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Hi ha 3 coses a la vida
que mai heu de perdre:



Teatre
a l’Escola

La companyia de teatre Cris-is ha vingut a 
l'escola a fer l'espectacle "Wetfloor" per a totes 
les nenes i nens d'Educació Infantil. 

Ha estat un espectacle increïble en què no 
hem pogut deixar de riure en cap moment.

Que no ens faltin mai les rialles!!!!!

La Maleta de 
coeducació per 
Educació Infantil
Educació Infantil ha gaudit uns quants dies de 
la Maleta de coeducació que facilita el CRP del 
Baix Maresme. És una maleta gegant, plena de 
jocs i de contes. Ens ha ajudat a seguir i 
avançar amb la nostra aposta per la 
coeducació, promoure la igualtat entre nenes i 
nens i el respecte a la diversitat.

Els infants han jugat, escoltat, mirat els contes, 
hem fet converses i hem reflexionat.

Sabem que el camí és llarg, però cada pas 
compta.

Seguim!



Teatre
a l’Escola

Al llarg del segon trimestre, tota 
l’escola va estar treballant l’escriptor 
italià Gianni Rodari, aprofitant que 
l’any passat es va celebrar el 
centenari del seu naixement. 

Les nenes i nens de 1r juntament 
amb l’alumnat de 3r i 4t, ens vam 
adonar que aquest escriptor 
plasmava molta imaginació, una 
fantasia desbordant i molt d’humor 
als seus contes. Li encantava inventar-se jocs amb les lletres, crear paraules noves i canviar els 
acabaments de contes tradicionals. Des de l’aula, vam tenir l’oportunitat de llegir algunes de les seves 
històries i riure amb elles, com  “Un conte embolicat” o “Històries per telèfon”.

El primer pas fou que l’alumnat de 1r portés un objecte a l’escola, aquell que els vingués de gust. A 
partir d’aquest objecte, cada infant va haver de posar-li un títol i explicar coses importants sobre ell, 
perquè després aquesta activitat aniria cap als nens i nenes de 4t.

L’alumnat de 4t de primària va ser l’encarregat de crear una història que tingués com a protagonistes 
els objectes dels infants de 1r. 

Quan la història va ser creada, els infants de 4t la van passar a l’alumnat de 3r, perquè aquest 
s’encarregués de fer les il·lustracions pròpies de cada conte. 

Després que els nens i nenes de 3r fessin uns dibuixos molt detallats i curosos, tant la història com les 
il·lustracions, van passar un altre cop a les nostres mans. Finalment vam enregistrar el conte en un 
àudio i ho vam compartir amb les famílies de cicle mitjà i primer en una exposició.

Junts vam crear un treball col·laboratiu, bell i estètic i amb el qual hem treballat de manera divertida 
l’expressió escrita, la comprensió oral i la producció oral! Una gran experiència!

Treballem 



Colònies de 2n
Els nens i nenes de 2n vam anar de 
colònies els dies 20 i 21 d’abril a la casa 
de colònies “Castell de Fluvià”, a Sant 
Esteve de Palautordera. Vam poder 
gaudir de les activitats relacionades amb 
els animals (la cura del cavall, granja…) 
que prèviament havíem treballat a l’aula 
i de l’entorn del bosc mediterrani 
(descoberta i activitats d’aventura).

Aquí teniu alguns dels seus comentaris:

- Va ser molt emocionant passar pels 
ponts enlairats de corda!

- Em va encantar muntar al carro!

- El joc de nit va ser molt divertit!

- Em va agradar molt dormir amb els       
meus companys i companyes.

- El menjar estava molt bo!

Va ser una gran        
experiència que         
difícilment oblidaran.

Colònies i més colònies
Per fi hem pogut anar de colònies!
L’any passat ja les teníem preparades… però va arribar la COVID-19 i ens va aixafar la guitarra!

Enguany, però, els nens i nenes de 2n, 4t i 6è n'han pogut gaudir de valent: els de 2n al Castell de 
Fluvià, a Sant Esteve de Palautordera, els de 4t a l’Hotel Rural El Jou Nature, a Guardiola de Berguedà, i 
els de 6è a la Cala Montjoi, a l'Alt Empordà, entre Roses i Cadaqués.

I, segons sembla, aquestes colònies han vingut per quedar-se, ja que l’alumnat que hi ha participat ha 
tornat content, engrescat, quasi diriem que entusiasmat! També, és clar, ha arribat molt cansat, però 
molt feliç... perquè tots plegats s’han divertit moltíssim i s’ho han passat genial!

I si ho voleu comprovar, només heu de fer una ullada a l’Instagram de l’escola o a les nombroses 
fotografies que hem anat penjant amb les activitats de cada dia al DRIVE de cada curs.



Colònies de 4t 
Les nenes i nens de 4t hem passat 3 dies a la 
casa de colònies de “El Jou Nature”, a Guardiola 
de Berguedà. Hem fet de paleontolegs i 
científics per uns dies. Ha estat una experiència 
inoblidable que ens ha servit per Aprendre a 
Ser, a Fer, a Viure i a Conviure.

Hem realitzat diferents tallers: de 
paleontologia, de mineria, de kayak, de jocs 
cooperatius, de tir amb arc, de supervivència al 
bosc i, com no podia faltar, el joc de nit i la 
Disco. Amb Sopar de Gala i tot!



Promoció 2012-2021

6è A 6è B
Lucía Barreto
Alicia Blanch
Eduard Cantons 
Carla Catalán 
Patricia Curelea
Walid el Jaadouni 
Èlia Fernández 
Pau Ferré 
Álvaro García
Noa Gordillo 
Marcel Mas 
Martí Muñoz  

Adrià Reixach
Jan Rey 
Carlos Rojo
Mireia Tomás
Aina Tous 

Mario Álvarez 
Pol Caballero 
Victoria Maria Cañas
Adriana Cañellas 
Àlex Conejero 
Lina el Karrabi 
Paula Franquet
Àlex Galán
Denís García
Alexandre Girbau 
Jorge López
Berta Miró 

Jana Miró
David Muñoz
Ivet Palazón
Dídac Pascual
Lucia Pereira 
Berta Vinardell



6è C
Ian Álvarez
Tània Arazuri 
Berta Beulas 
Daniel Cantó
Greta Nerea del Puerto
Basma el Bakkali 
Darek Espinoza
Teo Frank
Berta Gilaberte
Alba Hernández 
Sergio Maximus Lucut
Pau Mateo

Candela Priscil Molina 
Dennís Molina
Lola Montoro
Pascal Reales
Luca Ribera 
Camelia Katerina Serbán



Colònies a Cala Montjoi 
Aquest any, els nens i nenes de 6è han anat de colònies a la cala Montjoi. És el primer cop que hi 
anàvem. Abans sempre anàvem a Andorra, però aquest curs hem decidit fer un canvi.

Han estat unes colònies molt divertides, engrescadores i, sobretot molt esportives! Cada dia hem fet 
un munt d’activitats i, al vespre, després de sopar i de dutxar-nos, encara fèiem un “joc de nit”. Hem 
fet excursions, jocs d’orientació, ens hem banyat a la platja (per cert, l’aigua encara estava molt 
freda!!), hem fet tir amb arc, voleibol, tenis, escalada en rocòdrom... però les activitats que més han 
agradat han estat la tirolina i la navegació amb caiac a la cala. Ah, i també vam anar a Roses en un 
trenet turístic només per a nosaltres.

I a l’hora de dormir, també ha estat diferent, ja que dormíem en uns bungalous molt ben 
condicionats, amb lavabo i dutxa, que, tot s’ha de dir, hem acabat organitzant a la nostra manera.

Si el curs vinent hi hem de tornar... cap problema!!!



A 4t fem maquetes
del sistema solar
Una de les activitats que més ha agradat aquest curs a 
l’alumnat de 4t ha estat la construcció d’una maqueta on 
havien de representar el Sistema Solar. Aquest treball es va 
realitzar entre finals del segon trimestre i principis del tercer 
dins de les àrees de Medi i de Plàstica. 

Primer de tot, els alumnes van formar petits grups i cada un 
d’ells va decidir el tema de la seva maqueta, que havia d’estar 
relacionat amb el Sistema Solar. Un cop triat allò que volien 
representar, els nens i les nenes van fer una llista dels materials 
que necessitaven, i van repartir-se el que aportaria cadascú i el 
que demanarien a la mestra.

Construir la maqueta va ser molt divertit i motivador. Es van 
utilitzar boles de porexpan, corda, filferro, pintura de diferents 
colors, caixes, bases de porexpan, broquetes de fusta, 
escuradents, purpurina, gomets, etc. Van dedicar tres o quatre 
sessions, on la classe es transformava en un autèntic taller. Això 
sí, cada dia en acabar, cada grup s’encarregava d’endreçar i 
netejar tot el que s’havia utilitzat. 

Els tema més representat va ser el conjunt del Sistema Solar, 
però també El Sol, la Terra i la Lluna, Les constel.lacions, Les 
fases lunars i, fins i tot,  L’arribada del Prestige a Mart. 

Tothom va treballar amb tantes ganes i amb tanta  il·lusió que 
el resultat va ser impressionant. Totes les maquetes eren 
precioses, amb bones proporcions, colors vistosos i, fins i tot, 
algunes incorporaven un circuit elèctric amb llums. 

Al final, van fer una exposició per a tots els alumnes de l’escola i 
pels pares que volguessin veure-les. Va ser un treball molt 
gratificant!



Les cooperatives del projecte 
Cultura emprenedora a l’escola 
(CuEmE)
Aquest any, com cada curs, hem fet les nostres 
pròpies cooperatives. Vam començar analitzant 
les diferents maneres que hi ha d’organitzar una 
empresa: la que compta amb una persona que 
mana i d’altres on les coses es decideixen entre 
tots i totes, com a les cooperatives. Va ser 
aleshores quan els alumnes de 5è van decidir 
emprendre les seves cooperatives.

El primer de tot va ser triar el nom i pensar el 
propòsit de la cooperativa, és a dir, de quina 
manera la cooperativa pretenia fer del món un 
lloc millor. Cada classe va decidir un propòsit 
diferent: animalista, contra la contaminació, 
feminisme, etc. Un cop triat aquest propòsit, 
cada cooperativa va triar l’organització o ONG a 
la qual voldria ajudar i va elaborar el seu propi 
logotip. Per elaborar-lo, ens va venir a ajudar una 
dissenyadora professional!

Més endavant, cada membre de la cooperativa 
va portar una proposta de producte per vendre 
al mercat i, després d’un llarg debat, es van triar 
els productes que produiríem en cadena per 
vendre’ls. Quan ja va estar tot decidit per 
arrancar el projecte, cada membre de la 
cooperativa va començar a dur a terme el seu 
càrrec: la persona encarregada de la publicitat, 
de la fotografia, la creadora del lloc-web, la 
coordinadora de producció, la que s’encarregava 
de supervisar l’etiquetatge dels productes, etc.

El procés de producció va ser cansat, vam 
dedicar molts dies a preparar-ho tot, però 
després de molt esforç… Ho vam aconseguir! Ja 
només quedava la preparació per poder fer la 
venda, aquest any al costat de la nostra escola! 
El dia del mercat, cada cooperativa es va 
preparar a la seva carpa per esperar els possibles 
clients i poder oferir-los els seus productes.

Després de fer el nostre mercat,  ens vam sentir 
molt satisfets de la feina feta, però el més 
important és que hem après el valor del treball 
en equip, perquè sense la implicació de tots i 
totes les alumnes no hagués estat possible res 
del que hem aconseguit.



Tallers i xerrades a 6è
En primer lloc, vam demanar a la  Maria Petit 
que ens vingués a parlar sobre la por. Ara fa 
onze anys que la Maria va perdre la vista, en 
un accident que va patir quan tenia 17 anys. 
Ella ha sentit molt d’aprop aquest sentiment i, 
després de dies molt difícils, va haver de 
sobreposar-se i adaptar-se a la nova vida que li 
tocava viure a partir d’aquell moment i, el més 
important, ho va fer! 

Ens va donar una bona lliçó de vida i ens serveix 
com a exemple davant de totes les novetats a 
les que ens enfrontem al llarg de la vida i ens 
neguitegen i ens causen “por”. Per a nosaltres, 
aquest any, ha estat ple d’incerteses, reptes i 
canvis que hem hagut de superar i la tenim molt 
present amb el seu exemple per posar en pràctica 
els consells i estratègies que ens va explicar.

Un dia, després de treballar el tema de 
Ciències del medi que ens explicava el cicle de 
la vida, va venir la Mar Latorre a la classe i ens 
va parlar sobre la diversitat sexual. Va ser molt 
interessant escoltar com les persones han de 
poder-se identificar segons el seu sexe i 
segons el seu gènere, i que el més important 
de tot és sentir-se en llibertat per expressar-se 
segons els seus sentiments i gaudir d’una 
bona salut sexual.

Vam poder fer preguntes que ens inquietaven 
i les vam posar en una caixeta dels secrets, 
perquè la Mar ens les contestés.

Virtualment i, de forma molt innovadora, va 
aparèixer la Valentina a la pantalla de la nostra 
classe. Ens parlava d’experiments i ens explicava 
la quantitat de dones que s’han dedicat a la 
ciència al llarg dels temps i que s’han mantingut 
en l’anonimat perquè la dona científica no es 
considerava important fins fa ben poc.

Va ser molt divertit parlar amb la Valentina i el 
seu ajudant a través de la pantalla i veure com 
anaven fent els seus experiments! 

Som alumnes del futur!

També va venir el Joan a la nostra classe per 
parlar-nos i explicar-nos què són i com 
aprendre a realitzar els primers auxilis, en cas 
que sigui necessari.

Que important ens va semblar tot el que ens 
va explicar! I vam poder posar en pràctica el 
massatge cardíac amb uns ninos que va portar.



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

Pati sobre rodes
Aquest darrer trimestre, els dijous, els infants 
de 3r hem pogut dur a terme una nova 
iniciativa, anomenada “pati sobre rodes”.

Aquesta proposta neix de l’interès per part de 
l’alumnat i pel gran volum de nens i nenes que 
practiquen fora de l’escola amb patins, patinets 
i monopatins.

Amb aquest esbarjo, hem pogut oferir una 
opció més alternativa per tal que puguin 
gaudir d’aquests 30 minuts i així diversifiquem 
les activitats a l’hora del pati, i deixem de banda 
els jocs o esports de sempre.  

Els ha agradat molt aquesta nova proposta de 
pati dels dijous. Ha tingut tan bona acollida 
que pretenem allargar-ho fins a final de curs. 

Participació en el 9è concurs
de dibuix matemàtic ABEAM
Aquest curs l'alumnat de 2n ha participat 
en el Concurs de Dibuixos Matemàtics que 
organitza l'ABEAM (Associació de 
Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de 
les Matemàtiques) i que té com a objectiu 
fomentar la creativitat matemàtica i el 
gust per a ella.

El motiu matemàtic escollit va ser el gir i la 
simetria i, per a plasmar aquests dos 
conceptes, els nens i nenes van crear uns 
mandales. 

Estem molt satisfetes de les obres creades 
pels nostres infants, ja que, malgrat no 
haver obtingut cap premi, han resultat 
d'una gran qualitat!


