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Com cada any una nova promoció de 6è troba
el seu espigó, a on romandrà els propers anys. 
El nostre mar us ha fet companyia des 
de ben petits i fins aquest moment, però
hi formareu part per sempre més.
Aquí ens trobareu quan vulgueu.

Seguiu endavant!!!  



Com tots ja sabeu, el proper curs és una caixa de sorpreses a on es produiran modificacions importants en horari 
i calendari escolars que a mesura que es vagin concretant mirarem de fer-vos arribar per qualsevol dels nostres 
canals d’informació. 

Un cop més l’escola i l’educació dels nostres fills es veuen malmeses pel govern de torn, és igual del color que sigui. 
Aquesta vegada han decidit eliminar la 6a hora de l’educació primària (i no sembla que l’eliminació de 175 hores de 
classe a l’any sigui acceptable per millorar la qualitat del sistema educatiu), i han dut un altre cop a la confrontació 
entre els claustres de les escoles i les famílies per l’aprovació de l’horari del curs vinent derivat d’aquesta retallada 
d’hores lectives. 

La part principal del debat ha estat l’hora de sortida dels nens a la tarda, que des del Departament s’ha establert que 
“amb caràcter general” serà a les 16,30h, avançant en mitja hora la tradicional sortida a les 17h. Les famílies durant 
anys havíem pres aquest horari com a norma i per tant tothom s’havia anat adaptant la vida laboral i la familiar. 
Els mestres amb arguments pedagògics opten pel canvi d’horari en línia amb el que marca el Departament. Un cop 
més a les famílies ens toca tornar-nos a adaptar a les noves decisions, i no vull parlar ara de la setmana blanca...

Des de l’Amipa de l’Escola del Mar, el que hem volgut és fer-vos arribar tota la informació possible d’aquesta 
complexa situació i també poder conèixer els vostres pensaments i propostes en un tema tan important com 
l’horari escolar. Hem dut les vostres propostes al consell escolar, ens hem reunit amb l’Ajuntament quan ens ha 
convocat per intentar consensuar un projecte conjunt de poble, i en definitiva ens hem fet sentir allà fins a on 
hem arribat. Ja sabeu que la composició del consell escolar (a on hi ha majoria de mestres, a més de presència de 
l’Ajuntament) no ens permet aconseguir totalment el que proposem, però aquesta és l’estructura que tenim i quan 
no és possible arribar a un consens, no decidim pas nosaltres. De tota manera, heu de saber que en la decisió que 
finalment s’hagi pres hem fet arribar la vostra veu, mirant tant per la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills així 
com per la conciliació de la vida laboral amb la familiar. 

No vull acabar sense remarcar que en el poc temps que duc com a President de l’Amipa sempre (i dic sempre) 
he trobat a l’equip directiu de l’escola disposat a dialogar amb els pares, i mirant de mantenir si no augmentar la 
qualitat de l’ensenyament dels seus alumnes també en temps de retallades, encara que alguna d’aquestes decisions 
siguin impopulars per a la majoria de pares.

D’altra banda vull informar-vos de que el curs vinent treballarem
amb la nova web de l’Amipa  www.amipa-escoladelmar.cat amb
la que millorarem la informació de tot el que gestionem
a la Junta i també potenciarem la comunicació
entre l’Amipa i els pares que en formeu part. 
I finalment aprofito per animar-vos a que us
acosteu a l’Amipa, perquè fem molta feina,
tenim encara molta més feina a fer, i entre tots
segur que la farem molt millor. 

Gràcies!

Oriol Brutau
President de l’AMIPA de l’Escola del Mar

Una
 caixa de sorpreses 



Després que el Tribunal Suprem dictés vàries sentències exigint a la Generalitat 

de Catalunya que la llengua castellana fos també llengua vehicular, la nostra Amipa 

s’ha adherit a la plataforma somescola.cat, en defensa del model d’immersió 

lingüística català, per la funció de cohesió social que fa la llengua catalana i mirar 

d’impedir per exemple la segregació escolar en funció de l’elecció lingüística. 

Aquest model ha permès que qualsevol alumne escolaritzat adquireixi 

el ple domini de les dues llengües en finalitzar els ensenyaments 

obligatoris, a més de tenir en la llengua catalana una eina 

d’inclusió, d’integració i de cohesió en el sistema educatiu 

partint sempre del consens i del respecte per la pluralitat cultural 

i lingüística de les persones.  De fet ha estat la FaPaC (Federació 

d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya a la qual 

pertany la nostra Amipa) una de les impulsores d’aquesta plataforma que ja té més 

d’onze mil adhesions entre centres educatius, ampes, entitats i persones particulars. 

Adhesió 
al manifest

Tots
tenim
un ofici

Aquest curs hem decidit que volíem conèixer els oficis. No pas tots, no, però

sabíem que n’hi havia molts de diferents, d’originals, de divertits, de...

I no hem quedat gens decebuts, ans al contrari, els pares, mares, avis, avies, tiets, 

tietes, amics i coneguts han vingut a la nostra escola per mostrar-nos el que saben 

fer. També ens hem desplaçat nosaltres quan ha estat necessari per visitar obradors, 

farmàcies, peixateries, camps de conreu, sabateries... i vés a saber quants oficis més.

I com a cloenda de tot plegat, vam organitzar una FIRA D’OFICIS, aquí mateix, 

al pati de la nostra escola, oficis actuals i d’altres que gairebé es poden considerar 

desapareguts.

La veritat, és que s’han ofert moltes més persones de les que han pogut

venir, per raó del temps del que disposàvem. I nosaltres també ens hem

quedat amb les ganes de saber-ne encara més . Volem agrair tothom que

ha vingut i també aquells que ens han ajudat a que aquesta setmana hagi

estat tan exitosa.

                  Moltes gràcies a tots!







La meva àvia es diu María Inmaculada Concepción Martín 

Luis, però tothom la coneix com senyora Conxita i pels seus néts 

és la iaia Conxi o “abuela”. Va néixer al dia 2 de juny de 1944 a 

l’Hospital Clínic de la ciutat de Barcelona. La seva mare es deia 

Esther i va morir en el part després de que la meva iaia neixés. 

El seu pare era pescador i sortia cada nit a pescar i tornava als 

matins a casa. La família vivia al barri de Gràcia de Barcelona al 

carrer Tordera número 52. Era un barri semblant a un poble on 

tothom es coneixia .

La infància de la meva àvia no va ser pas gaire llarga. Fins els 6 

anys va viure a casa amb el seu pare i la seva germana gran. No 

tenien molts diners, no feia gaire que havia acabat la gerra civil 

i a moltes parts de Barcelona hi havia pobresa. A partir dels 6 

anys va anar a un internat de Barcelona, perquè el seu pare i la 

seva germana gran treballaven i no la podien cuidar. Es deia “El 

Pinar” i era a l’avinguda del Tibidabo. Era una escola molt gran 

on només anaven nenes. La meva àvia encara se’n recorda de la 

seva primera senyoreta, que es deia Amparo. Com no podien 

sortir al carrer jugaven al pati. Jugaven a saltar a la comba i també 

jugaven al “pitxi”. Una vegada que no tenien pilota van jugar amb 

una pedra i li va anar directament a la boca de la meva àvia i li va 

trencar una dent. Quan sortien anaven d’excursió, caminant, al 

cim de la muntanya del Tibidabo.

La meva àvia va sortir de l’escola als 11 anys. Va deixar d’estudiar 

perquè la seva família necessitava un sou més a casa. Va comen-

çar a treballar en un taller de confecció fent una feina que era 

picar els colls de les camises. En aquest taller ja treballava la seva 

germana. Feia un horari de 8 del matí a les 5 de la tarda.  En 

aquest temps, el seu pare va morir i com la seva germana gran 

s’havia casat, va anar a viure amb ella, a un pis del carrer Roger de 

Flor, al mateix barri de Gràcia. Quan sortia de treballar, tornava 

sempre a casa seva i només sortia amb les amigues els dissabtes i 

els diumenges a la tarda. Sempre sortien per anar a ballar, perquè 

a la meva avia li agrada molt. En la seva joventut la meva àvia va 

tenir dos nuvis. El primer es deia Ferran i era paracaigudista de 

l’exèrcit. Amb ell van ser nuvis durant dos anys, fins que el van 

traslladar a un altre lloc. El segon nuvi ja va ser el meu avi. Es deia 

Patrici i vivia al mateix carrer que la meva àvia. Es van conèixer 

en una festa d’un amics.  Després de cinc anys de nuvis es van 

casar i van anar a viure de lloguer a una casa del barri d’Horta. 

Els meus avis es van casar el 8 de maig de 1968, quan la meva avia 

tenia 24 anys. Aleshores es va dedicar a ser mestressa de casa, 

perquè el meu avi tenia una bona feina i no calia que la meva 

avia treballés. Van tenir cinc fills, quatre noies i un noi. La meva 

àvia explica que volien un nen, i per això quan al cinquè fill va 

ser un nen ja no van voler tenir-ne més. Sort que tenien una casa 

gran! L’alegria però va durar poc, perquè el meu avi va morir de 

sobte, per un atac de cor, quan tenia 40 anys i va deixar la meva 

àvia amb cinc nens petits. A partir d’aquell moment va haver de 

posar-se a treballar per portar els fills endavant. Va fer moltes 

feines, des de netejar cases, fins a cosir en un taller, i altres feines 

que podia fer des de casa.

La meva àvia té ara 66 anys. Ja s’ha jubilat. Viu sola a casa seva, la 

de sempre, ja que tots els seus fills han anat marxant. Bé, sola no, 

perquè a la casa també viu un gat que es diu “Baldomero”, i que 

fa enfadar molt la meva àvia. Sobretot quan la desperta a les 7 del 

matí, perquè vol sortir al terrat. Ara la meva àvia queda algunes 

tardes amb les seves amigues per anar a una cafeteria i xerrar 

amb elles. També va a la piscina municipal a nedar i molts matins 

surt a caminar, també amb les seves amigues. Moltes vegades cus 

per les veïnes, els arregla la roba que li porten. La meva àvia té 

a casa seva tres màquines de cosir! Els caps de setmana queda 

amb el seu fill per anar a veure el Barça, que és la gran afició de la 

meva àvia. Quan el Barça marca un gol en els partits sempre em 

truca per telèfon per tal que estigui informat.

Fent aquest treball m’ho he passat bé. He descobert moltes coses de la meva àvia que no sabia i, a més, he passat bones estones perquè l’àvia és una dona molt divertida, que sempre riu i està de bon humor. Jo crec que aquest caràcter l’ha ajudat molt quan ha passat temps difícils, perquè sempre pensa que s’ha de tirar endavant com sigui i no mirar el que ha passat i el que has deixat enrere. La meva àvia creu que ara és feliç, perquè tots els seus fills estan bé i a més té als seus nets amb els que li agrada passar moltes estones. I no té les preocupacions que tenia abans.

La
meva
àvia

Miquel Badals Torrecillas 
6èA



Extraescolars...present i futur

Aquest any
hi ha hagut...cantata!
I a més vàrem tenir sort, perquè semblava que anava a ploure i que ens aixafaria tota la feinada. 
Però no, finalment vàrem poder cantar tots: els petits, els grans...tots! Amb músics, amb mim i amb un públic molt 
entusiasta...a vegades, massa i tot! Amb les cançons, es va explicar la història de com la Tona va conèixer una nova 
ciutat, uns nous amics... però també es van tractar temes com el reciclatge i la solidaritat amb les persones que viuen 
al nostre entorn. Vàrem estar assajant i cantant tots junts, i ens va fer molta il·lusió compartir el nostre treball 
i el nostre esforç amb tots vosaltres.

Gràcies per haver vingut
i pel vostre suport.

Cal dir que la Cantata d’ enguany també 
va ser el primer dels actes a on l’ alumnat 
va poder vestir la nova samarreta amb els 

logotips de l’AMIPA i de l’Escola del Mar, una 
idea que va sorgir fa un parell d’anys amb uns 

objectius molt concrets: creiem que pot anar 
molt bé com a identificador dels nens a les 

sortides escolars i a totes les festes organitzades 
tant per l’Escola com per l’AMIPA. Per triar el 

color es va acordar repetir el mateix amb
el que es fa ver la primera samarreta

fa mes de 25 anys.                                                           

Al llarg del curs, els nens i nenes de l’Escola del Mar han 
participat i gaudit de diferents activitats extraescolars com: 

• Acollida/Permanències: S’han fet diferents tallers, esperant 
així l’hora d’entrada o sortida de l’escola.
• Biblioteca:  Respectant i fent un bon ús de l’aula, els nens 
han fet els deures a més de poder llegir i compartir “la Maleta 
Viatgera”.
• Escacs: Han après els moviments de les peces i el seu joc.
• Anglès:  Han ampliat el seu vocabulari a través de jocs i 
cançons.
• Devoracontes:  Han interpretat els contes potenciant la seva 
imaginació i l’hàbit de lectura.
• Jazz:  S’ha treballat la coordinació, el moviment i el ritme.
• Bàsquet:  L’objectiu era conèixer les diferents posicions i el 
joc en equip.
• Futbol: S’ha treballat el control de la pilota parada, en 
moviment i el joc en equip.

• Fem esport: S’han practicat diferents esports per a conèixer 
el propi cos.
• Teatre: Interpretant, han après a expressar-se i compartir.

Per al pròxim curs 2011/2012 estem treballant per incorporar 
noves activitats que es duran a terme juntament amb les ja 
mencionades.

• Música:  Podran treballar les qualitats del so, el ritme, 
l’estructura, els plans sonors...
• Ioga: L’objectiu del qual és conèixer el cos, el seu moviment 
i control.
• Mecanografia: Per aprendre a utilitzar els dits de les dues 
mans davant d’un teclat QWERTY.
• Dansa del Ventre: Una gran oportunitat per a conèixer 
un altre tipus de dansa i apropar als nens/es a una cultura 
diferent.
    Esperem que us agradin!!!



Festival d’extraescolars
El passat 28 de maig es va celebrar la festa 
de l’AMIPA i d’extraescolars.

Es van mostrar les diferents activitats que s’havien 
fet al llarg del curs. Desprès de les actuacions, com 
a novetat, hi havia activitats molt entretingudes 
amb les quals nens i grans s’ho van passar 
d’allò més bé: bitlles catalanes, minigolf, esquis 
lliscants...Entremig de les activitats, fruita fresca 
per a tothom.

Molts dels nens van aprofitar per estrenar la nova 
samarreta de l’AMIPA. Feta especialment per a 
cada un d’ells.

Volem donar les gràcies a totes
les mares i pares, als monitors
i a la direcció de l’escola per
ajudar-nos a fer possible una
bonica festa d’extraescolars.


