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Editorial
Aquestes setmanes, l’escola ha obert les seves portes a les famílies de Vilassar que busquen col·legi pels
seus fills. És una elecció important, ja que els primers anys d’aprenentatge són decisius per aconseguir
que els nens d’ara es converteixin en joves i, posteriorment, en adults amb valors i coneixements. Si
volem tenir persones interessades a aprendre i en millorar el seu entorn és imprescindible que durant la
seva infantesa hagin adquirit uns hàbits d’estudi i, sobretot, de curiositat per conèixer i entendre el món
que els envolta.
Aquest és l’objectiu de la família del Pérez Sala, i aquí, a la Xinxeta, us mostrem algunes de les activitats
que es fan per assolir-ho. A més a més, dintre d’uns quants dies, cel·lebrarem la diada de Sant Jordi, i
hem demanat als nois i noies de cinquè i sisè que ens facin les seves recomanacions literàries, que de ben
segur us ajudaran a l’hora d’escollir un bon llibre.
Obriu aquestes pàgines i gaudiu de les experiències dels vostres fills.
Benvinguts a la Xinxeta!

El Pérez Sala ja
és Escola Verda

Els nostres
representants a “Fem
Matemàtiques 2014”

Formem part d’aquesta xarxa que agrupa més
de cinc-centes escoles i instituts de Catalunya.
Durant el curs 2011-2012, es va fer l’Avaluació
Diagnòstica de la situació mediambiental del centre
i el Pla de Cohesió Ambiental. Durant el curs
2012-2013, van elaborar el Pla d’Acció i es va
constituir el Comitè Ambiental de l’Escola, on hi
ha representants de l’Equip Directiu, dels mestres,
dels pares i mares, del personal no docent i de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar. El dissabte 15
de març, una representació de pares i mares,
alumnes i mestres de l’Escola va assistir a l’acte
de lliurament de distintius al Teatre Nacional de
Catalunya que va presidir el conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila.
En Guillem Bisbe, la Lucía Calle, la Mariona Yu
García i en Matthias Deco, de 6è B, són els nostres
representants en FEM MATEMÀTIQUES 2014, que el
passat dissabte 5 d’abril a l’Escola SAGRATS CORS
de Torelló (Osona) van participar a la segona fase del
concurs.
L’activitat “Fem Matemàtiques” està organitzada
per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de
les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), amb el
suport del Departament d’Educació, i té com objectiu
desenvolupar i millorar l’educació matemàtica entre els
alumnes de sisè de Primària i primer cicle d’ESO de les
diferents comarques de Catalunya. Està concebuda en
forma de concurs i es divideix en tres parts.
2

Notícies

Les pissarres digitals arriben a P3
La pissarra digital ha arribat a la classe
de P3 i l’hem inaugurat amb un dels
treballs previs que estem fent, abans
d’anar d’excursió a Can Sala, per veure
els animals que allí hi viuen. Mireu com
els nens i nenes, de seguida, s’han

familiaritzat amb les noves tecnologies
i els hi ha resultat molt més fàcil i
entenedor el que els hi hem explicat.
Els alumnes de P4, a part de veure
moltes coses a la PDI, també l’han
tocat i han escrit el seu nom.

Hem fet un espantaocells
Els nens i nenes de segon hem fet un
espantaocells per al nostre hort. L’hem fet amb:
una pilota vella, pals, una bossa de plàstic,
gomets negres i CDs. L’hem fet perquè els ocells
no es mengin les nostres plantes. Ara hi ha:
faves, col-i-flors, espinacs, bròquil, enciams i
bledes i plantarem maduixeres. Fem un diari de
l’hort i hi apuntem les feines que fem.
Enric Cifuentes

Agermanament amb
l’escola de Niemenike,
al Senegal
A l’expedició de l’octubre, Fallou va portar part del
material que es va recollir el passat mes de juny a la festa
de final de curs. En aquesta expedició, també es van
endur el primer vídeo de presentació de la nostra escola
i dels nostres alumnes. El 20 de febrer, la gent de Fallou
ens ha portat la resposta: un preciós vídeo de presentació
dels nens i nenes de Niemenike. Ha estat molt emocionant
veure’l i parlar-ne. En resposta, hem elaborat un vídeo de
presentació de Vilassar de Mar. La gent
de Fallou, portarà aquestes imatges al
Senegal, juntament amb el “Llibre viatger”
que conté missatges per als nostres
amics, i les polseres que han fet els nois i
noies dels cicles Mitjà i Superior a tall de
petit obsequi. Esperem que els agradi tot
plegat i tenir, ben aviat, notícies seves.
Llegir més: http://agermanament.webnode.cat/

La biblioteca
d’aula de
cicle mitjà
En el marc del projecte
d’Impuls a la Lectura
s’inicia una tasca
d’organització de les
biblioteques d’aula del
cicle mitjà. Aquesta
tasca ha consistit
en fer una esporga
seguint uns criteris,
elaborar un inventari
dels llibres de cada
classe, classificar els
llibres en novel·les
d’imaginació i llibres
d’experimentació i,
per últim, retolarlos. Per tal de dur a
terme aquesta feina
hem pogut comptar
amb l’assessorament
de la directora de la
Biblioteca Municipal
de Vilassar de
Mar, Laia Ventura.
Fruit d’aquesta
col·laboració va sorgir
la idea de dotar les
biblioteques d’aula de
títols nous per mitjà
del préstec escolar.
Així doncs, des del
mes de gener i fins
al mes de maig, els
alumnes de cicle mitjà
gaudeixen d’una gran
varietat de llibres,
tant d’imaginació com
d’experimentació,
relacionats amb
els seus interessos
personals i
curriculars. Aquesta
experiència ha fet
que els alumnes
visquin la lectura amb
més motivació i així
fomentar el gust per la
lectura.
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Recomanacions per a Sant Jordi

Llibres de 5èB
DAn, el genio del
gol
La mare d’un alumne de la classe del
Beisbol us recomana la lectura de la
sèrie de llibres Futbolmanía i Dan,
el genio del gol, de l’autor Gerard
van Gemert per a lectors de 7 a 10
anys respectivament. Són lectures
en llengua castellana, molt amenes i
també instructives.
Marta Arguilé (mare Juul Bauters) 5èB

L’heroi perdut

Biel Campmajó, 5èB

Us recomano un llibre que es diu
L’heroi perdut, Els herois de l’Olimp,
de Rick Riordan. De l’editorial La
Galera, SAU. Parla d’un noi que
s’adorm i quan es desperta està en
un autocar agafat de la mà d’una
noia, que no coneix, i del seu millor
amic. Durant la història han de lluitar,
contra alguns Déus com Posidó i
Zeus, per salvar-se la vida. Aquesta
lectura va adreçada a alumnes a
partir de 8 anys.

Kid Paddle

Pau Grèbol, 5èB

Us recomano una col·lecció de
còmics, que es diuen Kid Paddle
de Midam i de l’editorial Norma
Editorial. Tracten d’un nen que ho
fa tot amb els videojocs (estudia,
aprèn, juga, ...) i li agraden molt les
coses fastigoses!!! Són historietes
molt curtetes, divertides i molt
entretingudes.
Es recomana per a alumnes a partir
dels 6-7 anys.

Cuenta Cuentos
Us recomano la col·lecció Cuenta Cuentos, de l’editorial G.D.A.
Ediciones, S.L. És una col·lecció de contes per a nens de 3 a
8 anys. A cada llibre hi ha tres contes populars i tots ells són
diferents. Els podeu trobar en anglès i en castellà. I estan escrits
amb lletra d’impremta.
Clara Bohera, 5èB
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En zoo d’en
Pitus
Us recomano el llibre
En zoo d’en Pitus, de
Sebastià Sorribes. De
l’editorial La Galera.
Per a alumnes a
partir de Cicle Mig.
La història tracta d’un
nen, en Pitus, que està
malalt i per curar-se
ha de marxar a Suècia.
Els seus amics l’ajuden
a recaptar els diners suficients, creant un zoo on la
gent del poble pugui venir a visitar-lo.
Alda Díaz 5èB

Anem a la
Xina!
Hola nois i noies us
recomano un llibre que
s’anomena Anem a la
Xina! De la col·lecció
Gol. De Luigi Garlando.
En Tomi és un nen
que marxa a la Xina,
de viatge, ja què a la
família els ha tocat la
loteria. Aprofiten el
viatge per anar a visitar la seva amiga Ona.
Aquesta col·lecció es pot llegir a partir dels 8 anys.
Aleix Laciana, 5èB

Wonder
Us recomano la
lectura de Wonder. De
J.Palacios, de l’editoral
Edicions la Campana,
2012. Es presenta
dient: “Em dic August.
Per cert, no penso
descriure la meva cara.
Segur que és molt
pitjor que tot el que
us esteu imaginant”.
Té una deformitat facial des del naixement i ha estat
operat moltes vegades. I ara es disposa a assistir
per primera vegada a l’escola.
És una lectura adreçada a partir de 11 anys.
Laia Agulló (mestra de l’escola) 5èB

Llibres de 6èA
La sèrie de la
teva vida
Autor: Marc Zanni i Joan Sanz
Ed: Norma Editorial.
El recomano perquè ensenya
moltes coses sobre el que
significa ser doblador i com es fa
i també com una simple sèrie s’ha
convertit en la Sèrie de la vida de
molta gent.
Núria Alberich 6è A

Lews Bruixes
Autor: Roald Dahl
Ed: Alfaguara.
El recomano perqué ja l’ he llegit
i penso que té un cert nivell de
misteri però sense deixar de
banda l’humor.
Àlex Fanlo 6è A

Diari d’una
penjada

Diari del Greg
Autor: Jeff Kinney
Ed: Estrella Polar
El recomano perquè és
molt interesant,i explica la
vida d’un adolescent.
Anna Viñes 6èA

Silvestre
Malasang
Autor: Antoni Dalmases
Ed: Cruïlla
El recomano perquè
tracta d’un noi que té
moltes ganes de viure
aventures. Li passa de
tot, experimenta vivències
subrealistes i extranyes
amb una pinzellada
d’humor.
Amàlia Roig Tutora de 6è A

Autor: Rachel Renée Russell
Ed: Edicions 62
El recomano perquè és una nena
adolescent que explica la seva vida
d’institut i de la vergonya que té de
la seva família, que està penjada.
T’ajuda si tens el seu problema
afegint una mica d’humor.
Jia Pallarès 6èA
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Imatges del trimestre

Excursió Museu Olímpic

Joan Lloren

s de 3er A.

Carnestoltes 2014
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ESCOLA

Oferta de Places
La publicació de les llistes d’alumnes admesos serà el 15 de maig i el
període de matrícula del 10 al 13 de juny.

Fòrum de les famílies i l’educació
El proper dissabte 24 de maig se
celebrarà el primer FÒRUM DE
“FAMÍLIES AMB VEU” de Catalunya,
de 9:30 a 14:00 a l’Institut del
Teatre de Barcelona. El projecte
“Famílies amb veu” de la Fundació
Jaume Bofill, juntament amb les
principals federacions de mares
i pares d’alumnes i la Diputació
de Barcelona, organitzarà aquesta
trobada que vol posar de manifest
a tota la societat i els representants
de l’Administració, l’existència, les

capacitats, la veu, la feina i el valor
de les AMPA i les famílies en la vida
escolar.
Es tracta d’una jornada d’un matí de
durada on trobareu una exposició
de moltíssimes bones pràctiques
d’AMPA i famílies d’arreu de
Catalunya; tallers i ponències on
s’explicaran exemples concrets de
què i com poden fer les famílies
per millorar la qualitat educativa,
contribuir a reduir desigualtats, fer
millors serveis per la conciliació,

millorar la democràcia a l’escola,
entre d’altres; un esmorzar de
cortesia; una sessió plenària on es
posarà de manifest a les autoritats
assistents el compromís de les
famílies amb l’educació, i on es
presentarà el Llibre Blanc de la
participació de les famílies. I pels
més petits hi haurà un servei
d’acollida amb monitors d’esplai amb
el que s’ho passaran d’allò més bé.
El 24 de maig Tots al FÒRUM: mares,
pares i nens.
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ESCOLA

Busca les parelles
d’aquests personatges
de contes
Bella		Campaneta
Caputxeta 		

Gàrgamel

Tintín		

Set Nans

Blancaneus		Llop
Barrufet		Milú
Tres Bessones		

Bèstia

Peter Pan		

Bruixa Aburrida

Quina
és la
professió
de
Geronimo
Stilton?

Bella-Bèstia
Blancaneus- Set Nans
Peter Pan – Campaneta
Caputxeta – Llop
Barrufet- Gàrgamel
Tintín – Milú
Tres Bessones – Bruixa
Aburrida

Aquests dies a Vilassar de Mar s’està celebrant la Setmana de la Salut que
conclourà amb una festa final al Pérez Sala el dissabte 12 d’abril, de 10’30 a
14h i de 16,30 a 19,30 hores.
En aquesta festa hi haurà propostes per a tots els gustos: des del Rocòdrom
inflable del Centre Excursionista del poble, fins a una exhibició de judo,
patinatge, hoquei patins... dels diferents
clubs de Vilassar. També podrem assistir
als tallers que les AMPAS de les escoles de Vilassar i altres entitats, com el
CAP o el Centre Integral de Logopèdia
i Fonoaudiologia, organitzaran sobre
aspectes relacionats amb la salut. La
nostra AMPA, en concret, el dedicarà a
la “Connexió del cos amb la ment”.
A les 12 del migdia, es farà també l’acte de presentació “Pérez Sala, Escola
Verda”. I a partir de les set de la tarda,
es donaran a conèixer els guanyadors
del concurs de dibuix escolar organitzat pel gOvi, que aquest any portava
el lema “Vilassar de Mar, Vila saludable”. Es lliuraran tres premis per
cada cicle de Primària: Inicial, Mitjà i
Superior. A més a més, hi haurà tres
premis addicionals, un per cada cicle, atorgats mitjançant votació popular
dels dibuixos finalistes, que podrà realitzar-se al llarg de la tarda del dissabte 12 i que estaran exposats a l’estand de l’organització. Amb els dibuixos
premiats i altres de seleccionats es farà una exposició pública a la Biblioteca
Municipal que s’inaugurarà el dia 15 d’abril.
Per tot això i molt més, no us podeu perdre la gran festa final de la Setmana
de la Salut.
Us hi esperem!

Enigmes

Geronimo Stilton és periodista
i escriptor.

Festa final de la
Setmana de la Salut
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