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Com cada any, els de P3 entren
al setembre i els de 6è al juny se’n van...

però heu de saber que l’Escola del Mar és 
casa vostra i que realment sempre
en formareu part, tant de la nostra
història com dels nostres records.

Us desitgem el millor.

Fins aviat!!!  

extraescolars

Com cada any, el passat 
29 de maig vàrem celebrar 
el festival d’extraescolars.

Va ser una festa oberta 
a tothom on els nens i les 
nenes ens van oferir una 
petita mostra del que han 
fet al llarg del curs. Les nenes 
que havien fet jazz ens van 
mostrar unes coreografies 
molt ben treballades. Aquest 
any ha estat el primer amb 
la possibilitat de fer teatre, 
i els dos grups que ens van 
mostrar el que havien après, 
ens van fer riure molt. Els més 
petits que havien fet l’activitat 
de música, ens van mostrar 
les seves habilitats musicals.

Després de les actuacions 
es van disputar partits de 
bàsquet i futbol a les pistes 
respectives. Altres podien 
gaudir mirant llibres al racó 
de Devoracontes o fer alguna 
partida d’escacs a les taules 
que hi havia preparades. Els 
que preferien fer manualitats, 
ho van poder fer als diversos 
tallers muntats per mares 
i pares de l’escola. 

Volem donar les gràcies a totes 
les mares i pares i al director 
de l’escola Lluís Girós que 
amb el seu valuós ajut, van fer 
possible gaudir d’una bonica 
festa d’extraescolars.
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El dia de Sant Jordi, els grups de sisè i segon que fan l’experiència de 

Padrins de Lectura van decidir de fer-se un obsequi amb motiu del Dia

del Llibre. Els padrins van regalar als seus fillols un llibre que els havia 

agradat quan eren petits, i que pensaven que podia agradar també

al nen o nena a qui apadrina cadascú. Els fillols van fer un punt

de llibre per regalar als padrins corresponents.

A primera hora del matí, els grans van anar a veure els petits per fer 

l’intercanvi d’obsequis. Aquests eren sorpresa : ni els de segon sabien

què els regalarien els de sisè, ni els de sisè què els regalarien els de segon.

Aquí teniu les fotos que testimonien la satisfacció de tots, padrins

i fillols, en rebre els seus regals. Uns i altres continuen molt satisfets

de l’experiència. A continuació, l’opinió de tres alumnes:

“Per mi, ser el padrí d’un nen de segon ha estat un 

moment màgic. Veure els nens com evolucionen llegint 

ha estat espectacular. Veure que aprenen gràcies a tu, 

no es pot descriure amb paraules, jo només espero que 

quan siguin grans ells també ho facin.”
Carles López

“La meva experiència amb els fillols ha estat 

inoblidable perquè, a part que ells han millorat, 

nosaltres, els de 6è, ho hem fet molt de gust i ens ho 

hem passat molt bé. Espero que quan ells facin sisè 

també ho puguin fer”
Germán Zapata

“Aquesta experiència ha estat molt maca. Espero que 

any rere any es pugui fer. És maco veure dia a dia com 

van progressant i com intenten fer el que els has dit. I 

veure que la professora felicita els fillols, et sents molt 

bé perquè en part tu els has ajudat.”
Àlex Monteys

“Padrins de lectura”

Ens visita David Bernad

El passat mes d’abril, i amb motiu de la celebració de “l’any del còmic”, ens 
va visitar en David Bernad, il·lustrador premianenc.

Ens va presentar el seu darrer treball “Catalunya fantàstica, una història 
desconeguda” i ens va donar quatre nocions bàsiques perquè comencéssim 
a endinsar-nos en el món de la il·lustració del còmic.       

Amb dos cercles, tres línies, una mica d’imaginació, molta motivació i, 
sobretot, les directrius d’en David, vàrem fer meravelles: dracs, víkings, 
cares dibuixades des de diferents perspectives,.... Aquí podeu veure una 
mostra.... De la resta, en podreu gaudir els darrers dies de curs amb 
l’exposició que farem amb els treballs que, sobre el còmic, hem elaborat 
aquest any. No us la podeu perdre!!!
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Si vols estar assabentat de moltes de les activitats que es porten a terme des de 

l’AMIPA, si vols participar activament en els esdeveniments, si vols compartir fotos 

o videos amb la resta de comunitat escolar, etc... et proposem que t’adhereixis a 

aquest nou canal d’informació que hem generat per establir una altra forma de 

contacte, tant entre els membres de la Junta com per qualsevol participant 

de l’Associació. Apunteu-vos-hi, i difoneu-ho pels vostres coneguts de l’escola!!!

L’adreça del nostre grup del facebook és:

http://www.xtec.cat/ceip-escoladelmar/amipa/facebook

Ara també ens pots trobar...

al  facebook

Què fem a la classe d’educació físicaSalutacions des
de l’àrea d’educació física. En aquest article
us explicaré una mica el que fem a classe.

Enrera queden els temps en que a l’educació física se l’anomenava “gimnàstica” i en que, sovint, la classe 
consistia en fer un partit de futbol o bàsquet.  Actualment, com demostra la incorporació d’aquesta àrea
al currículum educatiu dels centres i la formació de mestres especialistes, es considera que l’educació física 
és alguna cosa més que uns exercicis físics o un esport, és un mitjà educatiu que treballa i desenvolupa 
aspectes bàsics per la formació integral de la persona i que complementa el treball de la resta de matèries. 
En aquesta àrea es treballen aspectes perceptius, d’execució de moviments, expressius, comunicatius, 
cognitius, afectius i de relació. A més, es poden transmetre valors tan importants com la cooperació,
la tolerància, el respecte, la solidaritat, l’empatia, etc. 

Però, què fem a les classes d’educació física? Les activitats que es fan dins de l’àrea van variant en funció
de l’edat dels alumnes. Així als primers cursos té molta importància el treball de control i coneixement
del cos, els jocs de tot tipus (sensorials, populars, col·lectius...), les habilitats i destreses motrius bàsiques,
i els moviments espontanis i creatius. El que es fomenta, sobretot, és el descobriment, la varietat i la pràctica. 
En cursos superiors va adquirint més importància la qualitat del moviment i la tècnica, l’acondicionament 
físic, i es treballa sobretot a través de jocs preesportius i formes jugades. També al llarg de tota l’etapa 
treballem l’expressió corporal i les danses, i es realitza una sortida lúdica a final de cada curs relacionada 
amb l’àrea. Així, per exemple, a segon fan jocs a la platja, a tercer un taller de circ, a quart un circuït 
d’aventura pels arbres, a cinquè el “Bateig de mar” i a sisè, durant les colònies, fan esports d’aventura.

A més de les classes impartides pels mestres especialistes, durant els últims anys s’han anat afegint les 
activitats esportives subvencionades per l’Ajuntament, que són realitzades per monitors federats i que
es fan dins o fora de l’escola, depenent de les instal·lacions que calguin.  Les activitats que fan els  diferents 
cursos són: natació, tennis, judo, bitlles catalanes, bateig de mar, tennis taula.  Finalment, penso que el 
més important és que totes les activitats es realitzin de forma integradora i motivadora; no es tracta de 
fer un entrenament per formar “esportistes d’èlit”, sinò aconseguir que els nens i nenes siguin millors 
persones i més feliços. 

Més informació a... http://blocs.xtec.cat/maref/
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El Tast
          de Sant Ponç L’enquesta del 

menjadorEl día 11 de maig, al menjador vam celebrar 
la diada de Sant Ponç, patró dels herbolaris 
i apicultors.
 
La llegenda ens diu que en el segle XVI va arribar 
Sant Ponç a Barcelona i va veure tanta pobresa 
que va començar a donar remeis al poble,herbes 
aromàtiques, i fruites confitades per 
alleugerir els dolors.
 
Vam posar una parada al pati porxat 
amb la fruita confitada, almívar, mel- 
melades, caramels i mel. A l’acabar de 
dinar van passar tots els cursos i van 
fer una degustació. Els hi va agradar 
moltíssim.

Hem sortit 
     per la televisió

El dia 6 de maig a L’Informatiu del migdia de TVE es va 
emetre una gravació que s’havia fet al menjador de l’escola. 
Varen venir a fer un reportatge de les al·lèrgies alimentàries, 
varen gravar els nens de parvulari durant l’estona de dinar 
i la cuina. També varen fer una entrevista a la Victòria 
per saber de nens al·lèrgics, on es va explicar que el que es 
demana és un Certificat mèdic i que tenim nens celíacs, 
al·lèrgics a l’ou, al peix, a la lactosa. Podeu veure el repor-
tatge sencer si aneu al minut 8:52 del següent enllaç:

Des d’aquí us volem agrair molt la vostra 
participació en l’enquesta sobre el servei de 
menjador passada recentment. Tenim un munt 
d’impressions i propostes vostres que valorarem 
i comentarem directament amb els implicats
al servei.

La intenció és utilitzar tota aquesta informació 
i seguir millorant per tal que el menjador sigui 
per a tots el més satisfactori possible.

Gràcies a tots!

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100506/
linformatiu-migdia-6-05-2010/764078.shtml

Més informació a... http://blocs.xtec.cat/maref/

Una alumna de sisè guanya la fase local de la 
Mostra Literària del Maresme

SALAMANDRA PYRA
La majoria de persones pensen que els éssers mitològics no existeixen o que van 
existir a la nit dels temps. Pensareu que estic boja, o que se me n’ha anat la xaveta, 
però us puc prometre que els éssers mitològics existeixen i sempre han existit,
fins i tot abans que la humanitat sorgís al món.

Com ho sé???
Doncs perquè sóc una criatura mitològica. Exactament sóc mestissa,
sóc semi humana, semi criatura mitològica. 

I quina criatura sóc? 
Doncs, una Salamandra Pyra, una mescla entre artròpode, mol·lusc i amfibi. 
És l’esperit del foc i per norma general es representa embolicada en foc o llançant 
foc. 
No us penseu que conec aquesta altra faceta meva des de fa molt, mes aviat dos
o tres anys, ara en tinc catorze.

El meu nom és Koleda. Visc a Cottbus, és una ciutat d’Alemanya que pertany
a l’estat de Brandenburg. Ara vaig a veure un partit de futbol amb el meu pare,
en Ziel. És científic, una mica sonat i esbojarrat, per ser sincers.

Estem davant de l’estadi, tot tancat i deixat. Opino que aquí dins en passa alguna, 
però insisteix en entrar. Tot passa molt ràpid, de cop i volta caiem per un forat.
Crec que es un forat de cuc. És una espècie de túnel de l’espai que et transporta
amb un límit de temps incalculable, a un lloc molt fosc i calorós.

La Sílvia Sanvicente 
Garcia, alumna de 6è, 

va guanyar el premi 
de prosa corresponent 
al grup B (9 a 11 anys) 

de la fase local de la 
Mostra Literària del 
Maresme d’enguany.

El seu escrit, titulat 
“Salamandra Pyra”,

és una aventura 
fantàstica de la 

qual us en mostrem 
un fragment a 

continuació:

Els taurons i els pops de P-5  hem treballat els 
oficis. I per això hem partit de  les professions 
dels nostres pares i mares. Hem après què fan, 
com, a on, quines eines i vestuari utilitzen, 
hem mirat llibres, contes, imatges, endevinalles, 
hem fet presentacions, jocs i.... moltes converses. 
Finalment cada nen i nena ha triat l’ofici que li 
agradaria fer quan sigui gran. Mireu com ens han 
quedat de bonics els dibuixos que hem fet..

L’itinerari comença a Can Bosc, a la carretera (de terra) que porta fins el Santuari del Corredor.

• Longitud: 5 kms.
• Durada: 1’45h – 2h (es pot tornar pel mateix camí o fer l’excursió deixant un 
cotxe al Corredor i l’altre a Can Bosc. Si tornem caldrà afegir 1 hora més de camí).
• Dificultat: Excursió amb desnivells moderats, amb pujades i baixades. Molt ben 
indicada amb fites de fusta amb color blau.
• Punts interessants: A l’inici de l’itinerari, el pou de glaç de Can Bosc. Més 
endavant, el dolmen megalític de Ca l’Arenes.  Al final, el Santuari del Corredor.
• Com arribar a Can Bosc: Hem d’anar a trobar la carretera que porta de Llinars 
del Vallès a Dosrius. A dos km de Llinars trobem un trencall, al principi asfaltat, 
que indica ‘Santuari del Corredor’. Seguim la pista asfaltada que passa a ser de 
terra al cap d’uns 3 kilòmetres. Passem pel restaurant Can Guinart, i seguim 
fins l’aparcament de Can Bosc (senyalitzat). Allà trobem l’inici de l’itinerari, 
i veurem la primera fita al fons del prat sembrat. La tornada es pot fer pel 
mateix camí o be per la pista asfaltada que porta al santuari. Si disposem de 
dos cotxes, podríem deixar un al Corredor i estalviar-nos la baixada.
• Per dinar: Segons el que ens agradi més, podem dinar a l’esplanada de El 
Corredor, o be allà mateix hi ha un restaurant (93.743.41.42, no accepten 
tarja de crèdit), o be a Can Guinart (93.791.64.26 ja de baixada.

Més informació:
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=5&m=50&s=302&o=10

Els oficis a P5

Dolmen de Ca l’Arenes, 
El Corredor
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Ricard Andreu Solbes

Monica Arrondo Alvarado

Judit Arté Riera

Ayoub Assou Zanna

Anna Baños Vall

Joan Barrabino Rubio

Marta Brazo Alonso

Maria Cachot de las Heras

Raúl Callejas Sánchez

Sergio Cantons Puentes

Davor Castaño Duro

David Coy Pérez

Marc Cuquet Solís

Agustina Domínguez Crescí

Anas el Failali el Younsi

Maria Estela Robelló

Dani Foix Blaya

Isaac Fonte Robinson

Crisina García Fernández

Alba Garcia Mateu

Cristina Gener Cordero

Carla Gómez Cano

Xavi Gutiérrez Pujol

David Hernández Bona

Ainoa Julve Montoya

Guillermo Lindao Fuentes

Aina Llenas Bladé

Carles López Vall

Helena Marcelo Martín

Marina Marí Costa

Eloy Martínez Simón

Adrià Martos Agustina

Marc Molleja Aldrufeu

Alex Monteys Carulla

Jurek Mrowczynski García

Ariadna Murillo Bello

Marc Nievas Troy

Samuel Pérez López

Ilvia Sanvicente Garcia

Carlos Serrano Saurí

Nico Skunca Duclos

Xavi Soto Vigueras

Carita Subirá Benejam

Eduard Tardá Balaguer

Pol Tenas Pérez

Suadmara Tuachi Parera 

Alba Vera Ponte

Sònia Verdaguer Morales

Judit Vivancos Bargalló

Germán Zapata Colomia
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