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I FELIÇ 
ANY NOU!!

Nº  57
1r Trimestre 

Curs 2017- 2018

Escola Pérez Sala

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

La Xinxeta
un pont de comunicació

BON NADAL
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CONSELL DELS INFANTS 
El passat mes d’octubre la direcció de l’escola i l’AMPA van ser convocades a una reunió de treball a 
l’Ajuntament on es va exposar què és i d’on parteix el Consell d’Infants que s’està iniciant al municipi. De la 
nostra escola sortiran dos representants per cada nivell de 5è i 6è. A més, s’ha convocat els tutors i tutores 
d’aquests grups per explicar-los com es desenvoluparà el procediment i quin ha de ser el seu paper.
El diumenge 19 de novembre es va fer un acte a l’Ajuntament per commmemorar el dia dels drets dels in-
fants i es va aprofitar per presentar aquest nou Consell. Vam estar presents
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ESCOLA

en aquesta jornada fent arribar les targetes amb desitjos escrites 
pels nens i nenes de l’escola envers la família, els infants i el poble
creiem que aquest consell és una bona oportunitat per donar 
veu als infants, reflexionar i treballar per a la millora del poble de 
manera activa.

EDITORIAL: LA SUÏSSA
Com ja sabeu, des de l’agost i fins al segon trimestre, l’antiga masia de l’escola, la Suïssa, està de 
reformes. L’obra implica una reforma integral de l’edifici, redistribució d’espais, noves instal·lacions 
elèctriques i calefacció, aïllament tèrmic i reparació de la coberta, entre d’altres.  L’actuació va a 
bon ritme i es preveu que abans de Setmana Santa estarà enllestida. El nou edifici comptarà amb 
lavabos a les aules, una sala per a treballar en petits grups i una sala polivalent que servirà per a fer 
les sessions de psicomotricitat i de dormitori pels infants de P3.  Tanmateix, l’edifici comptarà amb 
un ascensor per garantir l’accessibilitat, es repararà la façana, es reestructurarà la zona d’esbarjo 
i s’instal·larà un barri per garantir l’accés restringit a aquest espai. Des de l’escola volem agrair a 
l’Ajuntament haver prioritzat aquest projecte i que s’hagi dut a terme. 

Laia Kötz Espinosa
Directora de l’Escola Pérez-Sala
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CARTES AL DIRECTOR

P3 A: Cargols
P3 B: Marietes
P4 A: Dofins
P4 B: Lleons
P5 A: Fades
P5 B: Follets

NOMS DE LES CLASSES CURS 2017-2018

Un any més, els nens i nenes de l’escola han triat els noms de les classes. Com que aquest any no hi ha 

Setmana Cultural (ja que és celebra bianualment i ja es va fer el curs passat), els temes escollits han estat 

lliures. Tots els nens i nenes han presentat les seves propostes i aquestes han estat votades a classe. Un cop 

escollits els noms, al llarg del curs  es faran diferents activitats i treballs per aprofundir i conèixer millor els 

temes triat.

1r A: Guepards
1r B: Hàmsters
2n A: Egipcis
2n B: Animals extingits i 
en perill d’extinció

3r A: Edat Mitjana
3r B: Volcans
4t A: Esportistes
4t B: Cinema
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http://agora.xtec.cat/escolaperezsala/

5è A: Jules Verne
5è B: Esports
6è A: Guernica
6è B: Éssers fantàstics

COM CONTACTEM AMB 
L’AMPA?

Per qualsevol dubte, gestió o 
pregunta que vulgueu dirigir a 
l’AMPA, us podem atendre de di-
ferents maneres:
*Per telèfon: 608 050 679
*Per mail: ampaps13@gmail.com

*En horari d’atenció del des-

patx:

Dilluns, dimecres i divendres de 
9h a 9:30h
Dimarts de 16:30h a 17h
*També podeu consultar la 

nostra pàgina web on periò-

dicament es penja informa-

ció interessant sobre el curs 

escolar:

https://www.ampaperezsala.com/

" Aquest Estiu 2017, coincidint amb la festa ma-
jor del poble, vam aterrar tota la família a la preciosa
població de Vilassar de Mar. Va ser una mudança 
una mica accidentada i accelerada des d'una
població del Vallès Oriental -de la muntanya a 
la platja!- Vam arribar a aquesta població tan
acollidora en un moment on necessitàvem abraça-
des, sense conèixer a ningú, carregats de pors per
l'adaptació, especialment dels 3 petits de la casa, 
però també amb una motxilla plena d’il·lusions i
esperança.
Haig de dir que l'acollida del poble ha estat immillo-
rable i l'atenció rebuda per l'administració local,
serveis públics i, en especial per part de l'escola Pérez 
Sala, senzillament, d’Excel·lent!!
Encantats de començar aquesta nova etapa de pros-
peritat a la millor ubicació possible: Vilassar de
Mar."
Moltes Gràcies!

Núria Arjona
(mare de la Martina Nieto Arjona / 3er - Matias Nieto 

Arjona/ P-3)
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ACTIVITATS Activitats cicle infantil
i inicial 

Per gaudir de la tardor de ben a prop, els nens i 
nenes de cicle inicial van escapar-se  al Parc Natural 
del Corredor. Els va fer un dia preciós i van poder viure 
el bosc i aprendre’n un munt de coses. Amb el quadernet 
van prendre notes de com són les fulles i els fruits del 

bosc i dels rastres que hi deixen els animals.
Ara ja en saben molt... pregunteu i veureu!

Li donem la benvinguda 
a l’escola a

les Marietes i 
als Cargols  i els desitgem 

un feliç curs!

Els nens i nenes de P4 i P5 van anar a 
una granja. Aprofitant que és tardor i que 
tenien el bosc molt a prop van fer descober-
ta de bolets, fruits i fulles. I el més impressio-
nant és que van trobar la caseta de la Maria 
Castanyera, ella els va transmetre la saviesa 
del bosc!

Hem pintat la tardor
Hem anat al mercat

Hem anat al laboratori de l’escola

I això no és tot!
 Des del setembre hem estat treballant moltíssim...

colors, grafismes, projecte-classe
i molts experiments...

Hem fet bombolles
Hem ballat amb la 

Castanyera Hem fet titelles
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Per gaudir de la tardor de ben a prop, els nens i 
nenes de cicle inicial van escapar-se  al Parc Natural 
del Corredor. Els va fer un dia preciós i van poder viure 
el bosc i aprendre’n un munt de coses. Amb el quadernet 
van prendre notes de com són les fulles i els fruits del 

bosc i dels rastres que hi deixen els animals.
Ara ja en saben molt... pregunteu i veureu!

Activitats cicle mitjà i superior 

Els cursos de 3r i 4t  van fer una visita al 
Parc Natural del Delta del Llobregat.
Allà van poder fer observacions d’ocells des 

d’una torre de guaita i passejar per l’entorn.

L’experimentació
forma part important dels mètodes 
d’aprenentatge de l’escola. Aquesta 
vegada, els alumnes de 6è han realizat 
diferents activitats al laboratori per 
aprendre els noms dels ossos del  cos. 

Del 18 al 26 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.
Per aquest motiu els alumnes de 4t van visitar la deixalleria
del Camí del Mig.
Els va servir per conèixer quin servei ofereix als
seus usuaris, la quantitat de residus que es
generen i la necessitat que hi ha de reduir aquest
volum per ajudar al planeta.Se
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Els cursos de 5è van ajudar 
als més petits de l’escola a 
fer els panellets  d’aquest 
any.
Tants grans com petits s’ho 
van passar d’allò més bé!
Us deixem alguna fotogra-
fia, però no deixeu d’entrar 
al blog de l’escola per 
veure-les totes!!

http://agora.xtec.cat/escola-
perezsala/
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ESCOLA VERDA

DELEGATS VERDS CURS 2017-2018

Trobaràs més 

informació al web: 
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 1r: Maria Arribas i Alèxia Castells    2n: Roc Silva i Biel Pairés  

3r: Ben Lorman i Nil Betancort     4t: Iciar Barrantes i Maria Barbeta

5è: Àlex Heras i Ona Condoy     6è: Ariadna Oliver i Enric Cifuentes 
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Qui embruta el mar? En el marc del Programa d’Escoles Verdes i la Setmana 
de la Ciència (del 10 a 19 de novembre), va arribar a l’escola l’exposició Qui embruta el 
mar? de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’exposició es va instal·lar al vestíbul i això va per-
metre els i les alumnes conèixer com de brut està el mar i com afecta els animals i plantes 

que hi viuen i s’hi relacionen.
A partir d’aquesta exposició hi ha la idea de veure de prop que passa a les platges del 

nostre poble. Hi trobaran molts plàstics i brutícies?
Intentem entre tots i totes que les nostres platges siguin netes i plenes de plantes i peixos! 

I l’hort de l’escola... com encara el curs?
Els nois i noies de 6è ja han pensat com en serà la distribució. En-

guany serà en forma d’H, proposta de l’Aya i la Georgina.
A veure que us en sembla!

I els i les alumnes de 4t s’encarregaran d’alimentar-lo amb 

adob ecològic en forma de boletes, que sens dubte serà un superaliment per a 
totes les plantes que hi visquin!

Bon profit!
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Comissió ONGD FALLOU
Durant el aquest curs, des de la comissió d’agermanament amb 
Niemenike, tenim previst fer diverses actuacions per recaptar diners 
per continuar col·laborant a millorar les instal·lacions de l’escola 
agermanada i recollint material escolar per a que els i les alumnes 
de l’escola puguin dur a terme  el curs escolar. I com a novetat, ens 
hem proposat aconseguir material esportiu i exercicis per ensenyar-
los com fem aquí l’educació física.
El mes de juny passat vam entregar a l’ONGD Fallou els 1.242,76€ 
recaptats i tot el material escolar que es va recollir. Aquest diners 
aniran destinats a la canalització de l’aigua del pou de l’escola per 
tenir aigua corrent als lavabos. Amb les donacions d’altres entitats 
sumades al mateix projecte, es podran reformar els lavabos per 
millorar-ne la higiene i el funcionament.
Si voleu participar activament en la Comissió ONGD Fallou o 
ajudar-nos puntualment en les activitats que fem, envieu-nos un 
correu electrònic i en parlem (ampaps13@gmail.com).

 

AMPA

Recordem a les famílies dels 
nens i nenes que han entrat 
nous aquest any a l’escola i 
que s’han associat a l’AMPA, 
que poden recollir el seu
boc’n’roll en horari d’obertura 
del despatx de l’AMPA. 

I per totes aquelles famílies 
que vulguin renovar els seus 
boc’n’rolls també n’hi ha de 
disponibles. Així com mar-
xandatge amb el logo de 
l’escola: dessuadores, imper-
meables i samarretes!!

RECOLLIDA DELS 
BOC’N’ROLLS

Per aquest curs 2017-18 estan programades 
les següents reunions de l’AMPA.

 - 12 de desembre - 9 de gener 
 - 6 de febrer - 6 de març - 3 d’abril  - 8 de 

maig - 5 de juny
Les reunions se celebren els dimarts a les 21h 
i ens trobem a la biblioteca de l’escola. Són 
obertes a tots els pares i mares que hi vulguin 
participar i que tinguin ganes de fer coses per 
millorar la comunitat educativa de l’escola. 

Però sobretot, coses pels nens i nenes.
Totes les aportacions són benvingudes.

US HI ESPEREM!!

Aquest any l’AMPA de l’escola ens ha donat l’oportunitat de 

gestionar les extraescolars i les acollides (que es duen a terme a la 

biblioteca de 8:45 a 9:00 i de 16:30 a 18:00). A principi de curs vàrem 

oferir un gran ventall d’activitats per a totes les edats, mantenint 

les dels anys passats com Escacs i Sstrepits les quals tenen uns 

usuaris molt fidels. L’activitat “Mou-te” per infants de 3 a 5 anys, és 

la que ha tingut més èxit. Es duen a terme sessions de psicomotricitat 

amb estructures toves, balls, gimnàstica... Totes les sessions són ben 

mogudes i acaben amb una relaxació per sortir ben tranquils. 

L’altra extraescolar amb gran acollida ha estat la de Poti-Poti, també 

per infants de 3 a 5 anys. Aquesta gira al voltant d’una maleta 

viatgera que porta el material que s’utilitzarà en cada sessió:  material 

per dur a terme una manualitat, un conte o una pilota per fer jocs 

moguts, maquillatge, disfresses... En definitiva, és una extraescolar 

plena de sorpreses amb un misteri cada dia. 

Des de Somriures estem molt contents d’aquesta oportunitat i de poder 

treballar per les famílies i els infants del Pérez Sala. Ens sentim molt 

acollits i amb ganes de realitzar molts projectes amb tots vosaltres.

Atentament,

Equip deSomriures 

laXinxeta nadal 2017-18.indd   7 17/12/2017   22:26:07



COCA DE IOGURT
Ingredients:
1 iogurt natural - 3 ous - 3 mides de iogurt de farina - 2 mides de iogurt de sucre -  0,5 mides de iogurt d’oli - 1 
sobre de llevat per coques i pastissos.
Preparació: Comenceu a escalfar el forn a 180º. Barregeu tots els ingredients en l’ordre en el que apareixen.
Un cop que la massa sigui homogènia i sense grumolls, la podeu posar en un motlle apte pel forn, que prèviament 
haureu untat amb mantega. Poseu-la al forn entre 30 i 45 minuts (dependrà de la potència de cada forn). Desmot-
lleu i ja estarà llesta per menjar!!! També la podeu decorar amb xocolata, fideus de sucre, melmelada,
....feu servir la vostra imaginació!

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!

SOPA DE 
LLETRES 

SOLUCIONS:  Cargols  Marietes  Dofins  Lleons  Fades i follets  Guepards  Hàmsters  Egipcis  Extin-
ció  Edat mitjana  Volcans  Esportistes  Cinema  Jules Verne  Esports  Guernica  Essers fantàstics 

A LA CUINA!! 
Aquest any estrenem una nova secció: receptes de cuina.

Us proposarem receptes senzilles que pugueu fer a casa i
desperteu el “Master Chef junior” que porteu dins!!

Envieu-nos les fotos dels resultats (revistaxinxeta@gmail.com) 
i les publicarem a en el proper número de la Xinxeta.

UNA MICA DE TOT...

Per comprovar que esteu pendents del que passa a l’escola, us 
proposem que busqueu els noms de les classes d’aquest any. 

Us els sabeu tots??
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