan especial, que ens ha ajudat a
créixer, que ens ha ofert unes bones relacions i que ens ha fet treure el nostre millor “jo”.
Durant l’any, hem tingut al cap que estàveu vivint l’últim curs a l’escola, que era especial, que seríeu
protagonistes, que seríeu padrins de lectura i que tindríeu uns fillols més guapos que un sol, que viuríeu els
esdeveniments i les festes per última vegada a l’escola... i tantes i tantes coses més, i els projectes i els
pensaments, donades les circumstàncies, se’ns han quedat a mitges.
Però la vida continua... i ara ha arribat el moment de volar, alguns junts, alguns separats... però totes i tots
convençuts que, aneu on aneu, esteu amb qui esteu, vosaltres sou únics i capaços d’arribar allà on us
proposeu.
És hora d’arrencar el vol cap a l’institut, de demostrar que esteu preparats per allò que us planteja la vida,
hora de ser “grans” i caminar endavant, amb la cara ben alta i el cap ben moblat, hora d’ensenyar que heu
passat pel MAR.
Durant aquest temps que hem pogut conviure amb vosaltres, hem intentat estar al vostre costat,
acompanyar-vos, aconsellar-vos, veure la realitat a través dels vostres ulls i formar-vos el millor possible
perquè el vol fos exitós. Hem intentat educar-vos en els valors de l’entusiasme, de l’esforç, de la constància,
del bon humor, de la seguretat en un mateix, de la genialitat de cadascun de vosaltres... Aprofiteu aquests
nous temps que estan a punt de venir i recordeu que “mai més tornarà a ser avui”. Així, doncs, viviu el
moment, viviu el present, viviu!
Nosaltres, els mestres, ens quedarem aquí, quiets, perquè sapigueu on trobar-nos, perquè un dia qualsevol
ens vingueu a fer el regal d’explicar-nos que tot va bé, que heu decidit arribar on vosaltres volíeu arribar i
que no sou perfectes, però que ho esteu intentant.
Als mestres i tutors ens ha encantat compartir aquest viatge amb vosaltres i formar part del vostre projecte
de vida. No ens oblideu, nosaltres, enyorats, us recordarem i ho farem amb un somriure, un de tants que
ens vau regalar durant la nostra convivència.

Feu feliços als que tingueu al vostre costat, i això, no ho digueu a ningú, us
donarà el secret de la vostra felicitat.

Fins sempre, guapes i guapos! I molta sort!

Albert

Tutor 6è·C

Ariadna

Tutora 6è·A

Carme

Tutora 6è·B

L’Dedihavanera
de
l’
E
scola
del
Mar
cada a tots i a totes que aquest any deixeu l'escola
És un mar que no te platja,
no és salat ni és mullat;
és un mar on no hi ha peixos,
ni dofins ni llops de mar.
És un mar on no hi ha onades,
un mar gran que sempre és
pla,
un mar ple de nens i nenes
-ai, renoi... com no n’hi ha
cap!
És... l’Escola del Mar,
prop de les muntanyes,
entre camps de flors
i pilons de cases.
És... l’Escola del Mar,
d’un verd-blau suau;
prop d’una riera
que fa de drecera
al Mediterrà.
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Pol Arnés
Valentina Lutze
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Aina Marí
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Carla Jariod
Claudia Sánchez
Gerard Paus
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Joel Camí Sañudo

Lucía Ramírez
Marc Bosch
Maria Eduarda de Melo
Montserrat Navarrete
Nora Curto
Pablo Muñoz
Paula Cubero
Pol Martí
Roger Martín
Víctor Gutiérrez

6è·C
Adrià Svoljsak
Adriana González
Aleix Cros
Alejandro Barreto
Andrea Castro
Arnau Palomar
Daniel López
Ferran Masià
Guillem Navalles
Judit Brutau
Júlia Parés

Laia Benahmadou
Lucas Rodríguez
Marina Galdeano
Marta Aranda
Noa Visay
Ona Marí
Pablo Lemos
Pol Eufemia
Pol Morales
Sara Gordillo
Sergio Maximus Lucut

Renovació del nostre web

L’Escola del Mar evoluciona constantment, sempre pensant en totes les persones, petites i grans
que formen part de la nostra comunitat i que volem acompanyar de la millor manera possible. Per
això, hem fet una renovació a fons del nostre web, en concordança amb el moment de canvi i evolució que
estem promovent. El nou web és més blau, més de mar, més nostre. Volem que sigui un espai acollidor i
alhora funcional i intuïtiu.
Hi trobareu canvis en l’organització, més clara i directa, amb apartats a dalt per poder fer les consultes i un
accés ràpid a cada nivell de les dues etapes (infantil i primària). També podeu conèixer la nostra visió
pedagògica, els nostres objectius educatius, l’organització i les metodologies que incorporem per
aconseguir-ho i els espais amb els quals comptem per a dur-les a terme.

Tanmateix hi trobareu documents, activitats, projectes, sortides, tots els serveis que s’ofereixen i tota la
informació que cada moment del curs requereix. I, molt important, les vies de contacte a través de les quals
ens podeu fer saber les vostres necessitats, dubtes, suggeriments…
Entenem el nostre web com un entorn per compartir les activitats que fa l’alumnat, un entorn que, en
aquest confinament que ens ha tocat viure, ha estat una eina molt valuosa. Volem que sigui una finestra
oberta a la participació, la creativitat i l’energia que transmet tot l’alumnat de l’escola, amb el recolzament
de les seves famílies. Compartir és una de les millors maneres d’aprendre i de formar part d’una comunitat
viva i activa, per avançar cada dia.
Però no podem oblidar d’on venim i com vam començar. Per això també podeu trobar un calaix on hi
guardem els nostres records i la nostra experiència: +30 fent història (dins l’apartat l’escola).
Per acabar, volem fer-vos saber que hem tornat a activar l’Instagram de l’escola. Sabem que és un entorn
actual i força utilitzat per moltes famílies i, en contraposició, hem deixat d’utilitzar el Facebook.
Volem, doncs, que el nou web també ens ajudi a fer possible que els nostres nens i nenes rebin
l’acompanyament i la formació que es mereixen, per esdevenir noies i nois preparats per sortir a
la mar de la vida.

L’escola que som

Projecte col·laboratiu
L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut
Pere Ribot, ha participat a la nostra escola
realitzant uns Serveis Comunitaris que
s’emmarquen dins el seu currículum de
secundària.

INS Pere Ribot

La nostra escola, l’Escola del Mar, està en
constant transformació, igual que el nostre
aprenentatge.
Som l’escola que volem ser i per aquest motiu,
dia rere dia reflexionem sobre la nostra pràctica
educativa, sobre la nostra manera de fer, sobre
la manera d’aprendre, d’ensenyar, d’avaluar, de
créixer...
Aquesta reflexió crítica, i alhora constructiva, ens
porta a molts debats, discussions, punts de vista
diferents... entre tot l’equip docent; però també
ens porta a prendre decisions. Decisions en les
quals creiem, defensem i per les quals apostem
fermament. Aquestes decisions són canvis que
ens permeten perfeccionar allò que funciona i
millorar els punts més febles. Totes elles, però,
tenen el mateix objectiu: acompanyar el nostre
alumnat a créixer en tots els àmbits.

Els infants són el motor de la nostra
inquietud, de la nostra motivació, de la
nostra exigència i de voler fer-ho cada dia
una mica millor. I tot l’esforç i el temps
dedicat, ens compensa quan veiem
l’evolució de cadascun dels nens i nenes.

El Servei Comunitari és una eina per
desenvolupar la competència social i ciutadana i
l’objectiu principal és que l’alumnat d’ESO posi
en joc les seves capacitats i coneixements al
servei de la comunitat. A l’escola han estat
desenvolupant diferents tasques i, concretament
a Cicle Inicial, han col·laborat en activitats
d’impuls a la lectura (1r de primària) i de l’hort
(2n de primària).
L’experiència ha estat molt enriquidora, tant per
a ells i elles com per al nostre alumnat, doncs
han experimentat i han estat protagonistes d’un
procés d’aprenentatge en el qual l’alumnat
d’ESO ha fet la funció de referent i l’alumnat de
primària ha pogut gaudir d’un model diferent a
l’equip docent que acostuma a atendre’ls.

Esperem poder continuar gaudint
d’aquestes col·laboracions al llarg
dels propers cursos

Portes obertes virtuals

Enguany, a la jornada de portes obertes, havíem pensat que podria ser
molt bona idea compartir amb tothom tot allò que ens importa a l’escola i
què fem per aconseguir-ho.
Teníem previst fer-ho de manera diferent de com ho havíem estat fent fins ara. Havíem pensat agrupar les
famílies en grups més petits i fer uns recorreguts guiats, com un tour turístic, acompanyats pels nens i
nenes més grans de l’escola, amb diferents “estacions” on mestres i especialistes els farien “un tastet” de
la tasca humana i pedagògica que estem duent al nostre centre.
També vam pensar en fer una gravació d’un vídeo on tot l’alumnat pogués mostrar un mica del que fan.
Per sort, d’aquest vídeo sí que vam ser-hi a temps de fer-ne la gravació.
És la història del nostre dia a dia, una història que ens hagués agradat complementar amb la visita al nostre
centre, però que, malauradament, només heu pogut veure a la pantalla.
Així doncs, amb aquest vídeo general i amb les altres imatges i escrits que encara podeu
visualitzar al nostre WEB (www.escoladelmar.cat), hem intentat transmetre el més essencial per
nosaltres, el més valuós: els vostres fills i filles.
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Un Carnaval ple de Pirates!

Carnestoltes 2020
Divendres dia 21 de febrer vam celebrar la festa
de Carnaval a l’escola. La temàtica d’aquest any
era “L’illa del tresor” i tots els alumnes de
Primària i professors anàvem disfressats,
naturalment, de pirates.

A primera hora de la tarda vam començar la rua,
on tots els nens i nenes van desfilar amb la seva
disfressa. Després, l’esperada arribada del rei
Carnestoltes i el Consell dels Bulls, amb unes
aplaudides intervencions per part dels alumnes
de sisè i, per acabar, les cançons i balls també
molt ben preparats per grups de l’alumnat de
sisè. La participació i la diversió van estar
assegurades.

Va ser una gran festa on
grans i petits s’ho van
passar d’allò més bé!

10 anys a la Rua de Carnaval
de Vilassar de Mar
El dissabte 22 de febrer els vilassarencs vam tornar
a sortir pels carrers del nostre poble per celebrar la
tradicional Rua de Carnaval. Enguany hi havia
disset comparses inscrites i 950 participants.
L'Escola del Mar, per desè any consecutiu (que ja
és tota una celebració), vam sortir amb la comparsa
"Un mar de núvols". Fins a setanta núvols vam
seguir a la nostra Reina Nuvolosa, preciosa,
guapíssima i majestuosa a peu de comparsa dirigint
els nostres balls i engrescant a petits i grans. Durant
tot el recorregut vam enlluernar el públic amb
llamps i núvols, doncs certament anàvem tronats i
plujosos, però plens de llum i moviment.
En arribar a la Plaça Vicenç Tarradellas, plena de
gom a gom, vam exhibir la coreografia tants cops
assajada sota els acords de la cançó "It’s raining
men" i ens va sortir genial. Sobretot volem felicitar
a la nostra nombrosa quitxalla que no va fallar, els
nostres núvols i nuvolets van arrenglerar-se i van
fer un ball impecable. Cal felicitar-los.
L'excel·lentíssim jurat segur que va saber apreciar
el nostre art, però també va saber apreciar el gran
nivell i originalitat d'altres comparses, algunes molt
espectaculars, així que vam marxar amb les mans
buides de premis, però molt orgullosos d'haver
participat. I per descomptat que vam seguir la festa
fins el darrer acord musical que ens va posar el DJ.
Un any més, felicitats a tots els participants per
l'esperit carnavalenc, per la salsa i ganes que
poseu, per apuntar-vos, per fer costat a l'Escola, i a
la Comissió de Carnestoltes de l'Amipa, que
penquem de valent. Esperem que l'any vinent es
pugui tornar a crear un bon equip per continuar
amb la tradició de la rua.
A la reportera d'aquest article i carnavalera
amipera de pro, li toca marxar aquest any.
Fins sempre. Ha estat un plaer.

Visca el Carnaval!

El pas del temps Els Oficis a P5
L’alumnat de 5è hem estat
treballant el pas del temps des
dels inicis de la humanitat fins el
moment en el qual estem vivint
actualment.
Hem aprofundit especialment a l’època prehistòrica
compresa pel Paleolític, el Neolític i l’Edat dels
Metalls amb l’ajuda d’un lapbook elaborat per
diferents grups cooperatius dins l’aula.
Uns dies més tard i després de fer servir portàtils,
llibres científics i altre suports digitals, hem pogut
exposar-ho davant de la resta de companys/es amb
la finalitat de que tots i totes acabéssim d’aclarir
aquells dubtes que ens havien quedat sobre
alguna de les etapes en concret.
Per acabar aquest projecte, vam visitar el
poblat neolític del Parc de la Draga, situat al
poble de Banyoles, en el qual vam poder gaudir
d’elements arqueològics autèntics de l’època i
d’altres rèpliques que ens han ajudat a conèixer
encara més com vivien els nostres avantpassats.
A més, hem tingut l’honor de realitzar una sèrie de
tallers en els quals elaboràvem un rascador de
sílex, llençàvem unes fletxes llargues per aprendre
com caçaven i també el procés que feien servir per
aconseguir una de les descobertes més importants
que van tenir lloc al llarg de la història: el foc.

Tot i que només tenen 5 anys, tot just comencen a
fer-ne 6, ja van pensant quina feina voldran fer
quan siguin grans. Ben segur que al final no serà
cap del que ara tenen pensat.
Tot i això, per ajudar-los, els pares i mares de
P5, que han pogut, han vingut a explicar quin
és el seu ofici. Alguns han estat fàcils d’explicar,
uns altres una mica complicats, d’altres divertits...
però tots molt interessants.
Si mireu el web de l’escola els hi trobareu i si mireu
les finestres de les aules de P5 podreu veure què
els hi agradaria ser quan siguin grans.

Moltes gràcies a les mares i els
pares que han participat!

Entrevista a l'escriptora Montse Albàs
L’alumnat de 4t hem llegit el llibre “A cavall de vent”, de l’escriptora Montse Albàs. Ens ha
agradat molt, és divertit i està ple d’aventures. Com a cloenda, ens va visitar l’autora i vam
poder conversar amb ella.
Tots els nens i nenes de 4t vam treballar l’entrevista a la dimensió escrita i vam
poder preparar les preguntes a classe per entrevistar l’escriptora.
Aquestes són les nostres preguntes i les seves respostes:

- De petita, t’agradava escriure?

- Quina opinió tens sobre les lectures obligatòries?

- No gaire, però tenia l’habilitat d’enrotllar-me
molt als exàmens.

- Després d’anys he descobert que eren
fantàstiques. Hi ha lectures que descobreixes
a l'escola.

- Quin és el llibre que més t’ha costat escriure?
- Una obra històrica, de teatre.

- Quina opinió tens sobre les versions que es fan
dels llibres en pel·lícules?

- Quin va ser el primer llibre que vas escriure?

- Em sembla molt bé que se'n facin, tot i que
algunes versions no són gaire bones.

- Va ser una obra de teatre. Va ser molt
emocionant perquè vaig guanyar un premi.
- En què et vas inspirar per escriure aquesta
història?
- Doncs en una nena que feia totes aquestes
coses, i em feia molta gràcia.
- Explica’ns perquè li vas posar aquest títol al llibre.
- Perquè l’avi Dacs en un moment de la història
fa una comparació molt bonica entre el vol
d’un estel i anar a cavall.
- Com se’t va acudir la idea del concurs d’estels?
- Vaig anar a un poble dels Pirineus i vaig veure
un concurs d’estels i em va agradar la idea.

- Creus que el teatre a l’escola aporta beneficis per
l’aprenentatge?
- Crec que hauria de ser una matèria més.

Agraïm la visita de la Montse
i us animem a fer la lectura
del seu llibre

CLIL: More than just english!
Com ja sabeu, CLIL vol dir Content Language Integrated Learning, és a dir, fem science en anglès i
enguany ho fem a 3r i a 4t amb l’Anna, la Sara i la Núria, les mestres d’anglès de l’escola.
A través d’experiments, activitats dinàmiques i manipulatives, treballs en grup i les TAC, hem après moltes coses
en anglès.
Disseccionant un pollastre, hem observat les característiques i diferències entre ossos, músculs, tendons, lligaments…
També ens hem posat a la pell d’un ós polar per veure què pot sentir davant les gèlides temperatures de l’Àrtic i
ja sabem quines coses hem de tenir en compte abans de preparar la maleta per fer un viatge.
Tampoc ens podem oblidar de mirar el cel i veure com estan els núvols!
Hem fet una activitat ben divertida i lúdica per aprendre el Sistema Solar, els planetes i el seu ordre.

Mireu què maco ha quedat el pati de l’escola. Som uns artistes!

La recerca
del tresor

Sortida al
Barri Gòtic

Com ja sabeu, aquest trimestre hem treballat
el llibre L’illa del tresor a l’escola, des dels més
petits als més grans, i hem fet un munt
d’activitats relacionades amb el tema.
Des de l’àrea d’Educació Física hem volgut contribuir
preparant jocs d’orientació i de pistes perquè els
nostres nens i nenes hi participessin també d’una
manera lúdica. Els més petits han fet jocs i exercicis
en els quals intervenien el coneixement de les
nocions espacials bàsiques, la interpretació de
recorreguts a partir d’un plànol, la memòria visual i
buscar objectes amagats a la sorra. Els més grans
han realitzat un joc de pistes anomenat “La recerca
del tresor”. Dividits en equips de tres o quatre
persones, havien de trobar unes fites amagades per
tota l’escola en el punt que indicava el mapa de la
illa/escola del tresor! Cada cop que trobaven una fita
obtenien una puntuació. Havien d’aconseguir trobar
totes les fites en un temps determinat i l’equip que
tenia més punts resultava guanyador.
Els nens i nenes s’ho van passar genial. Pensant,
decidint, buscant, corrent d’aquí cap allà... Això sí,
sempre amb respecte per les normes de joc, els
espais comuns, la resta d’alumnat i el professorat.
Tots van demostrar ser uns bons pirates i
buscadors de tresors amagats.

El passat 13 de febrer els alumnes de 6è vam
realitzar una sortida al Barri Gòtic de
Barcelona. Com que érem molta colla ens vam
dividir en tres grups per fer les diferents activitats.
Una de les activitats era la visita al Museu d'Història
de la Ciutat, on ens van explicar fets històrics sobre
la Barcelona medieval. El Museu era l'antic Palau
del rei i vam poder veure el Saló del Tinell, la
capella de Santa Àgueda...
Després vam sortir al carrer per observar on
s'establien els antics gremis i vam visitar l'Església
del Mar, d'estil gòtic, que era molt bonica i
impressionant. Té un escut del Barça en els seus
vitralls perquè quan es va cremar, el Club va ajudar
a la seva reconstrucció.
A continuació vam fer una ruta pel Barri Gòtic per a
poder realitzar un treball, fent fotografies i
responent preguntes sobre el que anàvem
fotografiant amb la finalitat de crear un PowerPoint
i exposar-lo a la classe davant dels companys/es.

Va ser una sortida molt
entretinguda i, a més, vam
aprendre un munt de coses!!!

3.581,81 gràcies!
Les AMPES de l’Escola del Mar, l’Escola Els Alocs, l’Escola Pérez Sala, l’Escola Pla de l’Avellà i l’Escola Vaixell Burriac
i la Comissió de Festes del Veral de l’Ocata, volem AGRAIR la vostra contribució que ha fet possible, un cop més,
dur a terme amb èxit la nostra Festa Solidària en col·laboració amb la Marató de TV3 amb una recaptació
de 3.581,81 euros.
Ens fa especial il·lusió posar el nostre granet de sorra en aquest esdeveniment que fusiona la implicació de les
famílies de la comunitat educativa i la de les entitats i comerços del nostre poble per a un propòsit tan altruista,
solidari i generós. És per tot això que ens reiterem en el nostre agraïment, per la sensibilitat i l’esforç que
heu mostrat amb la vostra col·laboració. Desitgem seguir disposant d’aquesta en posteriors edicions d’aquest
projecte solidari que ens uneix a tots.
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La seva col·laboració
ció de la Marató,
en l’èxit de la 28a edi
celebrada el dia
9 i dedicada a les
15 de desembre de 201

ies
malalties minoritàr

Diploma de participació a la Marató de TV3 de 2019

Desitgem que gaudiu d’un bon estiu
Molta sort als alumnes i mestres que deixen l’escola aquest curs.
Abraçades i somriures.

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

AMIPA Escola del mar

@AmipaEdM

