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Un     mar
           de  gresca

Tot va començar l’any 2010, quan 
vam veure la Rua de Carnestoltes 
de Vilassar de Mar. Vam pensar: “el 
proper any, l’Escola del Mar podria 
sortir a la rua. Per què no?”.

El mes d’octubre vam fer la primera 
reunió, on es va tantejar si aquesta 
proposta tindria acceptació i si seria 
ben rebuda. Sembla que sí! Llavors 
vam decidir portar-ho a terme i 
vam marcar un calendari per trobar-
nos, comentar, decidir, triar i tirar 
endavant el projecte.

Entre les diferents propostes que van 
sorgir va aparèixer el mar... el mar de 
gresca. I com es composava aquest 
mar?
• P3 i P4  Estrelles de mar  
     8 nens i nenes

• P5, 1r i 2n Peixos               
     31 nens i nenes

• 3r, 4t, 5è i 6è Pops   
     28 nens i nenes

• Mares i pares Mar
  Reina Medusa  
  Neptú 
  50 adults

Volíem portar carrossa, així que ens 
vam posar en contacte amb el Sr. 
Cuquet, qui ens va confirmar que 

volia participar, ens deixaria el tractor 
i el remolc...i ell mateix conduiria!. 
Vam fer diferents grups de treball, 
així tothom podia anar treballant i a 
les reunions setmanals comentavem 
i solucionavem els problemes que 
anaven sorgint. La setmana anterior 
a la Rua tothom tenia ja la roba de la 
disfressa llesta i la carrossa estava ja 
quasi enllestida.
 
Dia de la Rua, 5 de març. A les onze 
del matí ens vam posar en marxa. 
Estàvem nerviosos però tot va acabar 
sortint bé: les cares maquillades, la 
carrossa acabada, ens vam començar 
a posar les disfresses...fèiem goig! 
Tots junts vam anar cap al Veral 
d’Ocata, punt de sortida de la Rua. 
Va començar la Rua i vam gaudir de 
la feina feta, riure, ballar i cantar fins 
arribar al Pavelló. Allà vam sopar, i la 
sorpresa va arribar a les 23:30 hores 
quan el Rei Carnestoltes va pujar a 
l’escenari per donar els premis i...van 
coronar a la nostra Reina Medusa!!! 
Va ser la Reina del Carnaval 2011!!!

Ha estat una experiència molt maca i 
enriquidora, tant per a nens com per 
a pares, ens ho hem passat molt bé! 

L’ any que ve segur que repetim!



Els nens i nenes de P4 vam visitar el Zoo de Barcelona 
per veure, entre d’altres, les girafes i els lleons. Aquests 
són els animals que donen nom a les nostres classes. 
A més, també vàrem trobar els llops, protagonistes de 
molts dels nostres contes i, sabeu què? dies després, dos 
d’aquests llops es van escapar... potser van anar a cercar 
la Caputxeta Vermella, o els tres porquets o, vés a saber si 
les set cabretes.... Treurem profit.                           

Adéu,

            Elena!!!
Molts de vosaltres ja sabeu  que l’Elena, la nostra secretària, ha marxat 

de l’escola amb una nova destinació molt a prop de casa seva (la famosa 

vila de Montblanc). Amb aquestes quatre línies volem agrair-li tots 

aquests anys de servei a la nostra escola. Hem pogut gaudir de la seva 

companyia i de les seves delicioses postres. Us volem fer arribar una 

de les seves receptes que ben segur us agradarà.

Molta sort, Elena!!! Pastís  de Santiago
• 6 ous    • 300 gr. sucre
• 300 gr. d’ametlles ratllades  • 1 sobre de llevat Royal
• Mantega i farina per untar al motlle • sucre glas

Es separen els rovells de les clares. Els rovells es barregen amb el sucre i després amb l’ametlla 
ratllada (queda  una massa espessa). A part es munten les clares i es van barrejant amb la mas-
sa, que es va aclarint. Per últim, s’hi afegeix el llevat i es posa en un motlle per posar al forn
(prèviament untat amb mantega i farina). 

Es posa al forn calent, a 180 graus, de 25 a 30 minuts. S’ha d’anar punxant per mirar que no 
quedi cru. Si ja és ros, i encara no és cuit, es tapa amb paper d’alumini fins que s’acabi de coure. 

S’hi afegeix sucre en pols i es posa pel damunt amb un colador. Bon profit!

Visitem el
         Zoo

Som artistes com   Gaudí
El passat mes de febrer els nens i nenes de primer 
vàrem anar d’excursió a Barcelona a visitar la Casa 
Milà (més coneguda com “La Pedrera”) i el Parc Güell. 
Nosaltres en sabíem poc, abans, sobre Gaudí, però ara 
som uns experts de la seva obra. Ens hem convertit en 
artistes del Modernisme i el trencadís. Hem reproduït les 
xemeneies del terrat de La Pedrera, el drac i els bancs del 
Parc Güell i, fins i tot, hem dissenyat les nostres pròpies 
cases modernistes inspirant-nos en la Casa Batlló. Aquí 
teniu una petita mostra del nostre art. Desitgem que 
us agradi tant com a nosaltres.                           



Art·Mar
Aquest curs hem tret les obres d’art que teníem desades dins d’un armari,  aquelles que els 

nens i nenes de l’Escola del Mar, que són uns grans artistes, havien fet i teníem guardades...

el nostre tresor amagat!

Al llarg de tres setmanes del mes de febrer,  pares, mares, avis i àvies, tiets 

i tietes, amics i amigues, a més a més dels alumnes, heu pogut participar 

en el gran joc de l’Art-Mar i encertar l’obra amagada i el seu autor. Aquests 

han estat els quadres que heu pogut descobrir: 

• “La persistència de la memòria” o  “Els rellotges tous”

    Salvador Dalí

• “La nit estelada”

    Vincent Van Gogh

• “El peix daurat” o “El peix màgic”

    Paul Klee

Us volem felicitar per la vostra participació que ha estat molt i molt nombrosa, 

i us volem engrescar a continuar participant el proper mes de maig, durant el 

qual continuarà el joc de l’Art-Mar. Alhora, us volem convidar a visitar el nou 

blog de plàstica a www.escoladelmar.com .

La nostra Amipa, juntament amb la resta d’Ampes de les 

escoles de Vilassar de Mar hem col·laborat amb la Marató 

de donació de sang que va tenir lloc el dia 26 de febrer 

d’enguany a l’Escola Pérez Sala.

A banda de fer la difusió prèvia de la Jornada entre els pares 

de l’escola a través dels delegats, l’Amipa va col·laborar en 

l’actualització del comptador de donacions i en els tallers 

preparats per atendre a les famílies durant la Marató. 

 
L’objectiu d’aquests tallers era conscienciar, tant als nens 

com als pares, dels beneficis col·lectius de la donació de 

sang: es van penjar tiretes pintades pels nens als arbres 

del pati de l’escola, els nens van estampar les seves 

mans pintades de vermell al mur de l’escola, i també 

obsequiàvem als nens amb globus i tiretes amb 

motius infantils proporcionats 

pel Banc de Sang i Teixits.

                        

      II Marató
       de Donació de                 Sang



Com tots sabeu,  el passat 04 de 
febrer es va fer una recollida de 
signatures per tal de denunciar 
-davant de l’Ajuntament- el 
perill constant al qual, els 
nostres fills, estan exposats 
durant les sortides de 
l’Escola com a conseqüència 
del trànsit de cotxes pel 
carrer Jeroni Anyé. Es van 
formalitzar i signar més de 
150 instàncies -com la que 
teniu a continuació-, les 
quals van ser presentades 
el 17 de febrer. 

A data d’avui comencem a 
rebre respostes per escrit de l’Ajuntament. Hem pogut apreciar, des 
de fa un temps ençà, una major presència policial. Per part de l’Amipa, al marge 
d’insistir davant l’Ajuntament perquè s’adoptin les mesures oportunes (fent 
el seguiment de les instàncies en el seu dia presentades), no podem deixar de 
recordar-vos que  som nosaltres mateixos  (mares, pares i familiars dels nens) els agents causants del perill que intentem 
evitar i, per això, un cop més, us demanem que eviteu la circulació per davant de l’escola en horari de sortida dels 
nostres fills. Ajudeu-nos a fer possible que la vida dels nostres fills sigui més segura, ells ens ho agrairan!

Instància a l’Ajuntament:

Circulació de cotxes a
la sortida de l’escola 

Causes
    solidàries Del concepte de “solidaritat” se n’escriu moltíssim,

però per descriure-ho què millor que unes imatges on veure 
els resultats de les campanyes solidàries desenvolupades  
               per l’Escola i l’Amipa  
                dels passats Nadals. 

Gràcies a tots per la vostra col·laboració!


