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Carnaval, carnaval
A la Rua de Carnaval d’aquest any els infants
d‘educació Infantil també s’han afegit a la temàtica de
l’escola: ELS CONTES!
Les disfresses, les qual s’han realitzat entre les famílies i
l’escola, estaven basades en els personatges de cada
un dels contes.
A cada nivell en vam triar un, que havia estat explicat
prèviament a l’aula. Tots ells van resultat ser molt
engrescadors.
Els PIRATES i les SERPS vam escollir el conte del
“Monstre de colors” i cada infant decidia l’emoció que
volia representar segons el color: por, tristesa, calma,
alegria i ràbia.
Els UNICORNS i els COETS vam decidir disfressar-nos
del personatge principal del conte del “Peix Irisat”, el
qual ens ha ajudat a aprendre el valor de compartir.
El conte triat pels DINOSAURES, els DOFINS i les
PANTERES va ser “Alícia al país de les meravelles” i van
representar la part de les cartes i la Reina de cors.
A nivell d’escola va quedar molt lluït i els infants van
gaudir molt gràcies a l'animació del Consell dels Bulls,
el qual es va adaptar per als més petits de l’Escola
aquest any, ja que van fer una actuació diferent per
cada cicle.
Moltíssimes gràcies a totes les famílies, ja que sense la
vostra col·laboració i ajut no hagués estat possible
aquesta GRAN RUA!

Redescobri
m
La música a 2n les dones

Aquest trimestre, els nens i nenes de 2n hem
gaudit de la música amb recursos ben
diferents!

Hem treballat el ritme emprenent un viatge en
tren i l’hem aprofitat per treballar els
compassos de 2/4 i 3/4. Ha estat tota una
aventura! Hem creat els nostres propis ritmes i
els hem representat amb instruments de
percussió.
Per a reforçar aquests continguts i aprofitant
que arribava el Carnaval, hem disfressat a uns
personatges ben simpàtics, posant-los el seu
barret corresponent. Hem vist el valor de les
figures musicals i a quantes pulsacions equival
cadascuna.
Fins i tot hem conegut símbols musicals que
no havíem vist mai i hem buscat a internet el
seu nom i valor.
Hem descobert que els instruments també
tenen família, com nosaltres, hem jugat a
classificar-los i hem escoltat el so d’algun d’ells.
I com no… hem gaudit dels jocs interactius a la
pissarra digital!
Hi ha moltes formes d’aprendre música i
passar-s’ho bé!

Quantes dones al llarg de la història han
quedat en l’oblit o a l’ombra d’un home en les
seves descobertes o fites aconseguides???? I
per què? Només per raó de sexe. La dona ha
hagut de lluitar molt per aconseguir igualar els
seus drets als dels homes i encara queda molt
per fer...
A la classe de 1r estàvem investigant sobre el
nostre barri, i vam observar que els noms del
carrers del nostre poble són majoritàriament
d’homes. Això ens va fer replantejar-nos aquest
tema i aprofitant la proximitat amb el 8 de
març, vam iniciar el tema “Redescobrim les
dones”. Volem empoderar i animar a les nostres
nenes a lluitar pels seus somnis, perquè no es
facin enrere pel sol fet de ser nenes, que lluitin
pel que volen, tot i que costi. I als nostres nens,
els volem ajudar a entendre que totes les
persones som iguals i, per tant, tots mereixem
igualtat d’oportunitats i de condicions, sense
importar el nostre gènere.
Cada alumn@ ha escollit una dona d’entre una
mostra de 20 dones emblemàtiques. L’han
investigat a casa i ens l’han exposat a classe. En
el proper número de la revista us ensenyarem
algunes de les fotos de l’alumnat exposant.
Mentrestant, us proposem un repte: una sopa
de lletres amb els noms d’11 de les dones que
han investigat les nenes i els nens de 1r!

A 3r fem
d’agricultors
i agricultores

El passat divendres 19 de febrer, els i les
alumnes de 3r de primària de l’escola vam
plantar diferents hortalisses i plantes a l’hort de
l’escola.
Per tal de poder conèixer més aquest espai i
també conèixer el sector primari, ja que és un
dels temes que estem treballant a Medi, ens va
venir a visitar en Ricard Puig, un floricultor que
té una empresa de flor i planta anomenada
Cultius Puig.
Durant la tarda ens va ensenyar com es
plantava, amb quins estris i com s’havia de
tenir cura de l’hort.
Vam plantar diferents tipus de vegetals, com:
enciams, maduixes i bledes, entre d’altres.
I també vam voler fer un tros de l’hort amb
plantes ornamentals, i vam plantar
Dimorfoteques de diferents colors.
Al llarg dels dos trimestres que queden,
plantarem diferents verdures o hortalisses de
cada una de les temporades de cultiu. També
tenim encarregats a cada classe per tal que
reguin i tinguin cura d’aquest espai dia a dia.

Intercycle
project (3rd-5th graders)

At Escola del Mar, we believe that the
relationship among all students is very
important. During the school year there are
many times and opportunities for students to
establish relationships with students from
other courses. In English, we also facilitate
these relationships by working on some
intercycle projects. This term 3rd graders have
written letters to 5th graders.
The fact of writing to older students and that
they will also have to be understood, despite
being in English, has motivated them a lot. And
it should also be noted that 5th graders were
also very excited to receive letters from their
schoolmates from 3rd grade.
The vocabulary and structures of the unit have
been used to write these letters. We’ve also
learned how to write a letter, the structure, its
parts, and of course, we did not forget about
the envelopes.
As soon as 5th graders receive the letters, they’ll
have to answer them, of course! So, 3rd graders
are willing to get their answer back soon!
Any activity is a great excuse to use English,
so let’s do it!

Us imagineu com pot
canviar tot en 30 anys?
Doncs sí! Dia rere dia estem canviant, aprenent,
millorant… i fa 30 anys era inimaginable
l’evolució que faríem! Vosaltres, la vostra família,
les noves tecnologies, la roba, Vilassar de Mar, la
societat… Tot canvia… també l’Escola del Mar!

Aquest logo ens representa, ja que estem
situats en un poble costaner, on la pesca
suposava una manera de viure per la gent de
Vilassar i, a més, el nom de la nostra escola ho
diu tot: ESCOLA DEL MAR.

La nostra escola va néixer fa poc més de 30
anys. Això significa que tot l’alumnat d’avui dia
encara no havia ni nascut. És més, alguns dels
seus pares i mares eren alumnes de l’escola! En
30 anys han passat per l’escola un munt
d’alumnes, famílies, mestres, monitors/es,
conserges, personal de neteja… i cadascuna
d’aquestes persones ha ajudat a millorar
l’Escola del Mar.

Tot i així, ja hem dit que tot evoluciona, canvia i
millora. Per això, de la mateixa manera que els
vaixells utilitzen altres maneres d’atraure els
peixos, nosaltres avui us volem presentar la
nova versió del logo de l’Escola del Mar.
Esperem que us agradi!

És cert que podríem ocupar tota la revista
parlant dels canvis i millores que s’han anat
fent durant aquests anys, però avui ens volem
centrar en el nostre LOGO.
Tots sabem que l’escola està situada a Vilassar
de Mar, un poble on els pescadors hi exercien la
seva professió a les aigües costaneres del
Mediterrani. Doncs bé, no sé si ho sabeu, però
els vaixells de pesca, quan sortien a mar sent
encara fosc, utilitzaven un fanalet de gas per
atraure els peixos. D’aquesta manera, s’hi
acostaven i els podien pescar.
Us pregunto, veieu alguna semblança entre
aquest fanalet i el nostre logo?

A més, recordeu que hem reactivat el nostre
Instagram @escoladelmarvdm! Allà hi podreu
veure tots els canvis que s’estan duent a terme
a la nostra escola. Ajuda’ns a construir l’escola
que volem!

A 5è, fem racons de llengua i matemàtiques
A 5è estem realitzant racons per aprendre. En
fem de dos tipus: de llengua i de
matemàtiques, que tot just acabem de
començar.

En els racons de llengua hem creat quatre
grups i a cadascun hi tenim una funció. Fem
d’escriptors (creem un còmic), de correctors
(detectem les faltes d’ortografia de textos amb
errors), de detectius (donem resposta a
preguntes inferencials que hem de deduir) i de
lectors (llegim un text i intentem comprendre
el seu contingut, fem prediccions, donem
l’opinió, realitzem converses per intercanviar
estratègies de comprensió i ens autoavaluem
els nostres avenços).
Tots els racons treballats en l'àmbit de la
llengua proporcionen a l'alumnat eines per
poder aplicar les estratègies apreses en altres
contextos, inclús a la vida quotidiana. A més,
com són activitats divertides, aprenen de
manera significativa i l’alumnat les recorda
millor.
El fet de fer-ho en petit grup ajuda als infants a
comunicar-se millor i a compartir estratègies
per resoldre processos més complexes. Això fa
que s’impliquin més en la manera d’aprendre,
que tinguin iniciativa, que s’ajudin els uns als
altres i que se sentin motivats per millorar.
Com són activitats variades i emocionants,
l’alumnat es mostra molt implicat quan les
realitzen i creiem que tenen un impacte molt
positiu en els seus aprenentatges.

També acabem de començar els racons de
matemàtiques i estan tenint un gran èxit. Us
proposem un repte:
Sou capaços de resoldre aquest Ken Ken?

Si no podeu, no patiu, demaneu a l’alumnat
de 5è que us ajudi i el resoldreu amb tota
seguretat!!

A 6è, fem racons de matemàtiques

Durant aquest trimestre a 6è hem estat
treballant diferents racons de Matemàtiques i
ens ha encantat poder gaudir d’aquesta
matèria, manipulant diferents materials i fent
que els aprenentatges siguin significatius.

Després, amb els cubs Multilinks, hem aconseguit
muntar els nombres quadrats de l’1 al 10! Ens
ha agradat muntar els cubets i així hem pogut
entendre molt fàcilment el que vol dir “els
nombres quadrats”. I és que et surt un quadrat!

Un dels racons el vam fer amb les tablets i una
aplicació de pensament computacional que es
diu Lightbot. L’heu de provar! És xulíssim! Li
dones ordres a un robot que surt i quan arriba
al seu destí s'il·lumina la casella, que sempre és
de color blau. Si vols, pots canviar el color del
petit robot. Prova, prova, a veure si te’n surts!
Que et diverteixis!
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Un altre racó es deia “Plega i desplega” i
consistia en construir cossos geomètrics amb
volum amb unes peces que es diuen
Polydrons. També és molt guai! Mira com ens
han quedat a la foto!

L'últim racó que us explico és el de dibuixar
cossos geomètrics amb volum. Ho hem fet
amb els cubs Multilinks. Primer els muntem i
després hem de dibuixar a la llibreta com
veiem aquest cos des de dalt (vista axial), com
el veiem de cantó (vista lateral) i l’hem de
dibuixar per pisos i amb volum.
No creieu que és molt fàcil, però si t’hi fixes bé i
et concentres, et surt!
En fi, que ens ha encantat treballar així i hem
après un munt! Mireu com ens ho passem a les
fotos!!

Es reprenen
les extraescolars
de l’Amipa

A la web de l’Amipa
hi trobareu més
informació

Per fi la millora de la situació sanitaria ens ha
permès reprendre les activitats extraescolars.
Al segon trimestre han començat les activitats
següents: Fem Esport, Escacs, Ssstrèpits, Teatre i
Escola de Patins.
Esperem que el pla d’obertura progressiva de les
activitats ens permeti engegar altres
extraescolars el proper trimestre.
Recordeu que al web de l’Amipa hi trobareu
informació de les extraescolars: horaris,
preus, etc.

amipa-escoladelmar.cat

Busquem
maquetador/ra per a la revista
i dissenyador/ra web

per començar durant el curs vinent

T’animes?

Escriu-nos a:
amipa@escoladelmar.cat

www.amipa-escoladelmar.cat
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

