La Xinxeta
un pont de comunicació

Aquesta publicació és una iniciativa de l’AMPA, i pretén ser un mitjà de
comunicació entre tota la comunitat educativa de l` Escola Pérez Sala.
Les opinions expressades són personals i la realització és voluntària.

laXinxeta_18-19 61.indd 1

Escola Pérez Sala

Escola Pérez Sala

Nº 61
2n Trimestre
Curs 2018-2019

revistaxinxeta@gmail.com
www.ampaperezsala.com
1
07/04/2019 20:55:09

ESCOLA

ENTREVISTA

a Dolors Mérida, conserge de l’escola Pérez Sala.

Hola Dolors! Estem molt agraïts de què hagis vingut aquí amb nosaltres per fer-te una
entrevista i conèixer-te millor.

•
• Quants anys tens?
Tinc 54 anys.
• Vius a Vilassar de Mar ?
No, visc a Cabrera de Mar.
• Tens fills?
Sí, tinc 2 filles adoptades. La gran té 21
anys i la petita en té 13.
• Tens mascotes?...
separar balcó
No, tenia un hàmster que es va caurepel
i com vam plorar molt i ho vamCAURE
passarPEL
molt
malament...
• Quines són les teves aficions?
Les meves aficions són caminar i fer estudis familiars (l’arbre genealògic).
•

Sempre has treballat de conserge?
No, havia treballat a una fàbrica tèxtil, de
roba interior, vaig començar als 16 anys i
vaig acabar als 44.
• Havies treballat en alguna altra escola?
No, vaig treballar de conserge a un museu
de Llavaneres i a la Bòbila.

Què és el que més t’agrada de la teva
feina?
M’agrada tot! Treballar a l’escola.
• Per què vas decidir venir aquí?
L’ajuntament m’ho va oferir.
•

Quan eres petita havies pensat que algun
dia treballaries de conserge ?
No, mai hi havia pensat, m’hi ha portat l’edat.
• Què creus que hauríem de millorar?
Jo crec que haurien de tenir un aspecte més
modern els edificis.
• Ets sents bé aquí amb els professors i
professores i amb l’alumnat?
Encantada, molt encantada.
• Què destacaries de la nostra escola?

Molt bon ambient, molta alegria i
nens i nenes feliços.

Gràcies
Alumnat
dede
4t4t
de(tot
primària.
ALUMNES
al
cole és primària!)

FEM VINCLEfalta la S
FEM VINCLES 0-18 és un projecte
cooperatiu entre tots els centres educadors
del municipi que atenen infants i joves dels
0 als 18 anys.
L’objectiu d’aquest projecte que funciona
fa un parell de cursos és el d’establir vincles
entre les entitats que hi participen.
Cada curs es treballa una temàtica diferent
i el d’aquest any és la igualtat de gènere.
Els anteriors cursos van ser ‘Els infants i el
poble’ i ‘Els nostres arbres’.

més informació:
En aquesta web hi trobareu
/vincles018/inici
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GENERACIÓ PLURILINGÜE
La nostra escola (entre moltes altres a Catalunya) treballa el projecte GEP
(GENERACIÓ PLURILINGÜE).
La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior
inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses
llengües i de manera crítica.
El projecte dura tres cursos: 2017-2020.
Aquí teniu un escrit de la classe de 5è explicant-nos-ho.
Quina concentració que es respira a l’aula!

We are 5th graders students.

Si voleu saber-ne més:
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/

in Socials Science.
We are doing "The universe"
y, because we work in teams.
The activities are very funn
.
ed to the space. We like it a lot
at
rel
y
lar
bu
ca
vo
w
ne
d
an
e learn vocabulary in English

W

3
laXinxeta_18-19 61.indd 3

07/04/2019 20:55:21

COSMOCAIXA

ACTIVITATS

Cicle infantil i inicial

Aqu
mo
Dur
Am
a ve

Els cavallets de mar i els llops

P4 vam anar al Cosmocaixa a
veure i tocar animalets terrestres
i aquàtics. Ens ho vam passar
mooolt bé!!!

TIDA

FUNDACIÓ MIRÓ

Els nens i nenes de P5, vam anar d’excursió a la Fundació Miró, vam
veure totes les obres i escultures. També vam dinar al parc Joan Miró,
on hi ha una de les seves escultures més famoses, ‘ La dona i l’ocell’.
SOR molt enriquidora!
Va ser una soritda

A la classe de les Marietes i dels Cargols

P3

tenim moltes

ganes d’aprendre. Mireu totes les activitats
que fem, són molt divertides!

Experimentem amb
l’electricitat

Pintem amb glaçons

Fem suc de taronja,
mmm...

Com cada any i, per seguir la tradició, Dijous Gras (botifarra menjaràs) els nens i les nenes d’educació infantil, vam
veure les truites fetes pels alumnes de Cicle Superior i després vam anar al parc de la Bòbila a esmorzar un entrepà
de truita, botifarra d’ou o coca de llardons.

TOT VA AQUI?? O SON DUES PÀG???
4
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Cicle mitjà i superior FALTA???? O EES
TOT INFANTIL

Aquest curs les classes dels cicles mitjà i superior han començat amb
molta força!
Durant el primer trimestre han fet moltes sortides i activitats a l’escola.
A més, aprofitant la setmana de la ciència, també ha vingut molta gent
a veure’ls per explicar-los diferents temes.

FUNDACIÓ MIRÓ

vam
trepà

Comencem amb 3er, que van fer una
sortida al Cosmocaixa per visitar el
Planetari i aprendre més coses del sistema solar, ja que és un tema que estan treballant a l’escola. A part d’això,
també van aprofitar per fer una visita
a tot el museu, experimentar amb els
instruments que hi ha i veure el bosc
inundat.

Els cursos de 4rt han estat els encarre
gats
de deixar l’hort a punt.
Però han estat alumnes de 6è (l’Adrià
,
l’Izan i l’Hèktor) els que han guanya
t el
concurs a la millor distribució de l’ho
rt.
De moment s’ha plantat faves, raves,
escaroles, espinacs, cebes, cols i coliflor,
s’han
renovat les plantes aromàtiques i els
nens
i nenes de P3 han fet un espantaoc
ells.
Tot a punt per la collita!

Els de 5è van anar a visitar la
redacció del diari EL PUNT
AVUI a Girona. A més de
poder veure com es treballa a
la redacció d’un diari, també
van visitar el plató de televisió que hi ha en les mateixes
instal·lacions.
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RECICLEM LA PRIMAVERA
Ara és un bon moment per alegrar els raconets de casa amb plantes i, de pas,
aprofitar per fer neteja d’alguns recipients que no utilitzem transformant-los en
originals testos.
Necessitem:
-Recipients diversos: tasses, llaunes, cassoles...
-Plantes suculentes petites
-Pedres de diferents mides i terra per a plantes
Ho preparem:
Hem escollit plantes suculentes perquè no
requereixen gaire reg i resulten fàcils de cuidar.

Omplim els recipients amb una primera capa de pedres més grans i després hi fiquem les més petites. A continuació
hi posem una capa gruixuda de terra i fem forats per col·locar-hi les plantes. Finalment, reomplim el voltant de la
planta amb més terra i l’aplanem per a que quedi ben ferma.
...i ja tenim un petit jardí!

UN VIATGE MOLT ESPECIAL
Hola a tots el alumnes, pares i mestres de l’Escola Pérez Sala. Em dic Jordina i vaig a la classe de 2n B, el francesos.
Us vull explicar una experiència molt important que he viscut amb la meva família fa unes setmanes. Molts de vosaltres ja ho sabeu, he anat a Vietnam a buscar el meu
germanet Viet.
Vietnam és un país que està molt lluny de Vilassar de Mar. Per arribar-hi vam haver d’agafar dos avions molt grans i molt xulos, que tenien una tele per mi sola!
El dia que vam arribar a Da Nang, la ciutat on va néixer el meu germà, estava molt il·lusionada i tenia moltes ganes de conèixer el Viet. Vam anar al orfenat directament
des de l’aeroport i quan el vaig veure estava molt emocionada. El Viet va venir corrents i em va fer la primera abraçada.
Allà a l’orfenat, jo estava molt contenta perquè anava a buscar al meu germanet, però també em feia pena perquè hi havia nens grans, petits, nadons i uns altres que
estaven malalts. Alguns d’ells es van quedar allà fins que una família els pugui adoptar, i d’altres potser mai els adoptaran.
Aquell mateix dia ens vam emportar al Viet a l’hotel i ja ens no hem separat d’ell.
Vam agafar un altre avió per anar a Hanoi, una altre ciutat de Vietnam, on havíem de fer molts papers avorrits per poder portar el Viet al nostre poble. Hanoi és una
ciutat molt gran i plena de motos i cotxes. És una mica perillós creuar els carrers i s’ha d’anar amb molta cura. No us podeu imaginar el soroll que hi ha a totes hores!
Els vietnamites són molt simpàtics i tothom em mirava i em deien coses que no entenia. La gent sempre està al carrer passejant o menjant en algun restaurant, perquè
està ple de petits restaurants, i la gent menja a les voreres en unes cadires i taules molt petites. Per això Hanoi fa sempre olor a menjar!
Espero que us hagi agradat llegir una mica d’aquesta aventura que he viscut. M’ha agradat molt fer aquest viatge però tenia moltes ganes de tornar al meu poblet, el més
xulo de tot el món, Vilassar de Mar! I sabeu què?, al Viet li encant viure aquí!
					
Jordina Navarro Ferrera (2n B)
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CONTINUEM

ESPAI FAMILIA

EQUIPANT L'ESCOLA

uació
de la

CONTINUEM

AMPA

L’escola la fem entre totes i tots, també en qüestió de diners! Així que part dels diners que
les famílies aportem mitjançant la quota de l’AMPA es destinen a anar equipant l’escola.
Durant les reunions mensuals de l’AMPA (recordeu! 1r dimarts de mes!) es presenten les
necessitats que hi ha en cada moment i entre tots votem per decidir a quina es destinen.
Us informem d’algunes dades econòmiques de l’AMPA.
Entre 2018 i 2019 l’AMPA ha invertit 15.000 € a l’escola, distribuïts d’aquesta manera:
2018
€
€
€

el meu

4.000,00 en Chromebooks
335,68 en 2 pissarres d’exteriors i estris
per jugar al sorral
4.335,68 (TOTAL)

2019
€ 1.746,24 en 3 pissarres d’exterior, 3 lots de jocs de rodes
i una cuineta d’exterior
€

3.655,41 en una TV digital per P3

€

564,99 en material per a un espai de racons a la Suïssa

€

1.573,68 en una TV digital pel gimnàs i un sistema de so

€

1.076,90 en dues cortines per classes de l’aulari

€

1.438,62 en material per dotar l’aula de musica

tament

(pissarra de pentagrames i xilòfons)

res que

€

437,90 en puffs i sofà de palets per la biblioteca

€

150,00 en un sistema de so per l’aula de psico de la 		
Suïssa

és una
hores!
perquè

€

10.643,74 (TOTAL)
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UNA MICA DE TOT...

En Pere i en Joan són dos pastors de vaques.

ENIGMA

En Pere li diu al Joan: - Si em dones una vaca,
jo tindré el doble de vaques que tu.
En Joan li diu al Pere: - I si tu em dones una
vaca, els dos tindrem la mateixa quantitat de
vaques.

https://www.youtube.com/user/ceipperezsala

QUANTES VAQUES TÉ CADASCÚ?

Solució: El Joan té 5 vaques i el Pere
7 vaques.

https://www.youtube.com/user/ceipperezsala

JOKE

Find 12 words related to Spring
hidden in this word search.
Enjoy it!
APRIL
BUNNY
CHICK

Taxi-driver: You’re home!
That’ll be 10€.
Passenger: Oh, could you go back a
little? I’ve only got 9€!

EASTER
EGGS
FLOWERS
JUNE
MAY
NEST
RAINCOAT
SPRING
SUNSHINE

Vols col·laborar
amb la Xinxeta?
Alumnes, professors, pares i mares, tots
podeu ser reporters de la Xinxeta, només
cal que ens escriviu a:
revistaxinxeta@gmail.com
Esperem els vostres dibuixos, notícies,
suggeriments, qualsevol informació que
penseu que pot interessar als lectors de la
nostra i la vostra revista.
Anima’t a participar!
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