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EXTERIOR

Per
      Carnaval
                     tot  s’hi val
El passat 12 de febrer el sol ens va acompanyar i vàrem poder celebrar la 

tradicional festa de Carnaval. Anàvem tots la mar de macos.

Vàrem ballar i ens vàrem divertir molt, i sobretot vàrem gaudir de tota 
l’animació que ens havien preparat els alumnes de 6è. Moltes gràcies!!!

Heu de saber que ja esperem amb ilusió el carnaval de l’any vinent.

Podeu veure els videos del Consell dels Bulls, balls i gresca a: 
             http://vimeo.com/9476143
             http://www.dailymotion.com/video/xc85tr_consell_webcam

Voleu que participem a la rua de l’any que ve?

Des de l’AMIPA ens estem rumiant participar com a comparsa l’any que

ve a la Rua Popular que organitza l’Ajuntament. T’hi apuntaries tu també?

En breu buscarem la vostra resposta de cara a començar a coordinar el 

proper Carnestoltes i la comparsa de l’Escola del Mar

Festa d’ 

extraescolars Casetes de xocolata

Ja podeu apuntar a l’agenda que la festa d’extraescolars d’aquest 

any la celebrarem el dia 29 de maig al matí. Us recordem que 

no és una festa només per als nens que hagin fet extraescolars 

durant el curs, sinó per a tota l’escola. Hi haurà actuacions

dels nens/nenes que han fet alguna extraescolar, partits

de futbol, manualitats etc. 
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353 donacions, de les quals 309 efectives i 44 
oferiments, és el resultat de la primera marató 
de sang que va tenir lloc a Vilassar de Mar 
el dissabte 20 de febrer. L’escenari, el CEIP Pérez 
Sala, va aplegar unes 2.000 persones al llarg de les 
12 hores ininterrompudes, que va comptar amb 
nombroses activitats, gràcies a la col·laboració de 
diferents entitats i associacions de Vilassar de Mar, 
i la presència de personalitats del món del teatre, 
la música i la comunicació.

La xifra aconseguida quintuplica la mitjana 
de donacions que s’aconsegueixen en les 
campanyes ordinàries que es fan al municipi i que 
giren entorn les 60 donacions.  La previsió que feia 
el Banc de Sang per a aquesta marató, al voltant 
de les 200, s’ha superat amb escreix gràcies a 

la solidaritat demostrada per tots els donants.
Del total de donacions, 68 corresponien a 
persones que donaven sang per primera vegada.

L’acte va comptar amb la presència d’autoritats 
municipals entre les quals l’alcalde de Vilassar 
de Mar, Joaquim Ferrer, i la Regidora de Sanitat, 
Roser Vallès, i diferents personalitats relacionades 
amb el teatre, la música i la comunicació: Carme 
Contreras, (actriu), Joan Domínguez (actor), 
Joan Pera (actor), Natxo Tarrés (cantant Gossos), 
Roger Reyes (cantant La Principal de la Bisbal), 
David Oleart (Dj), Xesco Tàpies (periodista) 
i l’àvia Remei (cuinera mediàtica), que juntament 
amb representants de les AMPES de les escoles 
de Vilassar de Mar van ajudar a actualitzar 
el marcador de donacions.Èx

it 
en

 la
 M

ar
at

ó 
    

    
  d

e 
do

na
ci

ó 
de

 S
an

g
Recordeu el conte de Hansel i Gretel?
Qui no ha desitjat alguna vegada trobar enmig 
del bosc una caseta de xocolata?
I com us la imagineu la caseta de xocolata
dels vostres somnis?

No caldrà que us endinseu dins de cap bosc 
on podríeu trobar llops ferotges o bruixes 
malèvoles... Aquí, a l’escola, els alumnes de 
5è hem ideat unes quantes d’aquestes casetes 
de xocolata. Però no us penséssiu pas que
us les podreu menjar... perquè per fer-les, 
hem fet servir capses de cartró de diferents 
mides, paper de seda blanc, pintura marró 
de molts tons com la xocolata... i per 
guarnir-les.... llaminadures de plastilina!!! 

Nosaltres ens ho hem passat molt i molt 
bé fent-les i desitgem que us agradin 
molt a tots.
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Com molts ja sabeu, enguany tenim delegats de cada classe que s’han ofert 
de forma voluntària a exercir aquest paper, el de servir d’enllaç entre tutors, 
mares/pares i Junta Directiva de l’AMIPA i col·laborar amb ells. Aquesta 
iniciativa ha sortit de la Junta de l’AMIPA amb els següents objectius:

• Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir
la comunicació amb els mestres, per trobar vies de col·laboració
en l’educació dels nostres fills.
• Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells
escolars, per captar amb més precisió les problemàtiques, inquietuds
i necessitats, per adequar-hi la línia de treball de la Junta i així aconseguir 
una major representativitat del col·lectiu de pares.
• Afavorir la transmissió d’informació que es genera
en la comunitat educativa.
• Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares,
amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions.

Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que
els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant
i ser-ne membres actius.

Per poder fer arribar a l’AMIPA els possibles suggeriments, problemàti-
ques, inquietuds, necessitats.., us podeu adreçar als delegats, o bé de viva 
veu, per telèfon, o per e-mail a les adreces de correus electrònics
que en breu us farem arribar.

Els nostres
corresponsals
ens informen...

INTERIOR

La Vella

            Quaresma
Després del Carnaval va arribar la Vella Quaresma.

Els alumnes d’Educacio Infantil varen aprofitar per reunir-se 

tots plegats i cantar-li una cançó

per anar treient-li, setmana rera 

setmana, una cama fins arribar 

un altre cop a Setmana Santa.

De la llavor...

                         al plat
Els/les nens/nenes de Cicle Inicial hem fet planter. Consisteix en preparar 
una safata especial, que té uns forats en forma de pots de iogurt petitons, 
omplir-los de terra bona, i fer un foradet al centre de cada recipient
i posar-hi un parell o tres de llavors.  Les safates les tindrem a la classe,
perquè la temperatura és més bona i les llavors estaran més ben cuidades.

Una classe hem plantat “grelos” i l’altra cols. Els “grelos” són les fulles 
d’una mena de naps. Les llavors han estat un regal de l’escola Santo Estevo 
del poble de Parga, que està a la província de Lugo a Galícia.
És una escola petita, d’un poble petit amb la qual fem el projecte 
“EL PATIO DE MI COLE”.

Resulta molt curiós que en tan sols 8 dies, una llavor 
tan menuda ha pogut créixer d’aquesta manera.

Les dues menes de llavors són molt petites.

Aquestes són les safates on vam plantar els “grelos”. Les vàrem 
posar al costat del radiador, sota la finestra, i els hem regat 
quan ens ha semblat que estaven secs i els faltava aigua.

Els lleons i les girafes de P4 varen tenir la visita de Ràdio Vilassar i varen passar una tarda molt agradable cantant tots plegats i escoltant alguna història.

El més sorprenent: tot això va ser emès per Ràdio Vilassar els dies 6 de febrer (girafes) i 13 de febrer (lleons) de 9 a 10 del matí.

Ens ha sentit tot
        el poble

Els delegats

           de classe

Si som el que mengem...

         fem-ho correctament

El dimarts 23 de març es va fer la xerrada “Bons hàbits alimentaris des

de la infància”, organitzada des de la Comisió de Menjador de l’AMIPA 

de l’Escola del Mar i amb la col·laboració de Saned, amb el clar objectiu 

de donar resposta a unes inquietuds de varis mares i pares canalitzades 

a través dels delegats de les respectives classes.

La xerrada, impartida per Núria Serna Garcia (Llicenciada en Biologia 

i Màster en Nutrició i dietètica Humana), ens va orientar a poder com-

pletar la dieta diària a través d’una alimentació variada i equilibrada, 

estimulant el consum de productes vegetals, reduint la ingesta de dolços 

i aportant idees i suggeriments dels que segur en treurem profit.

MarEndins_SS2010_IMP.indd   3-4 20/3/10   02:10:31


