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Molta sort en la vostra
nova etapa, on desitgem
que seguiu nedant com
ho heu fet sempre a
l’Escola del Mar...

sempre endavant!

Què
llegim
aquest
estiu?

Per a tots..

Downtown
“Me llamo Blo, tengo Síndrome
de Down, una novia, muchos
amigos y un disco favorito””.
La normalidad y la integración

Per als més petits...

El zoo d’en Pitus és un cant a
l’amistat, a la col·laboració, a la fe i
a l’entusiasme, a través de l’acció i
les aventures d’una colla de nois
i noies del barri d’en Pitus,

que munten un autèntic
zoo —amb tigre i tot!—
perquè l’amic malalt

es pugui pagar un
viatge a Suècia, on
un especialista
pot guarir-lo.

Aplic
a
Com a continuació de la nova

son las señas de identidad de
las tiras cómicas y desenfadadas
páginas de
de este libro. Los protagonistas de las
sonrisas, como
Downtown me han arrancado muchas
Per als més grans...
amigos nos
espero que hagan con vosotros. Blo y sus
75 consells per sobreviure
de vista de los niños
demuestran la realidad desde el punto
a l’ escola
el mundo sin
que tienen Síndrome de Down y que ven
La vida als dotze anys pot ser bastant
los demás.
ninguno de los prejuicios que tenemos
difícil: la teva mare et castiga sense
realidad que los
La primera viñeta del libro resume una
raó, la teva millor amiga s’enfada
n conocemos y
padres de niños con Síndrome de Dow
amb tu, t’enamores d’un noi que
e de Down es que
compartimos “Lo malo de tener Síndrom
no et convé, fiques la pota amb les
poco tristes…, lo
el día que naces, tus padres se ponen un
populars... Per això t’aconsellem
ven a estar tristes
bueno es que después de ese día no vuel
aquest manual, que t’ajudarà a
co, pero aún con
nunca más”. Sé que se suena un poco idíli
sobreviure en els mals moments.
afrontamos, no deja
todas las preocupaciones y miedos que
Ah!, i mira al final del llibre; hi he
Downtown es que
de ser una gran realidad. Y lo mejor de
posat el millor: uns “consellets” per
realidad a todos
permite dar a conocer, con humor, esta
aprendre a dibuixar chibis i unes
aquellos ajenos a la misma.
enganxines molt divertides.

’t al

conte

secció de contes curts amb missatge iniciada el
trimestre anterior, us publiquem el recull d’aquest exemplar:

Un bon dia, un vell savi i viatger va arribar a un poble i va concentrar a tots els habitants a l’ajuntament.
El savi va explicar un bon acudit i els veïns van esclatar a riure. Quan es va fer el silenci, els va tornar
a explicar el mateix acudit. Encara hi va haver gent que tornava a riure, però menys que la primera vegada.
Mentre s’anava fent fosc, el savi seguia repetint l’acudit una vegada i una altra, fins que ja ningú va riure més.
Quan ja no podia arrencar cap somriure més els hi va dir seriosament: “Si no podem riure’ns diverses vegades
d’una mateixa cosa, per què aleshores som capaços de plorar pel mateix fet una vegada i una altra?”

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

La mostra
literària
de Vilassar
de Mar

Dels 309 treballs que es van presentar enguany a la Mostra Literària de Vilassar
de Mar, concurs literari organitzat per la Regidoria de Cultura, 3 dels primers
premis van ser per a participants de la nostra escola.
Des d’aquí volem felicitar a les tres guanyadores,
i us deixem una mostra dels seus treballs:

Primer premi de poesia grup A
Emma Barranca

Primer premi de poesia grup F
Carla Pi Barranca

Primer premi de poesia grup B
Eva Mendoza

La muntanya

25 haikus (aquí hi ha 4 dels 25 haikus)

La Lluna i jo

La muntanya
ben alta,
ha vist un balcó.

Vespre d’hivern.
El poble és buit, desert,
la foscor, sòlida.

Quatre fases té la Lluna
i les quatre sempre és una.
La Lluna nova és la més vergonyosa,
s’amaga, no es veu i em posa nerviosa.

Dalt d’un turó
hi ha una donzella
que mirava l’horitzó.
I aquella donzella
era de Marroc,
però vivia aquí,
perquè havia de fer
classes de violí.

El sabater
El sabater ben content
ha sortit cap a casa seva,
i duu una gran maleta,
tota plena de claus velles.
Tot el dia allà tancat
fent sabates, dia i nit.
Deu ser molt avorrit!

I tot somriu.
Ningú pot estar trist
si el sol escalfa.
Com un punyal,
la vela blanca, lluny,
talla les ones.
Sóc l’arbre nu,
perdudes en el vent
totes les fulles.

La Lluna plena, és la més rodona,
i amb el seu resplendor em fa sentir millor.
La Lluna minvant i la creixent,
atabalen la gent.
Quatre fases té la Lluna…
I els caps canvien amb cadascuna.
Per això sempre estic de bon humor,
amb molta pau i molt amor.
De vegades em distrec,
perquè no tinc paciència,
i me’n vaig a la Lluna
… de València.
I quan estic de mal humor,
estic de mala Lluna.
I la mare quan em veu,
em fa un petó amb dolcesa.
“Vinga” reina no t’enfadis,
que estàs lletja de debò.
Posa’t guapa i riallera,
que la Lluna vol això.

Sempre e

Paula Acero Miras
Bouchra Bakkali
Marc Ballestero Ribó
Jordi Baqués Valls
Mª Alegria Barba Codina
Àlex Batanero Calvet
Luca Beretta
Gabriel Beti
Berta Brugat Montero
Alba Candelario Matas
Ingrid Carbonell Fuenmayor
Ferran Cárceles Rodríguez
Danko Castaño Duro

Jawad Mohamed Chedghan
Amal El Hmidi Al Mouhant
Ziad El Karrabi
Marina Fraile Oliveda
Paula García Dopico
Albert Garcia Ros
Iosune Jimenez Such
Rodrigo Alonso Llanos Manrique
Adrià López Vall
Luís Mabilón Just
Natàlia Mañas Aventín
Nil Mañer Pardina
María Marquilles Núñez de Arenas

endavant!

Arnau Marsà Cruells
Arnau Martí Medina
Sara Martín Aguilar
Berta Molleja Aldrufeu
Kenneth Moscoso Villarreal
Àlex Mosquera Campos
Berta Muñiz Pladellorens
Raúl Navarro Rivera
Irene Padilla Campos
Iker Pérez Pachón
Sebastián Phillips Bechelani
Maria Pla Abad
Júlia Porta Aldrufeu

Berta Quirant Herrera
Joan Agustí Rahman Figueras
Lizbhet Andrea Rojas Alarcón
Laura Ruipérez Yeguas
Anna Sánchez Rodríguez
Edgar Sánchez Vázquez
Xavier Sandalinas López
Marta Serrano Saurí
Ximena Soledad Soto Massa
Mohamed Said Tamimy Ziyat
Estel Tomàs Verdaguer
Sergi Valdivia Llansana, Sergi
Héctor Yunta Verdú

La Setmana de la Salut a Vilassar de Mar va tenir lloc del 10 al 15 d’abril, i un any més l’Escola del Mar, els nostres
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fills, ho van viure i van participar activament, no podia ser d’altra manera!! Donant continuïtat als hàbits saludables
que dia a dia es treballen a l’escola van poder gaudir d’un munt d’activitats i xerrades molt interessants organitzades
per l’Ajuntament i per altres entitats del poble.
I... el més divertit de tot, el dissabte dia 14 d’abril es va celebrar al recinte de l’Escola Pérez Sala la Festa Final de
la Setmana de la Salut, una marató d’estils de vida saludable en tota regla, on totes les Ampes i un gran nombre
d’entitats de Vilassar hi van participar amb un munt de propostes molt variades, tallers d’hàbits d’alimentació,
de sabors, de fruites, de conreu, circuits urbans, exhibicions esportives, una unitat de donació de sang, i un
llarg etcètera... el dia va ser solejat i molt festiu, tot un èxit de participació i de públic!! L’Amipa de la nostra
escola va participar amb un original Taller de Risoteràpia amb el lema “Fem Salut, Riu” amb la idea
d’estimular actituds positives, i us podem assegurar que vàrem aconseguir el nostre objectiu.
Amb tres carpes engalanades, plenes de color i coixins, al llarg del dia varen passar pel
nostre taller moltíssims nens i moltíssimes nenes! alguns repetint matí i tarda, i és
que plegats vàrem passar una bona estona, exercitant la musculatura, jajaja,
fent pessigolles, jejeje, ganyotes, jijiji, i fent petar uns quants
globus, jojojo...un dia intens rient de valent!!!
Què sa, oi?
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Coincidint

amb la marató d’hàbits
saludables organitzada per
l’Ajuntament, el menjador de l’escola també
s’ha sumat a la difusió apostant per unes activitats que
fomentaven una bona dieta combinada amb l’esport.

El dia 19 d’abril tot just abans d’entrar a dinar, els nens es van trobar amb una parada
amb una taula de l’estil self-service, guarnida amb estovalles, que presentava un tastet
de diferents grups d’aliments frescs i beneficiosos que podien triar lliurement i tastar
seguidament, escoltant una petita xerrada que els monitors els hi van fer de la importància
que té la introducció d’aquests aliments a la nostra dieta diària.
El dia 20 d’abril abans de dinar, per a tots els grups es van realitzar diferents
proves esportives amb la finalitat de promoure l’educació, el respecte
al torn, la paciència i sobre tot la relació interpersonal.
La valoració d’ambdues activitats va resultar
molt positiva donada l’actitud receptiva
i participativa de tota la canalla.
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Gràcies a una feina conjunta de l’AMIPA i l’escola, hem aconseguit que

l’ajuntament instal·li noves baranes de protecció a les zones amb desnivell
d’accés al pati principal des de la zona del parvulari (darrere de la font).
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Un èxit de tots: Poc després d’acabar el primer semestre escolar, es va realitzar
la primera avaluació sobre els resultats de les mesures implantades per a la
sortida dels petits del centre amb un resultat altament positiu.
Volem destacar l’esforç de totes les famílies que ho han fet possible.
En conjunt, aquestes mesures adoptades fan de la nostra escola
un espai més segur i un lloc millor per als nostres fills.

més

segura

El Projecte Arce

Seguint la mateixa clau d’humor que a edicions anteriors, aquest cop és
l’argentí Quino qui amb tot el seu enginy ens ofereix l’oportunitat de poder
mostrar la part divertida d’on inicialment sembla que no n’hagi d’haver. Si
trobeu vinyetes similars i les voleu compartir amb
nosaltres preguem ens les feu arribar a l’adreça electrònica
amipa@escoladelmar.com indicant a l’assumpte
Vinyeta i les publicarem.
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23, 24 i 25 de
maig un grup d’alumnes
de sisè, que formen part d’un
dels clubs lectors que enguany s’han
engegat a l’escola, va poder visitar Madrid.

Aquest viatge va suposar la primera trobada amb alumnes de les
diferents escoles que participen en el Projecte Arce. L’escola amfitriona,
un centre d’educació especial, va estar qui amb molta dedicació i il·lusió
va organitzar i preparar l’estada.

en

Les alumnes de l’Escola del Mar van representar per a tots els centres participants
la llegenda de Sant Jordi amb titelles. I ho van fer tan bé, que van rebre les felicitacions
de totes les escoles i dels representants del Ministeri d’Educació que varen gaudir
d’aquesta actuació. Aquest projecte, emmarcat dins la biblioteca escolar, ens ha servit
enguany com a motivació per consolidar activitats que promouen i animen els
nostres alumnes a ser grans lectors. Ens agradaria destacar-ne alguna:
els padrins de lectura, els clubs lectors, l’explicació de contes a
la biblioteca, els racons de lectura, les maletes viatgeres...
I continuarem potenciant més activitats, perquè encara
podrem gaudir un any més d’aquest projecte.

sh

ap

or

tat

Un color,
una estació,
un quadre i
un poema

El pas del temps, les estacions.... què passa al nostre voltant?

I a dins nostre? Els alumnes de 3r, des de l’àrea de visual i plàstica
i buscant la inspiració en grans artistes, hem estat els autors d’un llibre.
Per aquest motiu, hem escoltat el concert per a violí de “Les quatre estacions”
de Vivaldi tot gaudint de les emocions, sensacions i vivències que ens ha
transmès.
També ens hem volgut impregnar de l’obra de Van Gogh... i dels seus colors.
I evocant les aromes, els paisatges, els colors, els gustos, els fruits.... de cada
estació, ens hem convertit en artistes. En grans artistes!!!!
Una estació i un color han estat la motivació per fer-nos poetes i pintors.
Aquí us oferim una petita mostra de l’exposició que s’ha pogut gaudir a
l’escola. Hem fet també un llibre que ha anat passant per totes les cases de 3r.

Valga’m Déu
quina senyera!!!
Doncs sí, aquest any, per Sant Jordi, hem fet una

senyera gegantina. I l’hem feta nosaltres...millor dit,
nosaltres érem la senyera! No recordo pas de qui
va ser la idea però, de cop i volta, ja veus tothom
exhaurint les existències de samarretes grogues
i vermelles de tota la comarca.
I aquí teniu el resultat: tots els nens i nenes de l’Escola del Mar convertits en una gran senyera, una senyera vivent! I tan viva que
estava! Hauríeu d’haver vist com es bellugava amunt i avall, a la dreta i a l’esquerra mentre sonava El cant de la senyera! El curs
vinent potser convidem més gent, molta més gent ... a veure si aconseguim un “Rècord Guinness”

