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Aquest curs, l’eix vertebrador del Carnaval i de
les Jornades Culturals ha estat “El Cinema”. El
cinema és un tema molt ampli i que es pot
tractar desde moltes vessants. Nosaltres hem
escollit els gèneres cinematogràfics per triar
les nostres disfresses i sorprendre’ns els uns
als altres amb el resultat final.
Ens hem convertit en una icona del cine mut,
en Charlot, també en vaquers i habitants del
salvatge oest americà, en herois i heroïnes de
ciència ficció i en personatges d’Star Wars i de
pel·lícules de terror. Els menuts de l’escola
s’han transformat en dàlmates i les seves
mestres en la Cruela de Vil, però d’una manera
d’allò més divertida.
Desfilant i fent la nostra Rua, hem pogut
veure els nostres companys i companyes
donant vida als diferents personatges.
D’altra banda, i com és tradicional, hem
gaudit de les representacions dels Consells
dels Bulls, que ens fa l’alumnat de 6è, i les
seves bromes i ocurrències. Cada cicle ha
tingut el seu Consell adaptat a l’edat del
públic, que s’ho ha passat d’allò més bé!
Ah! i no ens oblidem de les consignes!
El Rei Carnestoltes ens ha
proposat idees boges per
anar fent cada dia i, fins
i tot, ens ha fet saltar
i ballar amb les cançons
i coreografies que ens
ha presentat.

Pugem al Castell
de Burriac

Com ja és tradició a cicle superior, celebrem
dijous gras amb una caminada saludable.

Enguany hem pujat al Castell de Burriac.
Aquesta sortida, però, té altres objectius a part
de fer cames i salud; i és que el trajecte
d’anada i el de tornada es converteixen en un
moment ideal per xerrar, discutir, debatre, etc.
No hi ha pas silencis en el camí, doncs és uns
dels dies en que l’alumnat no ha de frenar
l’impuls conversador tant present en aquestes
edats i el professorat té l’oportunitat de sortir
del temes del dia.
Els grups de conversa són ben dispars, molt
lluny d’amiguismes o de cares conegudes. És
més aviat el ritme del caminar o la potència de
les cames el que porta a agrupar-te amb una
gent o altra i fa que alumnat de sisè i cinquè es
barregi indistintament.
És una jornada en que tant professorat com
alumnat descobrim facetes desconegudes
dels altres: interessos, neguits, curiositats,
aficions… un dia en que ens parem a ajudar a
qui ho necessita pel camí, ens parem a
observar una troballa amb algú amb qui mai
hem parlat.
Així doncs, xerrar es converteix en un dels
pilars d’aquesta sortida. El Castell de Burriac
pot ser en primera instància l’objectiu, però
aquesta sortida té, veritablement, moltes més
raons de ser. És per això, que és una de les
millors i més interessants sortides del curs.

Anem de colònies!

Les colònies són una eina d’educació transversal que contribueix al desenvolupament dels infants.
Aquest ha estat el segon curs en què l’alumnat de P5, 2n, 4t i 6è les han gaudit i les han afegit als seus
records.
Aquestes són molt més que uns dies de diversió fora de l’aula. És un espai educatiu necessari per a la
formació personal, social, intel·lectual i cultural dels infants.
Durant les colònies, l’alumnat treballa diferents temàtiques a través del joc, les dinàmiques i
l’experimentació. Aquestes activitats preveuen tant els aspectes conceptuals com els de procediment i
actitud. Ajuden a incorporar valors essencials a través d’experiències d’un mateix, dels altres i de la
natura, que afavoreixen el desenvolupament d’una manera més saludable, creativa i feliç.

Colònies de P5

A P5 hem anat a Can Riera de Ciuret,
que és una masia restaurada situada en
una frondosa i plàcida vall al cor del Parc
Natural del Montseny. Un entorn
privilegiat i d’una gran bellesa, idoni per
gaudir de la natura dins dels seus
magnífics boscos d’alzines, roures,
castanyers, etc…

Allà ens va visitar un astronauta que ens
va explicar que ha havia tingut alguns
problemes amb el seu coet i no havia
pogut acabar la missió que tenia
encomanada. Ens v demanar ajuda, però
per ajudar-lo primer vam haver de
conèixer un munt de coses de l’espai, els
planetes i les estrelles. Van ser uns dies
fantàstics, dels que vam poder gaudir
molt infants i mestres.

Colònies de 2n

A 2n hem anat a La Granja Escola que
està situada al peu del Parc Natural del
Montseny, envoltada de natura, animals
de granja i cavalls.

Disposa d’unes instal·lacions de 250.000
m2 amb cases individuals per a cada
escola que visita la Granja. L’objectiu de les
colònies és acostar als infants a l’entorn
natural d’una granja per a què puguin
observar i aprendre com viuen els
animals, alhora que potencien el respecte,
la capacitat d’observació i el treball
cooperatiu. Han fet galetes, han treballat
la terra i plantat verdures, han muntat a
cavall i han acabat els 3 dies amb una
conversa on han reflexionat sobre el què
ha après cadascun dels infants. Una
experiència que ens ha omplert el cor a
mestr@s i alumn@s.

Colònies de 4t

A 4t hem anat al Joe Nature, una casa
en un entorn privilegiat, al Berguedà.

Per uns dies els nens i les nenes han fet
de paleontòlegs i han descobert els
dinosaures de la zona i, a més de fer de
científics, s’han fet activitats d’orientació
que de manera lúdica i activa els ha
posat a prova i han descobert diferents
fites dins l’entorn natural. Ens hem
desplaçat amb bicis sense tocar terra,
hem fet caiac al llac del Jou i hem
practicat el tir amb arc.
Tot el que han fet ho han deixat
enregistrat en el diari de viatge personal
que cada alumne ha construït, tot
explicant les seves sensacions i vivències
personals.
Podem dir que les han ben gaudit i la
dormida a l’autocar, tornant cap a casa,
n’és un bon exemple que tot el que hem
viscut ens demanava un descans.

Colònies de 6è

A 6è anem a la Cala Montjoi.

La nostra estada està envoltada de natura
i plena d’activitats de muntanya i mar.
Caminem pel Parc Natural de Cap de
Creus i ens banyem a les aigües de la cala.
Anem d’excursió a la Cala Pelosa, visitem
Cadaqués; a més fem activitats com anar
en Caiac, tir en arc, fem nusos, observem
fauna i flora marítima, etc.
Han estat uns dies plens d’emocions i una
bona manera d’acomiadar-nos i tancar el
nostre pas per l’escola.
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Promoció

6è A
Gisèle Anguera
Daniela Aragonés
Gala Cercós
Berta Espadas
Enzo Frank
Darío García
Martí Hernández
Nicolas Jiménez
Valeria Liberatore
Laura Martí
Aran Martín
Iker Mérida

6è B
Paula Millán
Alba Montoza
Guillem Palahí
Pau Palahí
Mariona Pons
Iu Romera
Iker Roque
Marina Sust
Èric Ufano

Agnès Aroca
Daniel Arribas
Elias Benthami
Martina Bronchal
Martina Díaz
Guillem García
Martí Herranz
Max Lapaz
Marina López
Sergio Membrives
Lucía Molina
Núria Navarrete

Pol Nieto
Berta Peña
Laia Porta
Noah Porto
Haruki Ricart
Alba Rodríguez-Peral
Chaimae Sabri
Joel Sánchez
Ivet Serradó

2013-2022

6è C
Erika Albiol
Mireia Antón
Marta Bani
Joan Bronchal
Arnau Cardó
Arlet del Clot
Aisha Drame
Laia Fraxanet
Lucia Gutiérrez
Nerea Herrero
Keila Higueras
Nil Martínez

Lluc Molina
Jan Palomar
Luca Peña
Abel Requena
Marcel Ruiz
Sara Samadi
Gisela Sánchez
Eric Sánchez
Noa Santana
Paula Valle

Ambients
a Infantil

A Educació Infantil treballem amb diferents
metodologies actives com els racons, tallers i
projectes. Tot i això, les mestres vam creure en la
importància d’iniciar el treball per ambients,
combinant-los amb les altres metodologies que
ja utilitzem. Sentíem la necessitat de buscar la
manera que l’infant fos el protagonista i
constructor del seu propi aprenentatge.
Els ambients d’aprenentatge són espais
dinàmics i flexibles en els quals s’hi
desenvolupen aprenentatges significatius i
actius. En aquesta metodologia es té molt
present la flexibilitat, a nivell temporal, en
l’organització dels infants i en la diversitat de
materials i recursos. La seva finalitat és
promoure i afavorir el desenvolupament de les
capacitats personals, socials i cognitives útils,
tant dins com fora de l’escola. L’infant es
converteix en el constructor del seu propi
aprenentatge, partint del joc, de la investigació i
de les relacions amb companys/yes, tot
explorant amb llibertat segons els seus
interessos i motivacions. És ell qui cerca les
seves pròpies estratègies per trobar solucions
davant dels reptes que s’anirà trobant, on l’adult
es presenta com a guia i observador.
Aquest curs els hem pogut iniciar, tot i que no
ho hem fet com teníem pensat. Degut al COVID
no s’han pogut barrejar els infants i hem hagut
de realitzar els diferents ambients, amb tot el
grup classe.
Amb les propostes que teníem pensades en un
principi, s’han fet cinc ambients per trimestre.
Els hem anat combinant al llarg del curs, de la
manera que ens ha semblat més adient, dues
tardes a la setmana. Les propostes han estat:
arquitectes, minimons, art, jocs, joc simbòlic,
exterior i llums i ombres.
Esperem que el curs vinent ja els poguem
portar a terme amb tota normalitat.

Jornades Culturals
Seguint amb el fil conductor del cinema, els dies de les
jornades culturals hem posat en pràctica diferents tècniques
i activitats relacionades amb aquest tema tan fascinant.

Per cicles, s’han organitzat tallers rotatius on hem pogut
descobrir i començar a conèixer alguns aspectes del cinema
que poden semblar màgics.
Infantil ha resolt trencaclosques amb les imatges de
pel·lícules properes o conegudes, han fet jocs de memòria,
han elaborat cartells i han vist alguna pel·lícula també.
El cicle inicial ha fet animacions a partir de dibuixos i
fotografies i els resultats han estat sorprenents! També han
jugat a endevinar bandes sonores, a fer representacions de
pel·lícules i a maquillar-se per aconseguir caracteritzacions
divertides o terrorífiques. Per últim han creat els seus propis
guardons, el “Premis Fanalet”.
Totes les nenes i nens de 1r i 2n han rebut el seu merescut
Premi Fanalet!!
El cicle mitjà també han fet d’espectadors i espectadores de
cinema i, per fer-ho com cal, s’han preparat la seva paperina
de crispetes per cadascú. En acabar, com a bons cinèfils, han
fet fòrums de conversa per comentar la pel·lícula i el què els
havia transmès. Utilitzant les noves tecnologies, han afegit
diferents bandes sonores a vídeos que han triat i tambéhan
fet doblatges imaginatius i molt divertits. Per acabar. i per fer
la cloenda ben oficial. s’han entregat Oscars elaborats a mà
per tots els nens i nenes.

Formació Estratègia Digital
de Centre
Seguim apostant per la formació permanent i,
en aquesta ocasió, us volem parlar sobre
l’Estratègia Digital de Centre (EDC).
El món digital està immers en el dia a dia dels
infants, això és una realitat. Aquest món, ens
ofereix moltíssimes oportunitats però, com bé
sabeu, també existeixen força amenaces. És per
aquest motiu que el fet de conèixer i entendre
més sobre el tema, facilita i permet identificar
aquestes oportunitats i amenaces.
Des del Departament promouen l’Estratègia
Digital de Centre (EDC) per cadascun dels
centres educatius. Resumidament, és un
document o espai on es recullen totes les
accions digitals que es realitzen en un centre, i
les que es realitzaran a mitjà termini, per
aconseguir la màxima competència digital de
l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.
A l’escola hem iniciat aquesta EDC realitzant
dues accions:
1. Realitzar una formació interna on s’han tractat
temes relacionats amb la competència digital
(de l’alumnat i docent), la seguretat, les
activitats digitals a l’aula i la implementació
d’aquestes, de manera progressiva i coherent.
2. Crear la comissió EDC, encarregada de fer una
diagnosi de diferents àmbits (alumnat, famílies,
escola) per conèixer el punt de partida i
començar a definir camí, segons els objectius
acordats.
Considerem que el treball dins d’aquest àmbit
segueix i seguirà un camí molt flexible per la
gran capacitat de canvi i evolució que tenen les
tecnologies però, tot i així, continuarem fent- ne
un seguiment estret per anar valorant els canvis
i prendre decisions al respecte.

CUEME
Projecte d’Emprenedoria a 5è
L’alumnat de cinquè participem del projecte de Cultura
Emprenedora a l’Escola (CUEME). El projecte tracta
sobre la creació d’una cooperativa que confecciona
productes manufacturats per vendre’ls al mercat local i
obtenir beneficis amb fins solidaris.
Per dur a terme la nostra cooperativa ens hem hagut
d’informar i deixar-nos assessorar i col·laborar amb
famílies, professionals i el propi Ajuntament. Hem
hagut de prendre moltes decisions i arribar a acords a
partir d’una gestió democràtica i participativa. Entre
totes aquestes decisions hem triat el nostre nom de la
cooperativa, la imatge corporativa, a quina ONGs
destinem els beneficis, el capital inicial per part dels
socis/es, etc.
Per una altra banda, hem après que dintre d’una
cooperativa tothom té el mateix pes a l’hora de decidir.
Per aquest motiu hem presentat la nostra candidatura
del lloc que volem ocupar dins de la cooperativa. A
partir d’un procés de votació hem anat construint
l’organigrama horitzontal de la cooperativa.
També hem descobert la part més burocràtica i
institucional. Hem redactat els estatuts i hem creat
l’acta de constitució per tal de sol·licitar el CIF de la
cooperativa a l’Ajuntament.
La part més pràctica i dinàmica ha estat l’estudi de
mercat amb el que hem pogut decidir quins productes
artesanals elaborar, passar el control de qualitat i preu
per poder vendre’ls al mercat.

Visca
la dansa!

El Fem Dansa és un projecte que impulsa la
dansa i la música entre els infants dels cicles
inicial i mitjà de primària. En l’edició d’enguany
la nostra escola ha tingut la sort de poder-hi
participar com a escola convidada, afegint-se la
la ballada conjunta que es va celebrar el dijous
dia 28 d’aquest mes d’abril amb les escoles de
Mataró.
La companyia de dansa Factoria Mascaró
presenta sis propostes coreogràfiques als
mestres de música i educació física de les
diferents escoles participants, aquests mestres
són els encarregats de traslladar els
aprenentatges a l’alumnat i finalment podem
trobar-nos el dia de la ballada per mostrar els
nostres aprenentatges. Els alumnes de tercer
van poder gaudir d’un acte a l’aire lliure en
companyia d’altres infants i gaudir d’unes
magnifiques
representacions
de
dansa
realitzades per alumnes de l’Institut del Teatre,
que ens van oferir un ampli ventall d’estils de
dansa contemporània i d’arrel tradicional.
La Trobada s’inicià amb les esmentades danses
d’exhibició i d’un ball pla que van fer els mestres
de les diferents escoles, tot seguit van ser els
alumnes, els autèntics protagonistes de la
jornada, realitzant les diferents danses
treballades al llarg del curs escolar, aquestes van
ser sis propostes musicals coreografiades, entre
les quals hi havia un ball de bastons, una peça
musical de Maria del Mar Bonet o una versió de
“Imagine” de John Lennon interpretada per
Richard Cheese. Tots els nens i nenes van viure
amb molta il·lusió i alegria la trobada i sobretot
tot el procés d’aprenentatge, ja que la dansa ens
aporta múltiples beneficis, ens manté en forma,
ens ajuda a connectar amb el nostre cos i
corregir mals hàbits posturals i alhora, la dansa
col·lectiva potencia la cohesió del grup i les
relacions interpersonals.

Lletres
a les aules

Lletres a les Aules és un programa de foment de
la lectura, promoció i difusió de la literatura que
permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar
la comprensió lectora com a eina fonamental
per accedir al coneixement, estimular i
potenciar l’habilitat lectora i el coneixement de
la llengua.

L’energia i
les màquines

Enguany, vam demanar poder participar en
aquest programa i l’alumnat de 1r ha rebut una
visita molt especial. Aprofitant un dels llibres
col·lectius llegits a l’aula Quina Pinta!, la seva
autora l’Eva Santana ha compartit amb
nosaltres la seva experiència com a escriptora.
Per grups l’alumnat es va preparar unes
preguntes per fer-li i poder-la conèixer una mica
més.
L’experiència ha resultat ser molt gratificant
pels infants i esperem poder-la repetir altres
cursos.

Durant el segon trimestre a 4t hem estudiat el
tema
de
“L’energia
i
les
màquines”.
Principalment ho hem treballat des de l’àrea de
medi, però també des de les àrees de llengua
anglesa (Clil) i llengua catalana.
Hem après què és l’energia, les seves propietats,
els tipus d’energia que hi ha, les fonts d’energia
renovables i les no renovables, les màquines
simples i compostes … Hem fet moltes activitats:
lectures, visionat de vídeos, qüestionaris,
retallables, etc. Al CLIL (on treballem el medi en
llengua anglesa) i referent a l’energia, hem
experimentat com es transmet, com es
transforma i com la podem estalviar. Pel que fa
a les màquines, hem fet una gimcana buscant
diferents màquines per l’escola, hem completat
un minibook i hem dissenyat un parc infantil.
Com a cloenda hem realitzat un taller sobre
l’energia al Cosmocaixa, on hem experimentat
què és l’energia gravitatòria, la potencial, i altres
tipus d’energia com la lumínica, tèrmica i eòlica.
També hem comprovat que l’energia es
transforma i es traspassa. Ha estat molt
interessant i divertit!
Hem après un munt de coses sobre l’energia i
les màquines!

Extraescolars amipa-escoladelmar.cat
de l’Amipa

A la web de l’Amipa
hi trobareu tota
la informació

Busquem
maquetador/ra per a la revista
i dissenyador/ra web

per començar el setembre!

T’animes?

Escriu-nos a:
amipa@escoladelmar.cat

www.amipa-escoladelmar.cat
Si tens alguna cosa a dir-nos, contacte amb nosaltres: amipa@escoladelmar.cat
Segueix-nos a les xxss:

iamipa_escola_del_mar famipa escoladelmar t@AmipaEdM

