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Escola

formació de centre

Des de l’inici de curs el claustre del Pérez Sala està immers en la formació que es basa en la reflexió sobre com
ho estem fent fins ara, què podem millorar o incorporar de nou, la implementació d’activitats i la presa d’acords.
Aquestes sessions estan estructurades en una part de reflexió i treball, una altra d’elaboració de materials i,
l’última, sobre com traslladar-ho a l’aula.

Aprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per aprendre a aprendre, i per ser més
autònom aprenent fent qualsevol activitat. Un aprenentatge com el resultat d’identificar què no
s’és capaç de fer prou bé, d’entendre’n les causes i de prendre decisions orientades a la millora.

Durant aquest curs hem començat a tractar el tema
de l’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors
i trobar camins per superar-los. L’avaluació entesa
com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar
o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyamentaprenentatge per tal d’orientar l’alumnat en els seus
estudis futurs i al professorat per millorar la gestió
d’aquests processos.
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El cor ens batega en verd

esperàvem amb molta

El premi ens servirà per engegar nous

il·lusió després d’haver-

projectes en l’àmbit científic experimental.

hi optat per segona
vegada i, finalment, es
feia realitat.

Gràcies a tota la comunitat educativa per
creure en créixer junts!

Així doncs, el 21 de novembre per la
tarda, una representació de l’escola
i l’Ajuntament de Vilassar de Mar,
vam anar a l’acte de lliurament del
Premi escoles verdes 2019 i el
Premi Medi Ambient 2019 a la Facultat de Ciències de la Universitat
de Girona . Va ser un acte molt entranyable. Han estat uns dies molt
emocionants i d’il·lusió compartida.
Aquest premi reconeix l’esforç i,
també, la trajectòria de la comunitat educativa en l’àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient. Aquest
camí va acompanyat de formació
i compromís d’un equip de mestres que aposta per un projecte
ja consolidat. El repte de futur és
continuar construint per connectar
l’escola amb l’entorn natural com a
mitjà d’aprenentatge per l’alumnat.

Els noms de les classes
P3: Cargols
P4A: Dinosaures
P4B: Unicorns
P5A: Dofins
P5B: Papallones i
tigres i tigresses

5èA: Frida Khalo

1rA: L’aigua
1rB: Animals marins
2n: La ciència

5èB: Greta Thunberg (Canvi Climàtic)
6èA: El Circ
6èB: Mèxic

3rA: Els Minerals
3rB: Historiadors/es
4tA: Éssers mitològics
4tB: Fantasia i misteri

Menjador

Ecomenja

Aquest setembre, l’escola Pérez Sala ha passat a formar part de
la família Ecomenja. De seguida tan l’equip de cuina com el de
monitors s’han adaptat als nous productes de temporada, proximitat
i ecològics, i han fet una molt bona feina integrant el nostre esperit en
el seu funcionament diari.
Des d’Ecomenja, la Mercè, cuinera de l’escola Pérez Sala, us proposa aquesta recepta, que
vam fer coincidir amb el dia de la castanyada. Aquest plat l’hem elaborat amb castanyes de
Viladrau que, a més de gustós i nutritiu, és una forma diferent de cuinar aquest fruit.

Carn magra amb castanyes
Carn magra: 1,5 kg
Castanyes: 10 grams
Pastanaga: 200 grams
Ceba: 200 grams
Alls: 10 grams
Tomàquet natural en conserva:
200 grams
Sal: 8 grams
Oli: 10 mililitres
Llorer: 1 fulla
Pebrot verd: 70 grams
Pebre negre: 2 grams

preparació:
El dia abans de cuinar el plat haurem de posar les castanyes en
remull per tal que s’hidratin.
El primer pas és fer un sofregit amb la ceba, all, pebrot, pastanaga,
un raig d’oli i un grapadet de sal. Quan totes les verdures ja estiguin
quasi fetes, hi afegim el tomàquet.
Per altra banda, rostim la carn al forn amb una mica d’oli, sal i pebre i, quan estigui a mig fer, li afegim el sofregit i les castanyes i el
deixarem fer xup-xup fins que estigui feta.

BON PROFIT

Activitats

Educació Infantil

Estampem amb una col

Passem una pilota
per un camí, tot bufant!!

P3
Fem activitats
grafomotrius
d’una manera
divertida i creativa

Olorem, toquem i pintem amb…CAFÈ!

P4 i
P5

Visitem el mercat del nostre poble percomprar fruits
típics de la tardor

El passat 13 de novembre els grups de P4 i P5 vam visitar la Masia de Can Plana. Vam poder observar diferents arbres i les seves
característiques (ametllers, roures, castanyers…), passejar per un
bosc vestit de colors de tardor i menjar castanyes.

Activitats

Cicle Inicial
Tot el cicle inicial vam anar al
Parc del Corredor, a la Casa
de Natura de Ca l’Arenas. Per
grups, vam descobrir l’entorn
del Parc del Montnegre-Corredor. Cada grup va descubrir
tot de coses diferents: bolets,
femtes d’animals, petjades,
una banyera de senglars,
ocells, rastres i senyals de tota
mena. Va ser un dia genial!

1r i
2n

Els i les alumnes de 2n vam visitar el Museu de la Mina Vella. En Feliu
Novell ens va rebre a la masia on està ubicat i ens va explicar que es
tractava d’un antic molí hidràulic de farina. A través de les maquetes,
les fotografies, les peces mecàniques i de les làmines ens va explicar
tot el procés de recollida i potabilització de l’aigua a Vilassar de Mar. Ha
estat un autèntic plaer haver fet aquesta visita i hem après moltíssimes
coses que no sabíem.

english

Have a look at all the activities we do during the English lessons

We learn
about all kind
of families.
We have
started writing
and reading
with great
results!

Activitats

Cicle Mitjà i superior

VISITA AL DELTA DEL LLOBREGAT
Les classes de cicle mitjà van anar d’excursió al Delta del Llobregat. Això va ser el 4 d’octubre
i el text que trobareu tot seguit, que ha escrit una nena de 4t, ens fa un bonic resum de com
va anar la sortida! També us deixem algunes fotos i us animem a passar un dia en família
entre mar i cel, prop de peixos i prop d’ocells!

El divendres passat vam anar al Delta del Llobregat
amb l’Escola.
Per començar l’excursió ens van donar un dossier amb
activitats. A continuació vam fer una ruta fins a la platja. Allà vam pujar a una torre de vigilància des d’on
es veia l’aeroport, el port, molts avions i la desembocadura del riu (el delta). També van veure plantes invasores, vol dir que no haurien d’estar allà. Després
vam anar a la casa de guaita (casa d’observació), on
vam veure molts ocells. Vam tornar al punt d’entrada,
on ens esperava l’autocar per anar a un parc a dinar.
M’ha agradat molt aquesta excursió perquè m’agrada
la natura. Per això, jo recomano anar a visitar el Parc
Natural del Delta del Llobregat.

5è

3r i
4t

VISITA ALS VOLCANS D’OLOT

El dijous 31 d’Octubre les nenes i els nens de cinquè vam anar a veure i conèixer els volcans d’Olot.
A les 8.30 estàvem tots i totes preparats per pujar a l’autocar i marxar cap a la Garrotxa. Quan vam arribar vam caminar
una estona fins que vam parar a esmorzar. Allà en Lluís, que és geòleg i nascut a la zona, ens va explicar un munt de coses
sobre els volcans, la terra, la vegetació autòctona... Vam seguir la ruta parant a moltíssims llocs perquè ens expliquessin
més coses interessants, fins que vam arribar al Castell de Colltort. Des d’allà es poden contemplar unes vistes impressionants dels diversos volcans de la zona. Fins i tot vam poder fer recreacions virtuals amb l’ajuda d’una tauleta! Seguidament, i acompanyats d’una fina pluja, vam seguir el camí fins a arribar a una fageda preciosa on vam dinar i jugar una
estoneta. Quan ja vam acabar de dinar, els nostres professors i professores ens havien preparat una sorpresa increïble:
una part del trajecte passava per un caminet molt estret semblant a una pista de bobsleight (esport olímpic d’hivern) on
havies de córrer a tota pastilla fins al final on t’esperaven tots els teus companys i companyes cridant el teu nom. Era molt
emocionant! Finalment, tots i totes vam haver de dir adéu a Olot. Va ser una excursió molt divertida que mai oblidarem.

banc de sang

Els alumnes i les alumnes de 5è van co-organitzar una campanya de donació de
sang participant en tot el procés i que va tenir la seva cloenda el dimarts 10 de
desembre.
El primer contacte va ser a través d’una xerrada informativa a l’aula, organitzada pel
Bang de Sang i Teixits. A partir d’aquesta xerrada i treballant des de les diferents
àrees curriculars, els/les alumnes van elaborar una carta convidant als ciutadans
a aquest gran esdeveniment solidari. També van crear el logo i l’eslògan, veient
exemples i inspirant-se a partir d’artistes com Joan Miró, Dalí o Andy Warhol. Amb
el logo i l’eslògan triats entre tots i totes, van confeccionar el cartell publicitari amb
totes les dades necessàries.
Des de l’àrea artística van fer una gran feina per tal que tots els donants rebessin
un obsequi, una preciosa rosa feta amb papiroflèxia.

Codi QR
amb enllaç
a l’entrevista
a ràdio
Vilassar

El dia de la donació va ser el més trepidant; calia fer front a múltiples tasques; xerrada a la ràdio, captació de donants, rebuda i explicació del procés, repartiment
del refrigeri i dels obsequis, recollida de dades a partir d’una enquesta… Ben organitzats en petits grups, els nens i nenes van poder dur a terme les diferents accions
que formaven part del projecte des d’una vessant activa i significativa.
El resultat, més enllà del gran nombre de donacions efectuades, ha estat molt positiu pels alumnes, que han après gaudint amb un gran projecte humà i solidari
planificat i realitzat per tots ells i elles i amb el suport del Banc de Sang i Teixits.

Ampa

carnestoltes
Un any més les famílies de l’escola participarem a la rua del
carnestoltes del poble! Aquest any el tema que hem triat és la
GALÀXIA!
Si ja us hi heu apuntat... veniu amb moltes ganes de passar-ho
bé! I si no... veniu amb moltes ganes d’animar!

“Si senyora, si senyor, Pérez Sala serà el millor!”

Us informem d’un canvi important a la Junta de l’AMPA.
Rodrigo Pellicer que va ser president de l’AMPA durant el curs 201819 deixa el càrrec i entra en el seu lloc Marc Rubio. La Macarena Díaz
entoma el càrrec de vicepresidenta. Felicitats i bona feina!
Altra info important és que arran de l’enquesta sobre preferències
horàries per a fer les trobades de l’AMPA, totes les famílies qui estigueu interessades a participar en horari tarda estem convidades a una
reunió el 13 de gener a les 17 h. Estigueu pendents dels whatsapp de
les classes per veure quina forma li donem!

Al tancament de la revista us
informem que les properes dates
previstes per a les reunions de
l’AMPA són en horari de 21 h. i a la
biblioteca de l’escola els següents
dies:

De nou... estiguem pendents de si hi ha canvis o bé recordeu
l’adreça gmail per si teniu algun dubte: ampa@escolaperezsala.cat

14 gener 4 febrer 3 març
14 abril 5 maig 2 juny

Una mica de tot

Una família de l’escola

Som una família nouvinguda a Vilassar, una parella amb dos fills que ja formen
part de l’alumnat de la Pérez Sala: el Martí (5è) i l’Ona (3r). Hem rebut una invitació de la Xinxeta per presentar-nos i ens fa molta il·lusió explicar-vos la nostra
història.
Els pares, David i Alèxia (qui escriu), som de Barcelona, i amb el primer embaràs
vam anar a viure al Masnou, on van néixer els dos nens, a casa. En aquells anys
vam necessitar un canvi, una vida més en contacte amb la natura i més lliure en
general. Ens havien parlat molt bé de Costa Rica, un lloc sense exèrcit, tropical,
bonic, segur i tranquil...i vam decidir que sí, que havíem de provar-ho.
Quan ens hi vam traslladar el Martí tenia dos anys i mig i l’Ona dos mesos. Vam passar gairebé un any només coneixent
el lloc, aprenent la vida al camp, construint galliners, hivernacles i jocs per als nens amb materials vegetals de la finca,
sembrant horts, cavant una piscina per a peixos, coneixent els veïns, menjant coses noves, aprenent a tallar els bananos
quan tocava, espantant els rat-penats que es volien menjar els bananos!... També vam incorporar a la família una gossa
i una gata. Després vam iniciar un negoci d’informàtica a Sabalito, a 4 km, i vam poder combinar-lo amb la vida al camp
i el cultiu del cafè. En els anys següents vam participar en moltes activitats del poble: la desfilada de carrosses de Nadal,
cine al poliesportiu amb el nostre projector (i un llençol de pantalla!), activitats infantils a l’associació d’apicultors, festivals
a l’estació biològica, creació de l’associació de comerciants, caminades per veure ocells...
Allà pràcticament tots els poblets, per petits que siguin, tenen escola, encara que sigui de cinc nens que estan tots junts.
San Ramón, on vivíem, està format per unes quantes cases repartides en dos camins de pedra. Té una església, un camp
de futbol i una escola amb tres aules i horari de matí o de tarda segons el curs. Cada setmana portàvem algunes verdures
o fruites de les nostres cases (pinya, banano, iuca, llimona, coriandre...) per no haver de comprar tants ingredients. Era molt
xulo acompanyar els nens en el trajecte, de deu minuts, per aquell caminet tan bonic... sortia el sol i els explicàvem un conte. I quan a l’Ona ja gairebé li tocava entrar a primer (i podria passar en aquella escola), vam conèixer una família catalana
que vivia en un lloc de la platja, a l’altra punta del país, amb una escola internacional que feia molt bona pinta... Però això
ja és una altra història. Si voleu saber la nostra història, ens podeu preguntar el que vulgueu!!

enigma

La Maria té un germà anomenat Joan.
En Joan té tants germans com germanes. La Maria té
el doble de germans que de germanes?
Quants nois i noies hi ha a la família?
SOLUCIÓ: 4 NOIS I 3 NOIES

L’AMPA som tot@s!
Anima’t a participar!
Entre tot@s fem escola! ;)
#serdelampamola
https://twitter.com/
AmpaSala

Segueix-nos a Instagram
@escolaperezsala

Vols col·laborar
amb la Xinxeta?
Alumnes, professors i professores,
pares i mares, tothom podem
contribuir amb la Xinxeta, només cal
que escriguis a:
revistaxinxeta@gmail.com
Esperem els teus dibuixos, notícies,
suggeriments, qualsevol informació que
penseu que pot interessar als lectors i
lectores de la nostra i la vostra revista.
Anima’t a participar!

