
 

           

 

AGENDA 
 

Trobareu totes les activitats, 

tallers i sortides de cada 

nivell al calendari de la 

nostra web. 

 

 

CALENDARI 

 -8/1  Inici de les classes 

 -14/1 Inici SEP 

 

 

FAMÍLIES 

Volem convidar als avis i 

àvies de la nostra escola a 

venir a llegir, a compartir 

moments de lectura amb els 

vostres néts i nétes, a 

explicar històries, a obrir-nos 

la vostra motxilla 

d’experiències... Si us ve de        

                   gust compartir        

                      una estona amb   

                nosaltres, us    

                     podeu adreçar   

                      al vostre tutor/a. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Benvolgudes famílies, l’Equip de l’Escola Mar i Cel us vol desitjar un bon any i esperem que 

en aquest nou 2019...”no us falti un somni pel qual lluitar, un projecte per realitzar, quelcom 

per aprendre, un indret on anar i algú a qui estimar... Bon any nou!” 

 

 

 
CITA DEL MES 

 “Educar la ment sense 

educar el cor, no és educar 

en absolut”. 

Aristòtil 

Aquest segon trimestre, la Comunitat dels Petits començarà a treballar l’autor vinculat al 

món de l’art. Cada nivell ho treballarà adaptat a l’edat dels infants, a través de vídeos, 

llibres, treballs plàstics, representacions, creacions...  

Continuarem amb les sessions d’Infadimed (juntament amb els infants de 1r), per tal 

d’aprendre hàbits saludables d’alimentació i guanyar en salut i benestar. 

Us deixem un enllaç informatiu: 

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/Infadimed   
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Comunitat dels Mitjans (1r, 2n i 3r) 

 A la Comunitat dels Mitjans, els infants comencen a conèixer el joc dels escacs de ben 

a prop. A les sessions setmanals de jocs matemàtics, es comencen a introduir els escacs 

per tal de familiaritzar-se amb aquesta activitat que a partir de 4t realitzaran de forma 

regular, setmanalment.  

Els avantatges són diversos: millorar l’autoconfiança i autoestima, millorar les habilitats de 

comunicació i comprensió, així com el reconeixement de patrons i regles. A més ens 

ajuda a augmentar la memòria i concentració, així com la creativitat i la lògica. 
 

Aquest mes de gener els/les alumnes de la Comunitat dels Grans iniciaran uns tallers i 

activitats a l’aula relacionats amb el Banc de Sang i Teixits. Aquí hi podeu trobar més 

informació. 

https://www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-col-laborar/campanyes/  

Més endavant us anirem informant d’aquest nou projecte que, un cop més, ve de la mà  

de famílies voluntàries de l’escola vinculades al món sanitari. L’objectiu serà conscienciar 

sobre la importància de la donació de SANG.  

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

La Marató 

Happy holidays 

from our family to 

yours!  

 

En aquest setena edició de celebració de La Marató a la nostra escola, hem recaptat 

un total de 3.856,36€, import rècord al llarg de tots aquests anys.  

Hem de destacar la participació i col·laboració de moltes persones, entitats i empreses. 

Cal esmentar també la important promoció que s’ha dut a terme enguany gràcies a 

l’Ajuntament a través de fliers, a tots els centres educatius del municipi, i cartells. I la  

confecció i difusió del vídeo promocional arreu de la comarca, etc.  

Un cop més gràcies per ser-hi! Entre tots i totes FEM ESCOLA! 

 

Els Reis s’han colat a l’escola 

 Com cada any, sembla ser que els Reis han fet una parada a la nostra escola... quina 

sorpresa!!! 

Enguany els regals escollits han estat jocs matemàtics i jocs de taula. Moltes gràcies Ses 

Majestats! En farem un bon ús i n’aprendrem un munt! 

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/Infadimed
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/vull-col-laborar/campanyes/


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI: tos els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

Notícies AMPA Mar i Cel 

Des de l´AMPA de l´escola volem donar-vos la 

benvinguda a un nou curs escolar i molt especialment a 

totes aquelles famílies que s´incorporen al centre aquest 

any. Voldríem convidar-vos a venir a l´AMPA (dilluns, 

dimecres i divendres de 15:30h a 17:30h) per poder  

informar-vos de totes les coses que fem des d´aquí per 

ajudar tant a l´escola com a les famílies. 

Com cada any us oferim una àmplia oferta d´activitats 

extraescolars per a què els nens i nenes puguin escollir allò 

que més s´adapti als seus gustos i interessos. Teniu tota la 

informació al taulell de l´AMPA, al nostre Facebook i 

també a la web de l´escola. Tanmateix, podeu venir 

sempre que volgueu a l´AMPA i personalment us 

informarem de tot. 

Us recordem que l´horari d´acollida de matí és de 7:30h a 

9h i la de tarda de 16h a 17:30h. 

I aprofitant aquesta ocasió que ens brinda l´escola, volem 

convidar a totes aquelles famílies que estiguin interessades 

a apuntar-se com a voluntaris o vocals (amb dret a vot a 

les reunions de la Junta) per ajudar-nos en el treball diari 

de l´AMPA i així, entre tots, ajudar i participar més 

activament en l´educació dels nostres infants. 

Us dessitgem un molt bon curs a tots i totes! 

 

 

 

HORARI: dilluns, 

dimecres i divendres 

De 15:30h a 17:30h 

 

TELÈFON: 638 862 147 

Notícies Jocs i Taula 
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Tota la Junta de l' AMPA volem desitjar-vos un feliç any 2019. 

Comencem aquest segon trimestre amb moltes ganes de seguir treballant juntament amb l' escola 

per millorar dia a dia. 

Entre els objectius que tenim per aquests mesos està l'elaboració del projecte per presentar a 

l'Ajuntament per poder accedir a la subvenció d' educació que atorguen als projectes educatius 

de cada escola. També tenim en ment un taller per a les famílies per ajudar-nos en l' educació 

dels nostres fills i filles i, com no, ja estem pensant en el Carnaval;) 

Bon començament de trimestre a tots i totes!! 

 

El passat dissabte, 15 de desembre, juntament amb l'escola i l'AMPA, vam col·laborar preparant 

activitats, manualitats i tallers per recaptar fons per La Marató de TV3, que enguany recaptava 

diners per la investigació del Càncer, malaltia que, per desgràcia, tots coneixem i que, d'una 

manera o altra, a tots i totes ens afecta.  

Tallers de polseres, un divertit ren amb un nas d'allò més dolç, unes galetes nadalenques o un taller 

de pinta-cares, va ser la nostra contribució a l'acte. 

Mares i pares, nens i nenes van poder gaudir d'un matí de somriures i, com a culminació de l'acte, 

el sorteig de les paneres que les diferents classes, escoles del municipi i centres col·laboradors, van 

preparar amb il·lusió, va posar la nota divertida! 

Actes com aquests ens integren en la comunitat educativa de l'escola i no voldríem deixar d’agrair 

als pares i mares, a l'Equip Directiu, als i a les mestres i a l'AMPA la sensació d'equip educatiu que 

ens transmeten. 

Des de l'equip de Jocs i Taula, volem desitjar-vos un 2019 ple de somnis complerts!  

 

 

Persones amb empremta 

 

 

 

Iniciem l’any amb un personatge amb molta empremta, es 

tracta de Paul Klee, el pintor suís que ens ha enlluernat amb la 

seva pintura i obres d’art plenes de vida i color al llarg del darrer 

segle. 

Al vestíbul trobareu més informació i com cada mes, des de les 

aules es treballaran els diferents personatges. 

 

Agraïments 

 

 
D’on surt una divisió? Per a què serveixen les fraccions? Per què 

per calcular el tant per cent d’un número s’ha de multiplicar i 

dividir?  

Aquestes i moltes altres preguntes són les que es qüestionen els 

nens i nenes tot sovint. Les matemàtiques acostumen a ser molt 

abstractes i difícils d’entendre. El llenguatge abstracte es va 

desenvolupant lentament, a partir dels 6 o 7 anys i és per això 

que les matemàtiques s’han d’adaptar a l’edat madurativa 

dels infants.  

“Cal oferir tres canals d’assimilació de continguts: canal visual, 

per a aquells alumnes que mostrin més facilitat d’assimilació a 

través de la vista; canal auditiu, per a aquells que hagin 

desenvolupat millor l’estratègia d’assimilació a través del sentit 

de l’oïda; i canal cinestèsic (manipulatiu), per als alumnes a qui 

sense el tacte els costa generar un concepte i encara més 

assimilar-lo” (Albert Centelles). 

 

Fent referència al canal cinestètic, des de l’escola oferim una 

sessió setmanal perquè els nens i nenes toquin amb les mans els 

conceptes abstractes que expressen les matemàtiques: jugant, 

compartint, manipulant, construint, cometent errors i buscant-

ne la solució... i sobretot gaudint aprenent! 

Les matemàtiques formen part de la nostra vida quotidiana i 

hem de transmetre als infants que aquestes poden ser útils i 

atractives.  

 
 

Estem envoltats de matemàtiques! 
 

 Aquest darrer mes ha estat intens, màgic, i ple de 

col·laboracions. Famílies de 6è organitzant actes per recollir 

diners pel viatge de fi de curs. L’AMPA amb dedicació exclusiva 

a La Marató d’enguany, Ràdio Cubelles cobrint l’acte de La 

Marató en directe (novetat d’aquest any), Jocs i Taula oferint 

diversos tallers per a La Marató, Sensación Activa oferint-nos 

activitats per als més petits, l’Ajuntament de Cubelles, persones  

que de forma desinteressada van participar en l’elaboració del 

vídeo de promoció de La Marató... i un llarg etc, amb el que 

volem incloure a tots i totes, però molt especialment al suport i 

calor rebut per part de totes les famílies, gràcies! 


