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Ja neden amb nosaltres nous    i noves

Ja tornem a ser aquí!
Impacients i neguitosos a la porta de l’escola!
Només un tres i no res 
i ens capbussarem plegats 
al nostre particular mar.

I amb un “patim” i un “patam”
de nou estem al principi 
i el camí serà molt llarg, 
però no serà pas difícil,
som a l’Escola del Mar!

Uns comencen, uns acaben
i es barregen il·lusions.
Uns ploren per la incertesa
mentre que els que aquest any marxen
ploraran amb els adéus.



Com tots sabem, l’AMIPA està formada per totes les mares 
i pares d’alumnes de l’Escola del Mar, si bé menys d’un 6% 
del total de famílies s’hi dedica voluntària, desinteressada 
i activament en diferents àmbits d’actuació.

La Comissió de Menjador vetlla, tant per la dieta dels nostres 
fills, com per la qualitat que pugui oferir l’empresa que se’n 
responsabilitza, així com per les instal·lacions que cedeix la pròpia 
escola per la preparació i consum dels aliments. D’altra banda, 
junt amb la Comissió d’Extraescolars, coordina també el servei 
de monitoratge que cuida de l’alumnat durant el migdia. Si 
aquestes Comissions -de sobte- desapareixessin, estem totalment 
segurs que tant la Direcció com altres entitats, més enllà de 
l’escola, acabarien oferint una solució a aquest delicat assumpte, 
on s’haurien d’estudiar també els serveis d’acollida i permanències 
de matí i tarda, serveis dels que moltes famílies fan ús i on molts 
nens i nenes desenvolupen altres activitats no lectives que són 
del seu interès, tan lúdic com educatiu.

La Comissió de Seguretat col·labora directament amb l’escola 
en millores i nous projectes que cal implementar a l’edifici, en 
prevenció de riscos, en propostes d’evacuació i en tot allò que pot 
afectar la integritat física dels nostres fills. Si les persones que hi 
formen part no poguessin dedicar-s’hi l’escola s’hauria d’enfrontar 
sense el nostre recolzament davant de diferents organismes 
municipals i comarcals. No cal dir que dues entitats amb el mateix 
objectiu poden fer més pressió que no pas una de sola.

La Comissió de Festes col·labora directament amb l’escola en 
esdeveniments dirigits a l’alumnat (Castanyada, Carnestoltes,…) 
com en d’altres oberts a tothom (Festa d’Extrascolars, Rua,…). 
Sense voler desmerèixer la tasca de l’escola en aquest sentit, sí és 
evident que la pèrdua d’aquesta col·laboració mai seria positiva.

Sense la Comissió de Comunicació o les seves sub-comissions 
podrien desaparèixer alguns mitjans d’intercanvi d’informació 
del triangle Escola · AMIPA · Famílies, així com s’anirien en 
orris tots els esforços realitzats en proximitat i difusió usant les 
Noves Tecnologies (Facebook, web, llistes de distribució…), 
en representació directa en totes les classes (delegats) i en 
canalització de les diferents percepcions i suggerències. Això 
no significa que desapareixés la informació directa que genera 
l’escola cap a les famílies o la possibilitat de les famílies de fer 
arribar els seus dubtes a l’escola, però sí desapareixerien alguns 
dels canals per on, tan aquestes com altres informacions, 
poden fluir.

La Socialització de Llibres és un projecte que es du a terme 
amb l’escola. Si cap mare o pare formés part d’aquesta Comissió, 

l’escola seguiria aquest projecte...però d’una forma més debilitada, 
fet que podria fer trontollar els bons resultats incrementats, 
any rere any, de forma conjunta.

Si s’extingeix la Comissió InterAmpes perdem el contacte amb 
la resta d’iniciatives que es porten a terme per altres Ampes 
d’altres centres, ja sigui per temes propis com col·lectius que 
poden afectar a tot el municipi, la comarca o -fins i tot- la 
comunitat. Seria una autèntica llàstima, ja que l’intercanvi entre 
diferents entitats que tenen objectius comuns sempre és positiu 
i esdevé una font inesgotable de noves propostes i noves línies 
de treball a seguir força interessants.

L’Escola de Pares s’ocupa de diversos col·loquis, xerrades i/o 
formacions que sempre són del nostre interès per les relacions 
entre diferents membres de la família, per conèixer diferents 
pautes de comportament segons les edats dels nostres fills, 
les seves relacions amb l’entorn escolar i/o social,…Esdevé una 
font d’informació i coneixement de la que estem segurs només 
pot generar beneficis en la consolidació dels nostres rols com 
a pares o mares.

Els companys d’Hàbits Saludables cooperen tant amb l’escola com 
amb diverses Regidories de l’Ajuntament en vistes a oferir-nos 
un escenari totalment basat en les opcions de millora de diferents 
estils de vida, amb l’interès que això comporta dins d’una societat 
sedentària com l’actual. Alimentació, esport, prevenció,…són 
temes de vital importància que impliquen una responsabilitat 
directa per part nostra com a mares i pares, i que de no ser-hi 
doncs perdria el poder de difusió que realment requereix.

Per acabar, tot el descrit fins aquest punt no seria mai possible 
si desapareixés la Comissió Econòmica, que és la que fa possible 
que -partint de les diferents quotes familiars anuals i dels diferents 
preus dels serveis que es poden oferir- es gestioni un pressupost 
per tal que qualsevol de les altres Comissions pugui desenvolupar 
les seves activitats d’una forma econòmicament viable i amb 
resultats -almenys des del nostre punt de vista- força positius. 
Mai ens preguntem si el que fem podria ser millorable...perquè 
n’estem totalment segurs: tenim la total certesa de què amb la 
teva col·laboració només ens queda tirar endavant, que sumant 
propostes reforçarem l’AMIPA i -en conseqüència- l’atenció, 
el benestar i el desenvolupament de l’alumnat.

Des d’aquestes lletres, agraïm la incorporació de nous 
col·laboradors a les diferents comissions, el que permet continuar 
any rere any amb aquesta gratificant tasca i amb la satisfacció
que genera el treballar pel millor col·lectiu al qual un s’hi pot 
dedicar, que són els nostres fills i filles.



Vilassar TV 
ens pregunta 
entrevista a l’Isis Royo, 
membre de l’AMIPA
El passat mes d’octubre Vilassar de Mar Televisió VTV va 
entrevistar la nostra companya Isis Royo. Es van comentar 
els efectes que les retallades del Govern de la Generalitat està 
provocant en els nostres centres educatius, així com altres 
qüestions com ara la polèmica Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en contra de què el català sigui la llengua 
vehicular en el sistema educatiu català.

Millora de la 
seguretat a 
les entrades 
i sortides de 
l’escola

Pots veure-ho sempre que vulguis a 

www.amipa-escoladelmar.cat/

i també a

www.vilassardemar.tv/videos/index.php?id=451

Des de Mar Endins us volem repetir l’acord conjunt al qual es va 
arribar entre l’ajuntament, la policia municipal i l’escola en aquest 
assumpte, i del que ens sentim força satisfets dels resultats:

Com a resultat de les instàncies enviades durant el curs passat a l´Ajuntament, a partir 

de dimecres dia 2/11/2011, la policia municipal de Vilassar de Mar, canviarà les seves 

actuacions per a millorar la seguretat a les entrades i  sortides de l´escola dels

nostres fills i filles.

L´acció policial es realitzarà de manera que:

1.- S´ubicarà la tanca protectora en el carrer de Santa Magdalena per a evitar l´entrada 

de cotxes 10 minuts abans de l´entrada a les 9h i a la sortida a les 16:30, com es fa 

habitualment. 

2.- Posteriorment l’agent es dirigirà a la porta de l´escola per tal d’impedir  la circulació 

de cotxes mentre duri la sortida, i així evitar els moments de  més risc. 

3.- A més durant una setmana es notificarà als cotxes que estiguin mal aparcats 

al Carrer Jeroni Anyé Casanovas, de la infracció que estan cometent. I més 

 endavant se’ls sancionarà.

De la mà de l’excel·lent humorista gràfic madrileny Forges us volem 
convidar -en clau d’humor- al moment de reflexió que es desprèn entre 
línies dins d’aquesta vinyeta. Tanmateix, si trobeu vinyetes similars 
i les voleu compartir amb nosaltres via Mar Endins preguem ens les 
feu arribar a l’adeça electrònica amipa@escoladelmar.com indicant 
a l’assumpte Vinyeta.

Un moment de reflexió



La Castanyera
ens ha escrit 
i Sta. Cecília 
ens ha gaudit

01.- Quan seré gran
  Sebastián Phillips (flauta), Marc Ballestero (piano), Sergi Valdivia (timbala) 
  i Javier Sandalinas (timbala)

02.- Si tu vas al cel
  Paula Acero (violí), Berta Quirant (flauta), Anna Sánchez (Flauta), Berta Brugat (metal·lòfon  
  baix) i Laura Ruiperez (metal·lòfon)

03.- Brahms’ Lullaby
  Paula Mabilón (piano), Ana Moro (piano), Marina Aguilar (flauta) i Aida Punsola (flauta) 

04.- El petit vals
  Berta Sierra 

05.- Alegrament naveguem
  Miguel Baqués 

06.- Els nens del cor
  Júlia Porta (veu), Berta Muñiz (flauta), Bouchra Bakkali (flauta) i Alegria Barba (metal·lòfon)

07.- Coral
  Carla Claramunt (violí), Marina Nin (flauta), Mariona Marsol (flauta), Elena Martínez (flauta), 
  Marta Roca (metal·lòfon) i Laura Graciani (metal·lòfon)

08.- Estudi nº8
  Anna Claramunt

09.- Xim-xi-mini
  Maria Shu

11.- Quan a vora de tu passo
  Melani Torres (flauta), Claudia Carnota (flauta), Romina Gonda (flauta), Touria Zribri (flauta),  
  Hanna Salazar (xilòfon), Gabriella Tella (metal·lòfon), Carla Zapata (metal·lòfon)
  i Joshua Martos (timbala) 

12.- Dansa àrab
  Jordi Baqués (piano), Joan Rahmnan (xilòfon) i Ferran Cárceles (timbala) 

13.- Hopping along
  Ivet Peralta 

14.- Quan les oques van al camp
  Núria Idurriaga

15.- Dancing bear
  Jordi Baqués

16.- Piturrín
  Marc Ballestero

17.- My heart will go on
  Ingrid Carbonell (veu), Nil Manyer (piano), Iosune Jimenez (flauta), Alba Candelario (flauta),  
  Maria Marquilles (flauta), Sara Martín (metal·lòfon baix), Irene Padilla (xilòfon),
  Ximena Soto (xilòfon) i Marina Fraile (xilòfon)

18.- Quan les oques van al camp (bis)
  Tots

El 22 de novembre vàrem tornar a 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 i on es van 
recitar, utilitzant diversos instruments, les 
següents peces:

Podeu veure totes les actuacions allà on sigueu entrant a
http://marblocsmusica.blogspot.com/2011/11/concert-de-santa-cecilia-2011.html



Un mar
de lectura
Des de l’AMIPA volem tornar a iniciar un recull 
de llibres recomanats separats per franges d’edat.
A continuació veureu la primera de les seleccions 
i ens interessaria molt compartir amb tots vosaltres 
experiènces positives en la lectura, així que feu-
nos arribar les vostres recomanacions per correu 
electrònic a amipa@escoladelmar.com indicant 
en l’assumpte el text Llibres recomanats.

Finestra màgica: colors 
Roger Priddy · 2010 · ISBN 9788479426699

Aquest llibre amb preguntes senzilles, pistes 
i respostes darrere les finestres estimula 
l’aprenentatge del nen.

Els cap de drap. Juga amb els 
números 
Varis autors ·  
2009 · ISBN 9788493667252

Els amics cap de drap Alfred, Rita, Mumu, Milo, 
Talalo i Olga descobreixen i juguen amb 

els números.

El llibre mossegat 
Herve Tullet · Ed. Coco-Books
2011 · ISBN 9788493782191 

Un llibre que convida a acolorir i jugar amb la gran 
mossegada que es troba en el centre de cada pàgina. Gràcies 
a la seva enginyosa forma, es pot utilitzar com a objecte de 
joc per potenciar la imaginació i la creativitat infantil: serveix 
de pretext per llançar una pilota en una canastra, tirar dards 
en una diana o papers en una paperera. També pot fer fotos 
com la millor càmera de retratar o decorar la piscina abans 
de donar-se un bon capbussó. Cada pàgina és una nova 
aventura. Comença a pintar d’una altra manera!

Memorias de Idhún: 
La resistencia (I)  
Laura Gallego · Ediciones SM 
2009 · ISBN 9788467535938

Trilogia. Jack pedaleja amb força, empès per un estrany 
pressentiment. Sap que alguna cosa no va bé, però amb prou 
feines sospita que quan arribi a la seva casa la seva vida haurà 
canviat de manera inimaginable. Tampoc sap que la seva des-
tinació està unida al de Kirtash, un fred assassí, i al de Victòria, 
una noia a qui encara no coneix. Quan Jack creuï el llindar 
de la seva casa, haurà entrat al món de la Resistència, un petit 
grup que lluita per la llibertat d’un món anomenat Idhún.



El Suport Educatiu Personalitzat

Aquest curs, per indicació del Departament d’Ensenyament, s’ha instaurat 

a l’escola el Suport Educatiu Personalitzat (SEP).

A la nostra escola sempre s’han contemplat diferents nivells d’atenció a la diversitat com 

ara la Tutoria individualitzada (que permet als tutors/es un apropament a l’alumne així com 

un major coneixement de les seves capacitats i potencialitats) i els Desdoblaments (que 

permeten treballar d’una manera més propera, dialogada i personalitzada aquells continguts 

que es considerin convenients i que en gran grup són més difícils d’atendre).

 
El SEP està destinat a l’atenció de l’alumnat que presenta mancances o retards d’aprenentatge 

però també l’alumnat d’altes capacitats. Aquest suport va destinat, de manera preferent, 

a l’adquisició del procés de lectura i escriptura, a l’assoliment de les habilitats matemàtiques 

bàsiques i a l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi. En les hores de SEP, 

el grup-classe sempre és atès per dos mestres. Aquests, poden estar tots dos dins de l’aula 

o bé un d’ells pot sortir amb un petit grup, per treballar temes concrets, mentre que l’altre 

es queda amb el gran grup que realitza activitats de repàs i/o d’aprofundiment dels 

aprenentatges però, en cap cas, avança contingut o es dóna matèria nova.

El SEP no inclou l’alumnat NEE (amb necessitats educatives especials greus o permanents) 

que, previ dictamen de l’EAP, són atesos a l’Aula de suport.

Projecte ARCE
Ja fa uns anys que el “Ministerio de Educación“ organitza programes d’activitats amb la finalitat que centres educatius de diferents comunitats autònomes es posin en contacte i comparteixin experiències. De fet, la nostra escola ja hi va participar en les dues convocatòries anteriors.

Aquest cop, l’aposta és més ambiciosa ja que ens hem posat d’acord amb cinc centres (de Màlaga, de Segòvia, de Múrcia, de Madrid i de Mallorca) i amb edats que van des dels nens i nenes d’educació infantil fins a una escola d’adults.
El tema que hem escollit és un tema que ens implica a tots i que és molt important a qualsevol edat: la lectura...com a font de coneixement i com a plaer.

El títol que hem posat al projecte és “De 0 a cien ... en un libro cabemos tod@s” i pretén crear un banc de recursos comú així com compartir bones pràctiques que ens ajudin a millorar la nostra biblioteca.

Molt aviat ens trobarem per començar a concretar el projecte i ja us farem saber les activitats concretes que durem a terme.



Nadals 

solidaris
Un any més tant l’AMIPA com l’Escola us agraïm tota
la col·laboració que heu demostrat en aquesta darrera 
campanya de recollida solidària d’aliments i joguines 
dirigida als col·lectius més desfavorits.

Com ja sabeu, els destinataris de tot aquest material 
són entitats benèfiques com la Creu Roja, Càritas de 
Vilassar de Mar o el Cottolengo, i tenint en compte 
la situació sòcio-econòmica actual qualsevol tipus 
d’aportació voluntària és més benvinguda que mai. 

Moltes gràcies de nou per la vostra ajuda a qui realment 
ho necessita, ajuda que alhora permet transmetre uns 
valors ètics i morals cap a l’alumnat dels que segur 
en podem treure profit.

Bones Festes a tots!

Comparsa de 
Carnestoltes 

2012
Comunicació 2.0 

nou web
Més de 110 persones entre alumnes, pares, mares, 
familiars i amics s’han inscrit per participar a la propera 
Rua de Carnestoltes, on esperem igualar o -millor 
encara- superar l’exitàs de l’any passat.

No podem escriure aquí la temàtica escollida d’enguany 
en vistes a garantir l’efecte “sorpresa”, però sí és cert que 
ja s’està treballant a corre-cuita per tal que el proper 
18 de febrer de 2012 a la tarda gaudim tots plegats d’una 
festa inoblidable. 
 
Des d’aquí us convidem a acompanyar-nos i donar-
nos el vostre suport des d’avui fins que acabi la festa, ja 
que tot i que les inscripcions estan tancades qualsevol 
aportació en qualsevol sentit contribuirà a aquest nou 
èxit que pretenem assolir.

Aquest any sí!!! Hem estrenat aquest curs el nou web de 
l’AMIPA de l’Escola del Mar, un lloc on podreu trobar tant 
notícies nostres com de l’escola, podeu conèixer el nostre 
funcionament intern, consultar els resums de les actes
i decisions preses a les nostres Juntes, així com saber quan 
tindrà lloc la següent per tal que pugueu fer un forat a la
vostra agenda i col·laborar amb la vostra assistència.

També trobareu enllaços d’interès, podreu consultar els
menús del menjador, descarregar diferents formularis 
per diferents activitats que portem a terme,...i contactar 
directament amb nosaltres per aportar els vostres 
suggeriments, propostes o inquietuds.

www.amipa-escoladelmar.cat
amipa@escoladelmar.com
Facebook: AMIPA Escola del mar



D’entre tots reptes que com a AMIPA ens hem marcat de cara a generar canals d’informació 
unidireccionals i bidireccionals (els delegats, la revista, el nou web, el facebook,..), cal destacar 
també la generació de “llistes de distribució” via correu electrònic, un mitjà que ens permet arribar 
molt ràpidament als diferents interessats amb reculls de notícies vigents en el moment d’emetre’l.

Si encara no reps correus d’ “AMIPA 2.0” i hi estàs interessat en donar-te d’alta, no 
dubtis de facilitar-nos el correu electrònic on vols rebre aquesta informació a través 
de “amipa@escoladelmar.com” referenciant l’assumpte amb “Alta llistat distribució”

• Mai li confiïs al teu gos que cuidi el teu menjar.   (Roger, 10 anys)
• Quan el teu pare estigui enfadat i et pregunti “Què, semblo    un idiota?”, no li contestis. (Berta, 11 anys)• Mai li diguis a la teva mare que la dieta no li està servint.     (Toni, 14 anys)

• No mengis masses prunes passes. (Raül, 9 anys)• Mai tractis de batejar a un gat. (Ingrid, 8 anys)• Quan la teva mare estigui enfadada amb el teu pare, no    deixis que raspalli el teu cabell. (Laura, 11 anys)

• Mai deixis a la mateixa cambra els teus deures    i el teu germanet de tres anys. (Clàudia 10 anys)• No és possible amagar un tros de bròquil dins    d’un got de llet. (Armir, 8 anys)
• Si vols que et donin un gat, primer demana un poni.    (Noemi, 15 anys)
• Els marcadors de tinta no serveixen com a llapis labial.       (Nadia, 9 anys)
• Si vas treure una mala nota a l’escola, ensenya-li a la teva    mare quan estigui parlant per telèfon. (Aroa, 13 anys)

Llistes de
distribució

Un mar de petits consells...

Blau és felicitat, és energia, és alegria, pena, tristesa... Verd és mareig, és estar 

content/a... Els colors, molt sovint, són emocions, sentiments, desitjos, sensacions, 

estats d’ànim... El verd, el blau, el taronja i el rosa han inspirat el nostre treball 

“Un color...un sentiment”.

Els alumnes de cicle mitjà a través 

de la pintura i el color hem expressat 

alguns dels nostres sentiments... 

de les nostres emocions. Desitgem 

que gaudiu de l’exposició que hem 

muntat a l’escola tant com nosaltres 

hem gaudit d’aquesta experiència.

Un
color...
un
sentiment

Envia’ns el teu consell, indicant-nos el teu nom i la teva edat a “amipa@escoladelmar.com” amb assumpte “Consells”


