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Un any més,
I el bon temps va estar de la nostra part! Mares, pares, familiars, professorat, monitors i alumnat vàrem
poder gaudir el passat 17 de febrer de 2012 de la tradicional festa del Carnestoltes, on les difresses,
sa Majestat el
Rei Carnestoltes les comparses i les ganes de passar una bona estona vàren ser les autèntiques protagonistes.
ens convida a
Tot va començar amb una desfilada de diferents disfresses des del pati de cicle inicial fins arribar al
la gresca i a la
pati central, mentre els familiars no paraven de tirar fotografies per allà on passaven les comparses.
disbauxa en la Un cop al pati de les porxades, els alumnes anaven ocupant la seva posició entrant per ordre des dels
seva celebració més petits d’educació infantil fins als seus companys més grans de primària. Pirates, superherois,
soldats, princeses, dracs,...van anar omplint de gom a gom el recinte fins que a l’escenari va aparèixer
el Rei Carnestoltes i els seus secretaris per oferir-nos el seu discurs: el Consell dels Bulls.

Tot seguit, de la mà dels alumnes de 6è es va iniciar un espectacle d’imitacions, de balls i
de cançons que no va deixar indiferent a ningú, mentre el públic esclatava a riure
acte rera acte. Un cop acabat l’espectacle, la música i el volum van intervenir
per fer-nos ballar a tots plegats, des del més petit al més gran abans
de finalitzar la festa.

Podeu veure més imatges a...
Blog de festes de l’escola

http://marblocsfestes.blogspot.com.es/2012/02/fotos-rua-carnaval

I també vídeos a...
http://marblocsfestes.blogspot.com.es/2012/02/blog-post.html

Hem participat

de noaula

rua...

Comença el curs i la gent té ganes de gresca i festa, té ganes de tornar a fer una
comparsa, de preparar una carrossa, de triar disfresses, de triar el com anirem,
el com ho farem....

A principis d’octubre tenim les primeres trobades on escollim el tema que
treballarem, comencem a fer els patrons de les disfresses, a triar la roba que
utilitzarem, a definir la carrossa...i el més important: marquem una data perquè
tothom es pugui inscriure i saber -del cert- quanta gent formarem la comparsa.
Aquest any entre nens, nenes i pares vam arribar a ser 118 persones a més a més
del Sr. Cuquet, el qual volem donar les gràcies per deixar-nos treballar a casa seva
i acompanyar-nos durant la rua.
De follets i folletes del bosc, aquest va ser el tema triat i per això “Estem
encantats” va ser el nom escollit de la nostra comparsa, presidida per la reina
“La Gran Encantada”.
El dia “D” ha arribat, hi ha nervis, ja tenim ganes de començar, des de l’escola
marxem tots junts cap el punt de sortida. I, som-hi! Des de les 19.30 h fins a
les 21.30 h que va durar la rua, petits i grans no vam parar de ballar i saltar. Els
carrers de Vilassar estaven plens de gom a gom i això encara ens va animar més
a no perdre el ritme i el somriure fins arribar al Pavelló, on després de refer-nos
una mica amb un bon entrepà i beguda vam seguir la festa fins ben entrada la
mitjanit.
Aquest any no vam tenir sort amb els premis, però “que nos quiten lo bailao”.
Grans i petits vam gaudir molt i molt, tant és així que la gent ja està pensant
amb la disfressa de l’any vinent on volem que tu també hi participis!!!

Podeu veure més imatges a...
Web Amipa

http://www.amipa-escoladelmar.cat

Facebook, grup de l’Amipa

http://www.facebook.com/groups/309286268731/

Picasa

https://picasaweb.google.com/101041814826129337712/RuaCarnestoltes2012

Per una

escola
inclusiva
A l’AMIPA hem creat la
Comissió per l’Escola Inclusiva
Amb aquesta comissió volem fomentar
i promoure l’educació inclusiva fent servir
la diversitat com a eina per potenciar els
valors humans. Volem aconseguir, treballant
conjuntament amb l’escola, que es disposin
de tots els recursos personals, tècnics i materials
necessaris per atendre a tot l’alumnat, tant
si tenen necessitats educatives especials com
si no, tant en l’educació obligatòria com en
activitats extraescolars, sortides, etc.
En definitiva, vetllar per la normalització per
evitar l’exclusió social i facilitar la participació
a totes les famílies que ho necessitin.
Començarem amb un breu relat...

El dia de la

La belleza de Holanda
A menudo me piden que des
criba la experiencia de cria
r y educar a un niño con una
discapacidad. Para ayudar
a las personas que no han
tenido esta experiencia tan
especial a comprenderlo y
a imaginarse como es, es alg
o así...
Cuando estás esperando un
bebé, es como planificar un
fabuloso viaje de vacacione
Italia.Te compras un montó
sa
n de guías de viaje y haces
planes maravillosos: el Co
en italiano. Es todo muy em
liseo,
ocionante. Después de me
ses esperando con ilusión,
por fin el día. Haces tus ma
llega
letas y sales de viaje. Alguna
s horas mas tarde, el avión
aterriza. La azafata viene
y te dice: “Bienvenidos a Ho
landa” ¿Holanda? dices . “¿Q
quiere Vd. decir con Holan
ué
da?. ¡Yo contrate un viaje
a Italia!. ¡Tendría que esta
Italia!. ¡Toda mi vida he soñ
r en
ado con ir a Italia!”.
Pero, ha habido un cambio
en el plan del vuelo y el avi
ón ha aterrizado en Holan
y allí debes quedarte. Lo imp
da
ortante es que no te han llev
ado a un lugar horrible,
repugnante, sucio, lleno de
pestilencia, hambre y enferm
edad. No, es simplemente
lugar diferente. Por lo tan
un
to, tienes que salir y compra
rte nuevas guías de viaje.
aprender un idioma comple
Y debes
tamente nuevo. Y conocerás
a gente totalmente nueva,
no hubieras conocido nun
que
ca. Es basicamente un lug
ar distinto. Es más tranqu
Italia, menos excitante que
ilo que
Italia.
Pero después de pasar alg
ún tiempo allí y haber rec
obrado tu aliento, miras a
alrededor, y empiezas a dar
tu
te cuenta de que Holanda
tiene molinos de viento, Ho
tiene tulipanes. Holanda tien
landa
e incluso ¡Rembrandts!. Al
mismo tiempo, toda la gen
que conoces a tu alrededor
te
están muy ocupados yendo
y viniendo de Italia y todos
presumen del tiempo marav
ellos
illoso que disfrutaron allí.
Y durante el resto de tu vid
dirás a ti mismo: “Sí, allí es
a, te
donde yo debería haber ido
. Eso es lo que yo había pla
Y ese dolor nunca, nunca
neado”.
desaparecerá del todo, por
que la pérdida de ese sueño
es una pérdida muy signific
ativa.
Pero si te pasas la vida lam
entándote de no haber pod
ido visitar Italia, es posible
que nunca te sientas lo sufi
cientemente libre como par
a
poder disfrutar
de las cosas tan especiales
y encantadoras
que tiene Holanda.
Autora:
Emily Pearl Kinsgley
TV “Barrio Sésamo”.
Escriptora del programa de
Down.
Té un fill amb Síndrome de

pau

Hem celebrat el Dia de la pau!
Bé, de fet la paraula escaient no hauria de ser “celebrat”, ja que el que ens agradaria seria
festejar que al món on vivim hi ha PAU. Així, en majúscules! Però no sempre és així…

Per això, tots els nens i nenes de l’escola ens hem reunit per compartir
plegats la sort que tenim de poder viure en pau. De la mateixa manera,
hem volgut reflexionar uns moments sobre el fet que nosaltres hi
podem contribuir si aconseguim solucionar les nostres diferències
de manera pacífica.
El colom de la pau que tenim sempre a la façana de la riera i el plafó que
hem dissenyat amb les fotografies de tot l’alumnat de l’escola, vol ser un
recordatori d’aquesta voluntat.

Aplica’t el

conte
Al pot petit hi ha la bona

confitura...des de l’Amipa volem
iniciar una nova secció de contes
curts amb grans missatges, i aquí
va el primer:
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pintura...”
bonic fer quadres amb la
les
-“Si sabessin com n’és de
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Envia’ns el teu conte, ind

Un any més l’esforç de tots ha servit per

contribuir a fer passar unes millors festes
de Nadal als més desfavorits. Des del grup de
pares i alumnes responsables del lliurament i
en nom de les entitats beneficiàries...
Moltes gràcies a tots de nou!!!

Apunta’t la data
de la propera festa
El 16 de juny!!!

Coincidint amb la festa de comiat dels alumnes de 6è, el dia 16 de juny us
esperem per celebrar la tradicional festa d’extraescolars. Marca’t aquesta data
al calendari, a l’agenda i allà on vegis...T’esperem!!!

L’Amipa 2.0
et recorda...

Un cop ja en marxa l’iniciativa

d’informar de temes interessants per
a tots a través de correus electrònics
hem rebut alguna adreça retornada,
imaginem que per algun error en la
transcripció. Si encara no reps correus
d’ “AMIPA 2.0” i vas donar-te d’alta, no
dubtis de facilitar-nos de nou el correu

electrònic on vols rebre
aquesta informació escrivint-nos
a “amipa@escoladelmar.com”
i referenciant l’assumpte amb
“Alta llistat distribució”. Tanmateix,
si no et vas donar d’alta i ara ho
vols fer, també pots utilitzar
aquest canal.

Podeu veure què estem fent i a on actuem a...
http://www.youtube.com/watch?v=23KBdOtXEaA

