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Retallades?
No diem pas res de nou amb aquest títol, i no és la nostra intenció debatre aquí sobre la idoneïtat

o no de retallar en educació. Hem manifestat en més d’una ocasió i en més d’un escenari la nostra total
oposició a aquesta manera de fer. Però de moment és el que tenim i amb el que hem de viure, i no som
precisament nosaltres, els pares, els més directament afectats. Els qui pateixen en primera persona
aquest desgavell són els mestres i sobretot els nostres nanos.
Com a pares de l’Escola del Mar hem de saber (i no és complaença, sinó veritat contrastada) que tenim
la sort de comptar amb una plantilla de mestres (amb l’equip directiu al capdavant) compromesos amb
la seva feina, que no és altra que compartir amb nosaltres l’educació dels nostres fills.

Solucions!
Podríem parlar aquí dels desdoblaments que ara no es poden fer, de les substitucions no cobertes

de personal docent i no docent, de la disminució dels recursos i de plantilla, de l’augment de les hores
lectives dels mestres amb la corresponent reducció de les hores de coordinació, de...
Però ens estimem més parlar de l’horari (que fa dos cursos que és fins a la 1 del migdia, quan
oficialment la primària hauria d’acabar a les 12,30h), de continuar duent a terme el Suport Educatiu
Personalitzat per a tot l’alumnat de l’escola, de mantenir les sessions de CLIL-SCIENCE en llengua
anglesa, els grups reduïts, l’atenció i la tutoria personalitzada, de continuar la gestió dels llibres
i del material socialitzat amb menys recursos, continuar fent totes les celebracions, sortides i activitats
complementàries... que no tenen el ressò de les retallades, però són molt més importants per
als nostres fills, perquè mantenen la qualitat educativa a més de donar exemple de superació
d’adversitats, actitud que tan important serà per afrontar la vida que tenen per davant.

Espanyolitzar una altra vegada?
Un altre tema apart és l’actual ofensiva recentralitzadora i contra la immersió lingüística com
a model d’educació, a la que no se li veu cap finalitat pedagògica sinó únicament política.

La nostra Amipa ja fa uns cursos que es va adherir al conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot
l’àmbit educatiu que formen Somescola.cat, i des d’aquí refermem el nostre suport a l’escola catalana
i al model de cohesió social que aquesta representa: Per un país de tots, escola en català!

L’Amipa
de l’Escola del
Mar signa un
acord amb tota
la comunitat
educativa
de Vilassar de
Mar per buscar
fórmules
d’estalvi en
els centres
escolars

Les Ampes, les direccions de tots els centres escolars d’infantil, primària
i secundària del municipi i l’Ajuntament de Vilassar de Mar van signar
un acord el passat 29 d’octubre per mantenir el pressupost municipal
en l’ensenyament a canvi de treballar conjuntament en la contenció de
la despesa dels centres. L’objectiu és buscar fórmules d’estalvi ja sigui
de tipus energètic, d’adquisició de material o d’altres que puguin
proposar-se. La nostra Amipa ja ha presentat propostes importants
que s’estan estudiant per dur-les a terme. Mitjançant aquest acord,
l’Ajuntament es compromet a mantenir per a l’any 2012 les mateixes
subvencions escolars que donava fins ara, tal i com vam defensar
des de la nostra escola el curs passat, però buscant
conjuntament amb els centres educatius
mesures d’estalvi econòmic
per reduir la despesa
que generen.

D’altra banda també es va signar un conveni sobre el

programa “Anem al teatre” que les escoles de primària del
municipi (entre elles la nostra) realitzen entre els seus alumnes.
En aquest acord, les Ampes de les escoles es comprometen
a fer una aportació econòmica per cada espectacle i alumne
durant aquest curs, tal i com exigeix la Diputació de Barcelona
per poder-nos acollir a aquesta campanya. Els diners que
l’Ajuntament s’estalviï del programa (que abans aportava
íntegrament) es destinaran a cadascuna de les escoles durant
l’any 2013 en concepte de millora de la infraestructura escolar.
D’aquesta manera l’Ajuntament manté el total de la seva aportació
econòmica a l’educació dels infants.

Pots ampliar la informació sobre aquest acord a

www.amipa-escoladelmar.cat
i també a

http://tv.vilassardemar.cat/TVRVilassar.html?ir=707

La
Castanyada
Aquest any semblava que havia de ploure i no

es podria fer la festa a l’exterior, però finalment
el temps ens va somriure i vam poder celebrar-la
tots junts al pati.
Els nens van estar cridant la castanyera amb
totes les seves forces fins que ella va aparèixer
amb un cistell ben carregat de castanyes.
Ells van recitar-li poemes i també li van cantar
cançons, a la castanyera, que li van agradar molt.
Després va donar tres castanyes a cada nen,
encara calentetes.

Concert de
Sta. Cecília
Cada any,

quan s’acosta la diada de Santa
Cecília, a l’escola proposem a l’alumnat de cicle
superior i als aprenents de músic de cicle mitjà la
possibilitat de participar al concert que fem
al menjador.
I cada any ens preguntem si hi haurà prou
voluntaris i amb ganes com per dedicar una
part del temps d’esbarjo a organitzar els grups,
escollir les cançons i assajar tots plegats.
I sempre comprovem, amb alegria, que sí que
n’hi ha de músics i de ganes…i, si no mireu
al WEB de l’escola el resultat de la il·lusió i de
l’esforç de tots aquests nens i nenes.
Pots veure més imatges a

http://marblocsfestes.blogspot.com.es/search/label/Santa%20Cecilia%202012

Uns apunts de...
A “Mar endins” obrim una nova

secció amb la que pretenem donar
a conèixer aspectes més enllà de la
pròpia docència dels mestres dels
nostres fills i filles. En aquesta edició
la candidata a la nostra “particular”
manera d’agafar apunts ha estat la
nostra estimada Carla Pi. Moltíssimes
gràcies per la teva col·laboració!
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Hort escolar
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Recollida nadalenca
Com sempre en aquestes dates, tant l’AMIPA com l’Escola us agraïm tota la solidaritat que heu
mostrat cap els col·lectius més desfavorits en la campanya de recollida d’aliments i joguines
d’enguany.

Els destinataris de tot aquest material són entitats benèfiques com la Creu Roja, Càritas de Vilassar
de Mar o el Cottolengo, on dins de la situació socioeconòmico-laboral actual i amb una perspectiva
no gaire favorable, qualsevol tipus d’aportació voluntària és digna d’admirar.
Moltes gràcies de nou per la vostra col·laboració cap a qui realment més la necessita, que alhora
també ens permet ensenyar a l’alumnat conceptes com l’ajuda desinteressada, el compartir,
col·laborar,...i molts d’altres que -a vegades- sembla que la societat adulta en general ha deixat
en un segon terme.
Bones Festes a tots!

Marató de TV3
Aquest any l’Escola del Mar, l’Escola Pérez-Sala, l’Escola Pla de l’Avellà i l’Associació de Festes
del Veral de l’Ocata i d’altres entitats ens hem unit per participar a la Marató de TV3.

L’ activitat: un ball popular amb la coreografia de la cançó de la Marató i alguna que altra cançó per
a tots coneguda, una xocolatada, una tómbola i petit mercat de productes semi-nous que van aportar
els nens de les escoles i els comerços que van voler participar. També es va afegir al nostre projecte
el grup Ssstrèpits amb un petit itinerari pel poble amb la seva desembocadura al Veral de l’Ocata.
L’ objectiu: donar els diners recaptats a l’esmentat programa solidaritzant-nos d’aquesta
manera i en nom del nostre municipi per ajudar a plantar cara al càncer que
-malauradament- està tan present a les nostres vides.
El lloc escollit per a l’activitat: El Veral de l’Ocata
La data: el mateix dia 16 de desembre,
data de l’emissió del programa.

Tens més propostes solidàries?
Mirem de desenvolupar-les?
www.amipa-escoladelmar.cat
amipa@escoladelmar.com
Facebook: AMIPA Escola del mar

Aplica’t
el conte

Un aiguader de l’Índia tenia només dos grans atuells que penjava als extrems d’un pal

i que portava sobre les espatlles, un tenia diverses esquerdes per les quals s’escapava l’aigua
en forma constant, de manera que al final del camí només conservava la meitat del preuat
líquid, mentre que l’altre vas era “perfecte” i mantenia intacte el seu contingut. Això succeïa
diàriament.

L’atuell sense esquerdes estava molt orgullós dels seus èxits, ja que se sabia idoni per als fins que va ser creat, però la gerra
esquerdada estava avergonyida de la seva imperfecció i de no poder complir correctament la seva comesa. Així que al cap de
dos anys li va dir al seu aiguader: “Estic avergonyida i em vull disculpar amb tu perquè a causa de les meves esquerdes, només
obtens la meitat del valor que hauries de rebre pel teu treball.”
L’aiguader va contestar: “Quan tornem a casa vull que observis les belles flors que creixen al llarg del camí”, i així ho va fer la gerra,
en efecte, va veure moltíssimes flors precioses al llarg del camí, però va seguir sentint-se trista perquè al final només guardava
la meitat de l’aigua.
I l’aiguader li va dir: “Et vas adonar que les flors només creixen del teu costat del camí? Vaig voler treure el costat positiu de
les teves esquerdes i vaig sembrar llavors de flors. Si no fossis exactament com ets, amb la teva capacitat i les teves limitacions,
no hagués estat possible crear aquesta bellesa”.
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Calendari de Reunions

Tots tenim “esquerdes” per algun lloc, però sempre hi ha la possibilitat d’aprofitar aquestes “esquerdes” per obtenir els millors
resultats.

Les reunions de Junta són els
últims dijous de mes, a les 21h
a la sala de mestres de l’escola.

