
           

 

 

 

          AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web.  

 

 

 

 

      CALENDARI  

    

4 i 5 de març FESTIUS LOCALS 

  

 

 

 

       FAMÍLIES  

Us adjuntem l’enllaç al 

programa de Carnaval de 

Cubelles. 

 

http://www.cubelles.cat/pl255/actua

litat/noticies/agenda/id1679/carnav

al-2019.htm 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

 

“El que d’arrel s’aprèn,  

mai del tot s’oblida.”. 

Sèneca 

Comunitat dels Mitjans (1r, 2n i 3r) 

 

Març  de 2019       Número 6 

 
Benvolgudes famílies, el Carnaval ja es aquí, el Carnaval ja ha arribat, amb riures i 

disbauxa comencem el mes de març.  Us deixem un recull d’algunes de les notícies més 

importants, per quan tingueu una estoneta... Visca el Carnaval! 

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Famílies a l’aula 

Els més petits de l’escola ja han fet la seva primera collita d’enciams, els han observat, 

olorat, rentat, tallat i tastat. Ara a pensar què plantaran per la primavera...  

Aquest mes de març realitzaran un nou taller d’Infadimed. I als ambients han incorporat 

nous materials i propostes molt atractives per als infants. 

El grup de P5 compta amb un alumne nou, el Santiago. Benvingut a la nostra escola! 

L’escola vol obrir-vos les portes a totes les famílies 

i a tots els nivells perquè veieu  als vostres fills/es a 

l’escola. Volem que veieu què fem en el dia a 

dia, com ho fem, per què ho fem, amb qui ho 

fem... res és fruit de l’atzar. El tipus d’activitat, la 

seqüenciació que té, els tipus d’agrupaments 

que es fan, el material... tot plegat té una 

justificació, una programació, uns continguts i uns 

adults al darrere que vetllen perquè els vostres fills 

i filles aprenguin d’una manera funcional, 

significativa, vivencial i propera. És important 

ensenyar als infants a pensar i actuar establint 

connexions entre els aprenentatges adquirits. 

Com més actiu sigui el paper de l’infant, més es 

garanteix el seu aprenentatge i més fàcilment el 

consolidarà. 

Properament us farem arribar la informació 

perquè us pugueu apuntar el dia que millor us 

vagi. 

 

Com cada curs, els nens i nenes de 1r rebran una xerrada i revisió odontològica a 

l’escola, a càrrec de l’Institut Català de la Salut. Properament us lliurarem les 

autoritzacions des de les tutories. 

Els alumnes de 2n realitzaran una sortida esportiva a Cubelles el dia 28 de març. 

I a 3r realitzaran una visita a les dependències dels Mossos d’Esquadra i el taller 

“Defensa pels propis drets”, a càrrec de ABD “Associació de Benestar i 

desenvolupament”. 

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Portes obertes 2019-2020 
La nostra escola realitzarà la jornada de portes obertes el dia 27 de març al matí (de 

9.30h a 11h) i el dia 28 de març a la tarda (de 14.30h a 16h). 

Les visites s’organitzaran de la següent manera: 

-Rebuda. 

-Visita guiada per l’escola i a les aules d’infantil (ambients). 

-Presentació del projecte d’escola. 

-Precs i preguntes. 

 

Els infants de 5è rebran la visita dels Mossos d’Esquadra per realitzar el taller “Internet 

segura”, per tal de fer-los més conscients dels perills i riscos a la xarxa. I realitzaran una 

sortida a la Residència de gent gran Templis Atlantis de Cubelles. A 6è també tindran la 

visita dels odontòlegs de ICS, per tal de fer-los una revisió i un taller. 

A 6è acomiadem a una alumna que canvia de centre, l’Eva. Molta sort!! 

 

Estem a Instagram

Piràmide de l’aprenentatge de Cody Blair 

Font: https://andrearreba.wordpress.com 
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Aquest mes de febrer celebrem el Carnaval i l'AMPA, com cada any, ha col·laborat amb 

l'escola aportant els caramels per la guerra que realitzaran els infants el dia 1 de març. Volem 

agrair a l’Ana M. Ferrer, mare de l' escola, que enguany ens hagi redactat el discurs del Rei 

Carnestoltes. 

Un dels pilars sustentadors del nostre projecte de centre és, sens dubte, el tàndem família-

escola. És per aquest motiu que sovint us demanem la vostra col·laboració, i que participeu del 

que fem a l’escola, tot i que aquest cop no ha estat el resultat esperat. De manera que, 

davant d’aquesta situació, el Pasku, de l' empresa Sensació Activa (extraescolars), s’ha ofert 

desinteressadament i per segon any consecutiu, per representar al Rei Carnestoltes. 

Aquest any hi haurà renovació dels càrrecs de la Junta de l'AMPA: secretària/a, tresorer/a i 

president/a. Penseu que és una oportunitat molt bona per poder participar activament en la 

vida de l' escola, animeu-vos! 
També volem agrair-vos la vostra participació en la Xocolatada solidària i en la venda 

d’estrelles Shurikan, es van recaptar un total de 697€. Gràcies a tots i totes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies AMPA Mar i Cel   

Des de l´AMPA de l´escola 

 

Persones amb empremta 

 El personatge amb empremta d’aquest mes és el músic, 

director i compositor Pau Casals. Ens endinsarem en la seva 

biografia i viatjarem a través de les seves partitures. 

 

HORARI: tos els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

 

HORARI: dilluns, 

dimecres i divendres 

De 15:30h a 17:30h 

 

TELÈFON: 638 862 147 

Notícies Jocs i Taula 

Página 2 

Els i les alumnes de 5è, han començat a treballar a les seves 

tauletes amb l’app Classcraft, com un recurs didàctic més a 

l’aula. Una eina d’ensenyament d’èxit que es fonamenta 

sobretot amb la gamificació a l’aula. La gamificació és una 

tècnica d’ensenyament que es basa en construir 

aprenentatges de manera divertida. És un joc en temps real, 

on es desenvolupa el treball en equip a partir de diferents 

“missions”, la motivació en els aprenentatges i el compromís 

dels infants amb les tasques a realitzar.  Els/les alumnes ja han 

creat els seus personatges i han realitzat tres missions 

relacionades amb l’àrea de matemàtiques i de llengua). 

Enguany, el mes més curt de l'any s'ha estirat com si fos un xiclet... Teníem tantes coses a fer!!!  

Com ja sabeu, l'activitat física és molt  important en les edats infantils així que, dins del marc de totes 

les activitats físiques que organitzem durant tot el curs, els nens i nenes més actius de l'Escola s'han 

inscrit a la lliga de bàsquet, donant lloc a una competició d'allò més renyada!!  

També hem seguit fent els tallers de cuina, que tant ens agraden a tots/es i que donen lloc a 

creacions amb aliments molt curioses!  

Febrer ha estat també un més en el qual hem parat especial atenció a les necessitats dels que ens 

envolten, organitzant activitats solidàries per aquells/es que més ho necessiten: la Xocolatada 

solidària per recaptar fons per la investigació del càncer infantil, amb una important donació 

econòmica a Sant Joan de Déu, i la Jornada de donació de sang, van poder treure de tots nosaltres 

el temps per aturar-nos i pensar un moment en totes les persones que per malaltia, necessiten del 

nostre ajut. Gràcies a tots/es els que, d'una manera o un altra, vau posar el vostre granet de sorra! 

Junts som molt forts!! 

Classcratf Com és la teva familia?  

 En ple S.XXI  des de l’escola parlem no només de la “família 

tradicional”, sinó de famílies monoparentals, 

homoparentals, mixtes o de pares i mares separats/des. 

És important que els nostres infants es sentin identificats 

amb el seu model familiar, és per això que som capaços 

d’educar, respectar, normalitzar i visibilitzar la diversitat 

familiar a les nostres aules. 

Els alumnes d’Educació Infantil i cicle inicial han treballat la 

diversitat familiar a l’àrea d’anglès, amb el llibre MY FAMILY 

de l’autora GLÒRIA FORT, on es mostren 10 tipus diferents  

de famílies... I el llibre comença així...“All of us have got a 

FAMILY... and they are all DIFFERENT! “ 

 

El passat 27 de febrer va tenir lloc la primera Jornada de 

Donació de sang a l’escola. Els resultats van ser exitosos i 

l’escola vol agrair a tots i totes les persones que van 

col·laborar en l’organització, així com a tots i totes els donants 

que van voler participar, un cop més, en una de les activitats 

solidàries que caracteritza a la nostra escola. Es van superar les 

expectatives del Banc de Sang i Teixits marcades en 35 

donacions, i finalment es van aconseguir un total de 91 

participants, de les quals es van poder fer 84 DONACIONS, 

MOLTES MOLTES MOLTES GRÀCIES! 

 

 Resultats Donació de sang 

 La nostra escola, com cada any, participa al certamen 

literari Víctor Alari del nostre municipi. Els alumnes de 4t, 5è i 

6è prepararan diferents obres per les categories de 

narrativa i lletra de cançó, per optar als premis que es 

lliuraran el 26 d’abril, coincidint amb la setmana dels Jocs 

Florals a l’escola i al municipi. 

Víctor Alari 2019 

 

“La teva donació pot canviar-ho tot!” 

La cara més acolorida, alegre, musical i divertida d'aquest 

més és... el Carnaval!!! L'Escola, el menjador, els/les mestres i 

la canalla s'omplen de color i disfresses!! Per això, hem 

organitzat uns tallers d'allò més divertits! Pinta-cares, 

màscares, una batalla de rap, disfresses...  

I les nostres benvolgudes comparses!!!! Visca el Carnaval!!! 

Els follets i les fades del Mar i Cel us desitgen molt bon 

carnaval! 

 


