
El dia 20 de març es va tornar a celebrar l'arribada 
del rei Carnestoltes a l'escola. Vam veure una desfilada 
de nenes i nens amb disfresses molt divertides.
Vam poder gaudir d'un ball dels “masais” (cicle inicial) 
i d'un altre dels pirates (cicle mitjà). I de la gresca i 
l'animació se'n van encarregar els alumnes de 6è, que 
van fer ballar a tot el públic.

Amb el treball a l’hort volem que l’alumnat assoleixi uns objectius concrets dins 
l’àrea del medi natural, però també volem:  
- Potenciar i valorar la importància d’una alimentació sana, consumint  hortalisses 
i fruites, algunes d’elles plantades a l’hort escolar.
- Gaudir del treball a l’hort d’una forma lúdica.
- Conèixer les feines més usuals a l 'hort.
- Conèixer  eines que s’utilitzen, les seves parts,  la seva utilitat i tenir- ne cura. 

 Hem plantat patates, enciams, cols, faves i pèsols, pastanagues i també julivert. 
En aquests moments ja  en podem  veure algun resultat. Als patis interiors també 
es continua fent un treball paral·lel a l’hort. A les jardineres i parterres de C.Inicial 
s’han plantat bulbs de tulipa i sembrat llavors de flors. 

Ens agrada veure com corre l’aigua  i rega les faves i els enciams !

L’hort de l’escola ja
està funcionant. Està 
compartimentat
en 4 parts:
- Educació Infantil
- Cicle Inicial
- Cicle Mitjà
- Cicle Superior 

Els nois i noies de sisè, a l’àrea de Naturals, han estat treballant aquest segon 
trimestre diferents temes de física : energia, electricitat, magnetisme, llum, 
so, eines i màquines.

En cada un d’aquests temes han realitzat experiències pràctiques. Les 
experiències ajuden a fixar els coneixements teòrics, a plantejar-se preguntes 
i trobar-ne les respostes, a resoldre de forma creativa els problemes que se’ls 
presenten, a aprendre, en definitiva.

Entre elles hi ha els circuits elèctrics, amb diverses aplicacions, algunes 
mostres dels quals podeu veure a les fotografies, amb els seus cofois autors. 
Han fet autèntiques meravelles, com podreu comprovar si passeu per 
l’exposició dels treballs que hi ha al passadís del Cicle Superior.



La Tània, amb només 20 
anys, ha aconseguit moltes 
fites importants en diferents 
competicions tant estatals 
com internacionals en el món 
de la gimnàstica, sens dubte 
un dels moments més emo-
cionants de la seva vida,
va ser la seva participació
en els jocs olímpics d’Atenas, 
l’any 2004, classificant-se
en cinquena posició en la 
final per equips. 

Dins de les moltes activitats que s’han preparat 

dins de l’àrea d’educació física per reforçar els 

aprenentatges de l’alumnat (tennis taula al pavelló 

amb d’altres escoles, bateig de vela, atletisme a 

les pistes de Laietània de Mataró, sortida al circ, 

monitors que venen a l’escola per dirigir 

activitats de gimnàstica, de circ, de tennis, 

etc...), trobem la visita de la gimnasta Tània 

Gener, germana de l’alumna de 5è,

Cristina Gener.

El passat mes de Febrer, va venir a visitar als alumnes de 5è, va explicar com ha 
estat la seva carrera fins ara com a gimnasta, i després d’algunes preguntes dels 
mateixos nens i nenes, van passar a l’acció amb diferents activitats gimnàstiques 
proposades i dirigides per la mateixa Tània. Va ser una sessió molt interessant, tots 
estaven molt engrescats i atents a les explicacions de la Tània, que al mateix temps 
els hi proporcionava molta confiança, i la veritat és que sempre dóna més seguretat 
el fet de tenir una gran campiona dirigint la classe.

A part del treball físic, lògic en aquestes activi-
tats, es va fer un treball de valors al voltant de
la importància de l’esforç i sacrifici per aconse-
guir aquelles fites que ens proposem, i poder ser
cada dia una mica millors i poder-nos superar,
i la veritat més absoluta és que “tot esforç,
té la seva recompensa”.

Seguim amb la secció d’excursions
per fer amb nens. En breu la idea és
poder ampliar rutes via la nostra web 
amb totes les vostres experiències, 
que ens podeu fer arribar per la
bústia de l’AMIPA o enviar-les
a l’e-mail:
amipa.edmar@hotmail.com
Participeu-hi !!!

Des del passat mes de gener Saned, l’empresa que gestiona la cuina de l’escola,està servint pollastre amb Marca de Certificació en tots els seus plats que tenenaquest ingredient.

Aquesta Marca de Certificació permet identificar en tot moment l’origen, la criançai l’alimentació del pollastre durant tot el seu cicle vital fins a l’obtenció de les seves carns i posterior comercialització i consum. A més es garanteix que es controlenles condicions dels locals, que l’alimentació que reben els pollastres no és en cap cas d’origen animal ni de derivats o subproductes, i que es compleixen tots els requisits legals sanitaris aplicables. A més, la carn d’aquesta Marca de Certificació no es congelarà en cap moment, cosa que garanteix la frescor dels aliments subministrats.

Ingredients
125g de xocolata
1 o 2 rovells d'ou
100g de mantega
150g de nata
3 cullerades de sucre
2 cullerades d'aigua
Trossets de xocolata (per arrebossar)

A foc lent desfeu la xocolata, les dues cullerades d'aigua i el sucre. Quan estigui 
desfet s'enretira del foc, s'hi afegeixen els rovells d'ou i es bat. Es torna a posar 
al foc i quan comenci a bullir es deixa 1/2 minut abans de tancar el foc. S'hi 
afegeix la mantega i es remena fins que quedi desfeta. Ho deixem refredar a 
temperatura ambient, s'hi afegeix la nata, es bat i es deixa a la nevera fins que 
quedi consistent per poder treballar. És aleshores quan cal preparar els nanos, 
ja poden començar a fer boletes i arrebossar-les pels trossets de xocolata.
Bon Profit ! 

2ª recomanació de l’any: la Ruta de l’Esquirol
Què veurem: Coneixerem la contrada de Sant Mateu, topònim que comparteixen 

l'ermita, la font i el turó, punt més alt de la carena, que arriba als 499 metres. 

Com iniciar el passeig: Caldrà dirigir-se a Premià de Dalt. Deixant a mà dreta 

la Casa de la Vila, pujarem per la riera de Premià. La via, asfaltada, ens portarà 

directament al Parc Arqueològic de la Cadira del Bisbe, troballa arqueològica 

d'unes restes d'un poblat ibèric dels segles V-I aC.
Itinerari: Un cop al Parc de la Cadira del Bisbe veurem el rètol d’inici de l’itinerari 

i cal agafar el camí de la dreta, paral·lel a la línia del mar, que puja de valent 

per poca estona i ens porta a un bosc mediterrani on, si vigilem, podrem veure 

potser algun esquirol, busqueu pinyes rosegades al terra. L’esquirol pesa entre 

200 i 400 grams i menja entre 40 i 80g d’aliments diaris.  Seguim els indicadors, 

fins acabar la pujada. Allà trobem tres elements: a mà dreta la masia de Can 

Bernardó, a l’esquerra, una estació d’energia elèctrica, i davant, el camí que 

travessa la serra (GR 92). Agafem la pista cap a l'esquerra i, a pocs metres, 

trobem un indicador que ens conduirà a la font i a l'ermita de Sant Mateu. La 

font de Sant Mateu es troba mig amagada en una clotada a la dreta del camí, i 

recuperant el camí, gairebé immediatament, trobarem un corriol ascendent 

immers en una espessa vegetació. Aquest corredor estret i ombrívol s'obre en 

una clariana amb l'ermita de Sant Mateu al centre, d’origen romànic i documen-

tada des del segle X. Al segle XV rebia el nom de Sant Mateu del Bosc i durant 

els segles XVI i XVII fou habitada per ermitans. En destaca la petitesa, cosa que 

la fa ben delicada. L'ermita té adossada l'antiga casa dels ermitans, i ambdues 

han estat restaurades o ampliades en èpoques diverses.
Tornada: Podem tornar pel mateix camí, o per aquest altre itinerari: enfilem el 

camí que surt del davant de l'ermita. Mirant direcció Sud destaca l'esplèndida 

masia de can Riera. No hi arribarem perquè un rètol ens assenyala un camí 

estret pel qual hem de començar a davallar. Poc després, trobarem una esplanada 

que ens menarà a una carretera asfaltada. Un cop travessada, un indicador ens 

fa agafar un camí de terra. Arribem novament a una zona boscosa amb un rètol 

més: un brancal del camí ens porta al turó d'en Baldiri i l'altre ens retorna a la 

Cadira del Bisbe. A partir d'aquí iniciem un descens accentuat, fins que en una 

nova bifurcació indicada, hem de tornar a prendre el camí que fa baixada.

Animeu-vos, què és força fàcil !


