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Els nous companys de P3...

vénen a navegar amb nosaltres

     a l’Escola del Mar!!!



1era Marató d’Hàbits Saludables
Taller de Menjar i Beure
El 23 d’octubre es va celebrar la 1era Marató 
d’Hàbits Saludables, amb l’objectiu de 
conscienciar a la població -especialment els 
infants- sobre la importància de la prevenció de 
la salut i de l’adopció d’ hàbits saludables.

A l’escola Pérez Sala es van habilitar diferents stands, 
cadascun d’ells dedicat a un hàbit saludable (respirar, divertir-
se, menjar i beure, etc.) en els que -sota la planificació, 
organització i direcció de les diferents AMPES de les Escoles 
de Vilassar de Mar- es van dur a terme diferents tallers 
relacionats amb els referits hàbits. Tanmateix, altres entitats, 
organismes i empreses, també varen col·laborar activament, 
com el CAP de Vilassar o Vilassar Ràdio.

A l’AMIPA de la nostra escola se li va assignar el taller 
relacionat amb el Menjar i el Beure saludable, desenvolupant 
dues matèries que es van considerar prou importants: 
l’alimentació saludable (equilibri i varietat), i la seguretat 
alimentària com a tractament saludable dels aliments (higiene 
alimentària). L’objectiu era donar als participants informació 
i criteris adients per tal de poder determinar quins són els 
aliments que han de formar part de la seva alimentació i en 
quina proporció i quantitat els han de prendre, i com s’han de 
manipular per tal de garantir la seva qualitat.

Pel que fa a la alimentació saludable, pels més petits es va 
organitzar un supermercat per tal que fessin una “compra 
saludable”. Es van disposar diferents prestatges que contenien 
aliments saludables (verdures, fruites, etc.) i d’altres no tan 
saludables (hamburgueses, pizzes, pastissos, etc.) i amb l’ajut 
d’una cistella i/o carret els nens feien la compra corresponent. 
Finalment, era revisada per un responsable del stand alhora 
que donava al nen les explicacions oportunes per tal que 
entengués el missatge que se li intentava transmetre. També 
es va habilitar una taula amb cadires per tal que els nens 
pintessin piràmides alimentàries i n’assimilessin el contingut.
Als més grans se’ls passava un vídeo en que se’ls explicava 
la piràmide alimentària i, després de la seva visualització i 
comprensió, podien passar a jugar amb la piràmide magnètica 
de l’alimentació saludable. Disposant els aliments a la 
piràmide de manera correcta en varietat i quantitat. Aquesta 
feina també es va realitzar sota la supervisió dels membres 
i voluntaris de la nostra AMIPA. Tanmateix, als nens se’ls 

donava l’opció que realitzessin un menú
setmanal saludable, intentant equilibrar un
àpat de la setmana amb la major varietat d’aliments.

Pel que fa a la higiene alimentària, els més petits s’havien 
de dirigir amb la “compra saludable” a unes cuinetes 
que disposaven de pica, microones, forn, cuina, nevera i 
congelador, que havien estat habilitades i proveïdes amb tot els 
elements i estris necessaris per dur a terme una manipulació 
correcta dels aliments (carmanyoles per emmagatzemar 
aliments i poder-los guardar a la nevera, cassoles, olles per 
cuinar-los, etc.). També disposaven d’una taula amb colors, 
tisores, etc. per poder jugar amb uns retallables relatius a la 
manipulació. Als més grans, se’ls oferien  9 jocs d’ordinador 
interactius, per tal de que exercitessin l’alimentació saludable. 
També se’ls va passar DVD relatiu a la higiene alimentària i 
se’ls va repartir uns còmics molt atractius sobre la mateixa.

Per als adults que acompanyaven als infants, es va disposar 
tota la informació rebuda en diferents plafons que contenien 
els pòsters relacionats amb la temàtica del taller i explicacions 
relacionada amb el programa, i també se’ls va repartir la 
informació corresponent.

Als nens que finalitzaven alguna de les activitats del taller, se’ls 
obsequiava abans de marxar del stand amb un diploma de 
participació on es feia constar la seva tasca.

El grau de participació va sobrepassar les expectatives, i ja des 
de l’inici de la jornada l’afluència de gent va ser considerable, 
mantenint-se elevada fins al migdia i també durant tota la 
tarda.  Creiem que vàrem assolir els objectius proposats, i 
que tant els nens com els pares que hi van participar, a partir 
d’ara valoraran el què mengin de manera tant nutricional, 
buscant l’equilibri i la varietat en funció de les necessitats, com 
higiènica i sanitària per garantir la seguretat dels aliments. 

La nostra valoració de la Marató va ser totalment satisfactòria.

Res del que hem expressat anteriorment hagués estat possible 
sense la col·laboració i l’ajut dels pares i mares de l’AMIPA que 
van participatr en aquest projecte, i també de l’Escola del Mar, 
que van cedir material imprescindible per a la realització 
del taller.



Reviu la Marató al nostre grup de facebook “AMIPA Escola del Mar”.
A la darrera pàgina hi trovaràs més informació.

A la nostra escola
    mengem 
        més fruita
La nostra escola, dins la campanya d’hàbits saludables, 
ha volgut participar en el Pla de Consum de Fruita a les 
escoles, una iniciativa de la Unió Europea coordinada 
pels departaments d’Agricultura, Salut i Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Els objectius que es persegueixen amb aquesta campanya són:

•	Oferir	fruita	diversa	i	variada	a	l’alumnat	de	Primària 
 de la nostra escola.
•	Informar	sobre	els	beneficis	de	l’increment	de	consum
 de fruites i verdures, i sobre la diversitat, característiques,   
 produccions,...
•	Proposar	el	consum	de	fruites	com	una	alternativa	excel·lent 
 al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.

Per això, al llarg de tot el curs, una setmana de cada mes, 
es distribueix la fruita seleccionada en funció de l’estació 
de l’any. A l’escola hem valorat repartir la fruita a l’hora 
d’esmorzar per tal de garantir el consum de la fruita. 
En principi, han de prendre una peça de fruita, però 
molts són els alumnes que en mengen més d’una.

La valoració que, com escola, estem fent d’aquesta 
campanya és molt positiva i esperem que sigui
així al llarg de tot el curs.
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La Castanyada
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                 El 29 d’octubre vàrem celebrar la tradicional festa de la Castanyada. L’origen         
                       d’aquesta festa es remunta a l’àpat o el ressopó que es feia durant la nit de Tots   
                    Sants. Darrerament però, com ja és sabut, s’ha desplaçat la celebració a la vigília      
                   d’aquest dia. Els fruits secs, les castanyes i el vi, especialment el moscatell, eren i  
                        en són els protagonistes. El costum d’ingerir aquestes menges (altament ener-
                                  gètiques) prové del fet que durant la nit de Tots Sants, vigília del dia dels   
                                    morts, segons la tradició cristiana, es tocaven les campanes de l’església     
                                       fins a la matinada. Amics i parents ajudaven els campaners a fer    
                                      aquesta dura tasca, i tots consumien aquests aliments per no defallir.

                                  Aquest any, com en anys anteriors, vam rebre a l’escola la visita de la             
                              castanyera amb tots els seus estris, faldilla ampla i davantal. Fins i tot les  
                         mares i els pares van poder demanar-li castanyes, ja que l’escola va estar  
               oberta fins les sis de la tarda. Amb la visita de la castanyera vam divertir-nos d’allò 
         més i les seves castanyes calentes ens van ajudar a suportar l’arribada del fred.
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El passat 22 de novembre es va celebrar la diada de Santa Cecília, patrona de 
la música, amb el tradicional concert que els alumnes dels cicles mitjà i superior 
ofereixen a la resta de companys de l’Escola del Mar.  Aquest any, com a novetat, 
es va organitzar també un concert familiar i obert a tothom al vespre, del que 
tenim la següent crònica:

“A dalt de l’escenari, un piano negre roman en silenci. A l’altra banda, una pantalla 
projecta una imatge bicolor de les tecles de l’instrument, a més a més, d’una parti-
tura pacient. Una seixantena de persones omplen la sala i les cadires formades 
per a la funció. La majoria dels més joves ocupen les primeres fileres, altres 
seuen al costat dels seus pares. 

Surt a l’escenari el Duo Vimas, format per Cristina Masferrer i Raül Viana.
La Cristina Masferrer s’ocupa del piano i en Raül Viana ens deixa escoltar tres 
tipus de saxòfons diferents. A més, explica amb detall part de les seves propietats 
i característiques. El concert comença amb la peça Serenade de Joseph Strimer. 
S’utilitza un saxòfon tenor. A continuació, el duet interpreta una peça enèrgica
i vital que desperta algunes reaccions d’admiració del públic més jove. És la peça 
Bordel 1900 que partany a l’àlbum Historie du tango, d’Ástor Piazzola i que 
la interpreten amb un saxòfon soprano. També es van tocar d’aquest àlbum:
Cafè 1930 i Night-club 1960. 

El duet va acabar l’actuació canviant a un saxòfon alt i tocant algunes peces
de Pedro Iturralde, un dels músics pioners del Jazz a Espanya. Les peces
interpretades van ser: Funky, Valse, Kritis i Kalamatianos.”
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A La Junta de l’AMIPA es reuneix cada mes (normalment el darrer dijous lectiu, a les 21:30). 

Hi estan convidats tots els pares i mares de l’escola . Tots els anys hi ha una o vàries persones 
DELEGADES que tenen la funció de ser l’enllaç entre la Junta permanent de l’Amipa i cada 
nivell. Mitjançant els delegats podem comunicar-nos amb els pares de cada nivell, en ambdues 
direccions. Aquesta nova eina (ja iniciada el curs passat) s’afegeix al web de l’escola (on hi ha un 
apartat de l’Amipa) i al f acebook de l’Amipa, que ara per ara aplega més de 130 membres 
de la comunitat educativa.

Si us voleu comunicar amb la persona delegada del nivell dels vostres fills / filles,
a continuació us detallem els seus noms i les adreces de correu electrònic:

Delegats P3
emardelegat.p3@gmail.com
Isis Royo   
Raquel Turull     
Veronica Jiménez      
Daniel Herranz     
 
Delegats P4
emardelegat.p4@gmail.com
Carme Campoy Mengual      
Josep Lluis Peralta Dolz     
Carolina Sánchez           
 
Delegats P5
emardelegat.p5@gmail.com
Jessica Guardia
Gemma Pitard
Anna Biosca

Delegats 1r

emardelegat.1@gmail.com
Yolanda Clar
Monica
 

Delegats 2n

emardelegat.2@gmail.com
Mercè Martí
Silvia
 

Delegats 3r

emardelegat.3@gmail.com
Patricia

Delegats 4t

emardelegat.4@gmail.com
Alicia Sánchez
Patricia
Nivana Costa
Yolanda Clar
 
Delegats 5è

emardelegat.5@gmail.com
Lourdes
 

Delegats 6è

emardelegat.6@gmail.com
Albert Oñate

Menjador i activitats

El passat dia 14 d’octubre es va celebrar la reunió de presentació del projecte educatiu de la Fundació Cercle, 

l’empresa de monitoratge del menjador.

Aquesta reunió la vam sol·licitar des de l’Amipa com a resultat de les enquestes de menjador fetes el curs passat,

on es va detectar una falta d’informació per part dels pares del que feien els nens a l’estona del menjador.

Cercle ens va presentar l’equip de monitors, i va explicar el seu projecte educatiu d’hàbits i activitats.

A la reunió, que va ser oberta a tothom, els pares presents van aprofitar per expressar els seus dubtes i qüestions tant

a les responsables del monitoratge (la Nuri i la Victòria) com directament als monitors de cada nivell. La reunió va

ser un èxit i els pares assistents vam poder comprovar la qualitat humana i professional de les persones que tenen

cura dels nostres fills.



Us presentem la

            Priscilla,
Aquest curs tenim la sort de comptar amb la Priscilla Maher-Alfaro, la nostra 

auxiliar de conversa en anglès, que ha vingut de Califòrnia per ajudar-nos a millorar

la competència oral dels nostres alumnes.

Aquí la veieu explicant l’origen d’una de les festes més importants als EUA, equiparable 

al dia de Nadal, el Dia d’Acció de Gràcies (Thanksgiving Day), en què les famílies es 

reuneixen al voltant de la taula i assaboreixen un gran gall dindi (turkey) i un fantàstic 

pastís de carbassa (pumpkin pie). Però a part de compartir l’àpat, també expressen els seus 

sentiments d’agraïment per tot allò que tenen, com ara la família, la salut, els amics, etc.

Els nostres nens i nenes també van reflexionar sobre el fet de sentir-se agraïts per totes

les coses positives de la vida, i van escriure els seus sentiments de gratitud en aquestes 

mans de colors que van servir de plomes al nostre particular gall dindi. Per la nostra

part, estem agraïts de tenir la Priscilla amb nosaltres.

Hem fet un 

     mòbil...

la nostra auxiliar
de conversa

Els ossos panda i els cavallets de mar hem fet 
un mòbil. Amb un penjador i fulles de paper, 
de formes diverses i decorades amb diferents 
tècniques, hem fet un mòbil de tardor per
guarnir el passadís de Cicle Inicial. 

Heu vist que a la caseta d’acollida 
i de permanències hi ha cortines 
noves? Les ha fet la nostra besàvia!! 
La mama va sentir en una junta de 
l’AMIPA que era necessari fer unes 
cortines noves, i com sap que a la 
nostra besàvia li agrada molt cosir, 
li va preguntar si les volia fer ella. 
I tant que ho volia, i mireu què bé 
que han quedat!!

  Lucas i Tobias
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 Comparsa Carnestoltes                                                                               AMIPA · Escola del MarCom tots/es ja debeu saber, els pares i mares de l’Escola del Mar ens hem engrescat 
a participar a la Rua de Carnestoltes del poble que, enguany, se celebrarà el proper 
dissabte 5 de març pels carrers del poble.

Després de vàries reunions, la cosa està molt animada! Ja hem decidit la temàtica
de la comparsa (és un secret!...jejeje). Ja tenim reina, i ara estem treballant en
els patrons de les disfresses, en el disseny dels maquillatges, la carrossa, etc...La inscripció per formar part de la rua desfilant-hi ja està tancada, però encara podeu 

participar ajudant en l’organització. Si sou uns/es manetes, us hi esperem!!Si hi esteu interessats/des podeu contactar amb l’AMIPA ( amipamar@gmail.com ).
Si més no, ens podeu venir a veure a la rua i així... esbrinareu el secret...!!!!
Segur que serà molt divertit!!!

En nom de la Creu Roja, Càritas de Vilassar de Mar 
i l’entitat benèfica del Cottolengo,  l’AMIPA i l’Escola 
del Mar agraeixen la col·laboració de totes les famílies 
en la recollida solidària d’aliments i joguines que any 
rere any portem a terme.

En un moment de crisi com el que vivim, aquest agraïment 
es multiplica per l’esforç que sabem que ha representat
per tots vosaltres. 
 
Moltes gràcies i Bones Festes a tots!

Campanya 

       solidària
                                    de Nadal

nou despatx de l’AMIPA
El

Ja sigui pels que encara no ho saben com pels nous membres de tot el col·lectiu de l’Escola del Mar, informar-vos que la Secretaria de l’AMIPA va canviar de lloc durant l’últim trimestre del curs anterior, essent la nova ubicació al passadís del darrera de l’Escola, prop de la caseta d’acollida.

Com habitualment, sempre hi podeu contactar a través de la Montse Pous, de 09:00h a 14:45h al matí i de 16:45h a 18:00h/19:00h durant la tarda, o bé al núm. de telèfon 93 750 09 45.



Els
nostres corresponsals

informen...

S’està consolidant, i per nosaltres molt favorablement, la nostra presència 
a facebook, a on ja som un grup amb més de 130 membres i a on podem 
gaudir d’una informació molt  ràpida i directa de tot el relacionat amb 
l’AMIPA, l’Escola, les Juntes, convocatòries a altres esdeveniments, etc.

Si vols formar part i participar-hi, busca’ns com “AMIPA Escola del Mar” 
o a través del següent enllaç:

http://www.xtec.cat/ceip-escoladelmar/amipa/facebook
T’esperem!!!

Encara no ens has agregat 

al facebook?




