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Han   arribat
els Pirates
i les serps
a l’escola!



Ja ha arribat
la castanyada 

Aquest any, els nens i nenes de l'escola del Mar 
han celebrat la Castanyada d'una manera ben 
diferent: qui ho havia de dir fa un any! La Maria 
Castanyera va baixar de la muntanya ben 
abrigada i carregada de castanyes calentes, 
això sí, molt protegida per evitar aquest virus 
tan dolent que ens envolta i molt ben 
acompanyada.

Com és tradició, els més petits de l'escola van 
deleitar a la senyora castanyera amb les seves 
cançons tradicionals i molt conegudes per tots. 
Que contenta estava i quin fart ens vam fer de 
ballar!

Moltes gràcies senyora Maria per venir un any 
més a la nostra escola. Esperem que el 2021 
puguem celebrar la Castanyada com sempre!



Concurs de moniatos
disfressats 2020



Nova aula
de joc simbòlic
Les nenes i nens d'Educació Infantil ja estan 
gaudint de l'aula de joc simbòlic. 

És un espai ampli, on poden "Jugar a ser...". 
Imaginen, creen i reprodueixen, de forma 
molt personal, situacions properes que 
formen part de la seva vida. La casa, la botiga i 
l’espai de metges s'han convertit en un món 
dinàmic i d'il·lusió, on totes i tots s'ho passen 
d'allò més bé.

El joc simbòlic està molt relacionat amb el 
desenvolupament del llenguatge i és un 
context molt ric  on, a més a més  d’estimular 
el cervell, s'aprenen coses noves. 

També és una experiència molt positiva, ja que 
és un espai a través del qual l’infant pot 
projectar les seves pors, expressar els 
sentiments i enriquir el seu coneixement social. 
És un moment on es produeixen situacions 
que ajuden a entendre els diferents rols que 
poden desenvolupar dins la societat, 
independentment del gènere de cada infant. 

En resum, el joc ofereix un món de possibilitats 
per ajudar a augmentar la creativitat, la 
curiositat i l’autonomia sempre dins 
l’aprenentatge i la consciència del respecte a 
les normes de convivència i als companys i 
companyes de joc.

Estem molt contentes que els infants puguin 
utilitzar aquesta aula, que és uns dels 
ambients que teníem preparats per començar 
el tercer trimestre del curs anterior.



El nostre
poble
L'alumnat de 2n de primària ha estat 
treballant el tema “El poble” dins l’àmbit de 
medi.

Per començar, va fer una passejada per 
Vilassar de Mar, fixant-se en els edificis més 
emblemàtics i aprenent algunes curiositats 
sobre aquests. Un cop a l’escola, van seguir 
treballant les característiques dels pobles i les 
diferències amb les ciutats. Finalment, amb tot 
el que han après han construït una maqueta 
del nostre poble, on han reproduït els edificis 
visitats.

Aquest treball s’ha fet dins l’àmbit artístic i el 
resultat ha estat espectacular. Ha quedat tan 
bé, que hem aprofitat per a muntar el nostre 
pessebre just davant d’on hem col·locat 
l’església.

Aquí teniu unes fotos, però si voleu veure’l 
complet, visiteu el vídeo a la nostra pàgina web: 
escoladelmar.cat



a la nostra escola
Aquest és el 4t curs que la nostra escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. 

La XCB és un projecte que pretén fer el que ja indica el seu nom: ser un punt de trobada de moltes 
escoles que reflexionen i comparteixen idees i recursos, per tal de transformar els aprenentatges i 
fer-los més competencials.

Què vol dir això? Doncs significa que, quan l’alumnat participa de manera activa i constructiva en el 
seu aprenentatge, és molt més probable que aquest passi a formar part de les seves capacitats 
bàsiques i el faci competent. És a dir, que el faci capaç de traspassar i aplicar allò que ha après a altres 
situacions, contextos, reptes o problemes amb els quals es pugui trobar al llarg de la seva vida.

Quan la nostra escola es va incorporar a la Xarxa, el tema era “Els projectes”. Un tema molt interessant 
que fa molt temps que ja és una metodologia en moltes escoles, en major o menor mesura. Entorn dels 
projectes es plantegen moltes altres qüestions pedagògiques: els grups cooperatius, el treball en petit 
grups, la manipulació com a via directa d’aprenentatge, la resolució de reptes per iniciar un tema, etc. 
Amb tota la informació i moltes ganes vam afegir aquesta metodologia a les nostres programacions.

El curs passat, la XCB va engegar un nou objectiu: traspassar l’avaluació també als aprenents. Això 
significa compartir objectius d’aprenentatge, reflexionar sobre el què estem aprenent, el com i el perquè, 
entre d’altres aspectes. La finalitat última és que els nens i nenes siguin conscients del que saben i del 
que els cal corregir, millorar, afegir... per tal d’aconseguir que els aprenentatges siguin reals, útils i 
aplicables a qualsevol context o situació.

Cal avançar en una avaluació qualificativa, formativa i formadora, una avaluació feta també pels 
mateixos nens i nenes, on no es valori solament la qualificació, sinó que es valori el procés que fem 
mentre aprenem i allò que ens fa falta per millorar en tots els aspectes.



New technology in 
English class
Our school has always gone for new 
technology usage. However, this year we are 
using technology more than ever. Due to the 
situation we are living, we have realized how 
important and necessary it is to be updated 
and to be efficient on new technology, so 
laptops, computers and tablets are being used 
in our daily classes to learn English.

Technology can be extremely useful, as all 
skills can be learned. Listening, reading and 
writing are much more fun when practiced on 
a device and I can go ahead at my own pace. 
So, we are very happy with this new learning 
method and we are already seeing the first 
results.

Hem renovat la 
peixera situada a la 
secretaria de 
l’escola!! 
Després del temps de confinament i de 
passar l’estiu, els peixos de la nostra peixera 
havien crescut tant que ha calgut trobar un 
altre espai perquè poguessin seguir fent la 
seva vida. Ara estan la mar de bé a la bassa que 
tenim en un dels nostres patis interiors.

Un cop feta la mudança dels antics habitants, 
hem aprofitat per renovar els elements que ara 
formen el nou ecosistema de la peixera. Hem 
posat terra nova al fons, plantes naturals i 
també roques i troncs, perquè els nostres nous 
peixos es puguin amagar i descansar de les 
mirades curioses de l’altre costat del seu món.

En aquest moment, la nostra comunitat de 
peixos està formada per neons, guppys, 
coridores, ancistrus i platys.

Esperem que ben aviat els pugueu veure en 
directe i de manera normalitzada. Ara per ara, 
el nostre alumnat ja en pot gaudir, observant 
els peixos d’aquesta peixera que és un espai 
emblemàtic de la nostra escola. 

No és el mar, però sí que és un recordatori 
de tots els mars del nostre planeta i de la 
necessitat de cuidar-los i de protegir-los.



Nous espais
a l’escola
Aquest nou curs escolar ens ha obligat a 
adaptar-nos a les noves directrius i a la nova 
realitat que vivim, fora i dins de l’escola. Una 
d’aquestes mesures, les ràtios per aula, ens ha 
obligat a utilitzar alguns dels nostres espais de 
maneres diferents.

La Biblioteca ha vist recol·locat el seu mobiliari, 
però conservant les mateixes taules i cadires: 
s’ha transformat en la classe de 3r A. Compta 
amb una gran pantalla interactiva, que fa de 
pissarra i on, alhora, s’hi poden projectar les 
imatges i les activitats digitals necessàries al 
llarg del curs. El nou espai de lectura, que vam 
renovar el curs passat, situat al fons i amb un 
sofà i cadires de braços pels més menuts, 
espera que tot millori i en puguem tornar a fer 
ús ben aviat.

A les aules de plàstica i música hi hem posat 
taules i cadires adients per poder acollir a 
l’alumnat de 3r B i 3r C, respectivament. Totes 
dues han quedat molt acollidores i, a més, 
comparteixen pissarra interactiva, ja que la seva 
proximitat ho fa possible i fàcil. Ha estat 
necessari fer-ho així, però no us podeu pas 
imaginar com les trobem a faltar!

L’aula d’anglès també ha vist el seu interior 
transformat en una nova aula de P5. S’ha 
renovat el mobiliari, tant les taules com les 
cadires, per adaptar-les a la mida i l’edat de 
l’alumnat, com els mobles auxiliars per organitzar 
el material i les joguines que necessiten els 
nens i les nenes d’aquest cicle. La pantalla 
interactiva, que ja formava part d’aquesta 
classe, ara està al seu servei. Amb aquests 
canvis, els nens i nenes gaudeixen d’una aula 
espaiosa i molt ben il·luminada i ventilada!

També cal parlar de l’aula que hi ha just al 
davant, que anteriorment comptava amb 24 
ordinadors i que nosaltres anomenàvem l’aula 
Moodle. Els ordinadors d’aquest espai han 
estat repartits, per tal que tothom pugui tenir, 
dins de la seva classe i al seu abast, tres 
ordinadors fixos. Ha estat una tasca una mica 
complexa, però ha valgut la pena perquè, 
mantenint les taules que ja hi havia i reorganitzant 
una mica el mobiliari ha esdevingut també una 
classe àmplia, lluminosa i molt agradable que 
acull les noies i els nois de 6è C.

 Però no patiu, continuem disposant de l’aula 
d’informàtica de l’escola per fer-ne ús quan 
l’activitat ho requereixi.

En resum, podem dir que estem molt contents 
dels resultats obtinguts amb aquestes noves 
organitzacions. I tots els grups compten amb 
tot el que necessiten per avançar al llarg del 
curs, però la nova distribució permet, a més, 
respectar les mesures de prevenció i seguretat 
que se’ns demanaven i que estan demostrant 
que ajuden a protegir l’alumnat de la millor 
manera possible.



Innovamat
a 3r
Som els pioners a 3r amb la proposta Innovamat. 

A principi de curs ens van proposar diverses 
activitats per posar-nos al dia i poder fer un 
repàs dels aprenentatges de 2n.

Durant aquest trimestre hem fet 4 sessions a la 
setmana: dues de laboratori de nombres, una 
d’aventures i una altra de tauletes. 

Aquesta manera de treballar ens funciona molt 
bé, ja que els seus aprenentatges es fan a partir 
de la manipulació. És una proposta holística, és 
a dir, que els conceptes o aprenentatges es van 
repetint al llarg del curs, i això ens ajuda a 
comprendre els continguts de diferents 
maneres i amb estratègies de diverses formes.  

Aquest trimestre hem començat a treballar 
les taules de multiplicar, les sumes i restes 
portant, la resolució de problemes, i entre 
d’altres. 

Us ensenyem les 
nostres maquetes
Aquestes són les maquetes que hem fet a 6è 
per posar en pràctica els nostres coneixements 
sobre els circuits elèctrics. A casa, i de forma 
individual, hem pensat  un projecte i hem fet 
una maqueta amb llum. Algunes, fins i tot, 
tenien un motor que feia moure un molí!

L’hem fet sols, però de vegades ens ha anat bé 
comptar amb algun membre de la família, que 
ens donés un cop de mà per tallar la fusta o el 
cartró i no fer-nos mal.

Hem après que tot ha d’estar ben dissenyat i 
connectat perquè funcioni bé i també que va 
bé fer les feines amb temps, per si et falla 
alguna cosa. A més a més de la maqueta, 
havíem de fer una presentació i explicar als 
nostres companys quin procés havíem seguit 
per fer-la.

Ens hem organitzat i ens n’hem sortit molt bé!

A l’escola ens van proposar fer una exposició i 
convidar a tots els companys i companyes a 
veure el que havíem fet. L’exposició l’hem fet 
a l’aula d’informàtica i ha agradat molt. 
Tothom ens ha felicitat!



Racons
Els alumnes de 1r treballem la llengua (una sessió 
setmanal), seguint la metodologia de racons com 
feien a P5. Aquesta metodologia aporta als infants 
autonomia, seguretat i confiança. Els racons, ara 
per ara, els fem a català, però a partir del 2n 
trimestre també els farem a castellà!

Però són molts d'altres els aspectes interessants 
que ofereix aquesta metodologia:

És un tipus 
d'organització molt 
adient per practicar 
el que s'ha après a 

fer en un altre 
moment o per 

aplicar-ho a d'altres 
situacions i 
materials.

La interacció amb 
uns quants 

companys facilita el 
fet de compartir, 

comunicar-se, 
discutir i respectar 

les idees dels altres, 
a aprendre dels 

amics i a acceptar 
el seu ajut.

Dona als alumnes la 
possibilitat de refer el 
treball tantes vegades 

com ho necessitin, atès 
que els materials són 

generalment 
manipulables. Com a 

conseqüència, ajuda a 
perdre la por a 

equivocar-se i a millorar 
la seva autoestima.

Aconsegueix    
que els 

aprenentatges, 
viscuts d'aquesta 

manera, 
esdevinguin 

realment 
significatius            
i funcionals.

Ofereix als nens/es 
l'oportunitat d'utilitzar 
materials diferents dels 

que es fan servir 
col·lectivament. Així 

mateix, és una manera 
econòmica de tenir i 

utilitzar materials 
diversos (no es necessita 
un joc per a cada nen/a, 
sinó que amb un per a 

tots ja n'hi ha prou).

Facilita al 
mestre/a el 
seguiment 

individual dels 
progressos i 

dificultats de 
cada alumne.

Deixa lloc a la 
creativitat i la 

imaginació i, el 
que és més 
important, li 

deixen espai i 
temps per 

pensar i decidir.

Permet donar 
resposta a les 
diferències, 
interessos            

i ritmes 
d'aprenentatge 

de cada nen        
i nena.



La primera ronda de racons la vam dedicar al grafisme. Ens vam voler centrar en el perfeccionament 
del traç, la motricitat fina, la creativitat i la concentració.

Un cop avançat el trimestre, i en veure l’evolució tan ràpida de les Flors, Insectes i Cavalls i Eugues ens 
hem centrat en la comprensió lectora i l’escriptura de frases. En aquesta segona ronda hem buscat 
perfeccionar l’evolució tan ràpida que estaven adquirint els infants amb la lectoescriptura (afavorint 
l'escriptura de frases curtes i la comprensió de petits textos) i ajudant a aquelles nenes i nens que encara 
se senten insegurs per iniciar el procés amb unes propostes de consciència fonològica, per treballar els 
sons-grafies, les síl·labes i la confecció de paraules, com a pas previ a l’elaboració de frases.

Els infants gaudeixen molt en les sessions, juguen i aprenen a parts iguals i això es nota en l’ambient 
que es crea a la classe a les estones de racons: 

concentració, treball en petits grups, col·laboració entre 
companys, autonomia, motivació i superació!



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

Segueix-nos a les xxss:  iamipa_escola_del_mar  famipa escoladelmar  t@AmipaEdM

www.amipa-escoladelmar.cat

Les sortides de Cicle Mitjà
Durant aquest trimestre, els alumnes de Cicle Mitjà, per nivells, han realitzat una sortida a la 
natura, on han pogut fer diferents tipus d’activitats a l’aire lliure, sempre seguint els protocols 
d’higiene i distanciament físic. 

El passat 16 d’octubre els alumnes de 4t van anar a Can Putxet (Sant Celoni), com ja portem fent des 
de fa alguns anys. Allà els van rebre uns monitors molt simpàtics que, després d’esmorzar, van 
distribuir l’alumnat en grups i els van proposar diferents reptes cooperatius i un joc de pistes pel bosc 
del voltant. 

Els nens i les nenes van passar ben bé dues hores fent un joc d’orientació, anant amunt i avall, 
corrent, rient, buscant, posant-se d’acord amb el seu grup, ajudant-se... per tal de trobar totes les 
fites i realitzar tots els reptes proposats. Al final tots ho van aconseguir. Va ser molt divertit i educatiu. 

Després de dinar van tenir temps de jugar una estona per allà. Van tornar a casa cansats, però 
feliços… Havien passat un dia genial i inoblidable amb tots els seus amics i companys en aquest any 
tan diferent i especial. 

I el passat 20 d’octubre els alumnes de 3r van anar a Can Ribas, a Bigues i Riells. 

Per tal de seguir amb els grups bombolla, cada grup teníem el nostre monitor o monitora. 

Després  d’esmorzar, ens van proposar fer diverses activitats de descoberta relacionades amb 
l’ecosistema. Una d’elles era trobar unes petjades i relacionar-les amb l’animal al qual pertanyen, 
però el més divertit és que les havíem de trobar en un laberint. La següent activitat va ser més física, 
ja que havíem d’imitar el moviment de diferents animals. També vam fer una passejada pel bosc per 
veure hàbitats de diferents animals que hi conviuen, entre d’altres propostes molt divertides. 

Va ser un plaer gaudir d’un espai tan natural, encantador i divertit.  A més a més, vam seguir totes les 
directrius per estar segurs en tot moment, i érem l’única escola que hi havia en aquell espai. Tot un 
luxe d’excursió!  


