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La Xinxeta
un pont de comunicació

Nº 59
3r 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 l’Escola Pérez-Sala.

Les opinions que s’hi expressen són personals i la seva realització és voluntària.

6 0 8 0 5 0 6 7 9
revistaxinxeta@gmail.comEscola Pérez Sala
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ESCOLA

SANT JORDI 2018

Felicitats
als 

guanyadors

i guanyadores !!

Un  narrador  anava  explicant  la  llegenda  i  la  
resta  d’actors  anaven  improvisant  els  perso-
natges  i  els  seus  moviments  ajudats  per  dues  
caixes  plenes  d’atrezzo  com  capes,  corones,  
espases  i  cistells.  Va  ser  molt  divertit!!! 

Moltes  felicitats  a  tots  els  guanyadors  i 
guanyadores! Gràcies  a  La  Tropa  Teatre  

per  la  seva  participació!  

Un  any  més  a  l’escola  s’ha  celebrat  Sant  Jordi. El  
dia  va  estar  ple  d’activitats,  totes  relacionades  
amb  els  llibres,  la  princesa,  el  drac  i  el  cavaller  
sant  Jordi,  és  clar!    

Al  matí  es  va  fer  la  fireta  d’intercanvi  de  
llibres.  Com  cada  any,  els  padrins i padrines  
de  lectura  han  acompanyat  als  seus  fillols i 
filloles i  han  compartit  una  estona  de  lectura  
al  pati.    A  la  tarda  es  va  fer  l’entrega  de  
premis  dels  Jocs  Florals  2018.  Aquest  any,  
l’acte  el  van  amenitzar  un  grup  de  nois  i  
noies  de  La  Tropa  Jove.  Van  representar  
la  llegenda  de  Sant  Jordi  davant  de  tot 
l’alumnat  i  mestres  de  l’escola,  més  tots  els  
pares  i  mares  que  no  s’ho  van  voler  perdre.  
La  representació  es  va  anar  fent  de  manera  
intercalada  a  l’entrega  de  premis  als  nens  
i  nenes  de  primer  fins  a  sisè.  Als  petits  
d’educació  infantil  se’ls  va  regalar  un  conte  
per  aula.  
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I  per  acabar  un  dia  ple  
d’activitats,  els  pares  i  ma-
res  de  2on  ens  van  preparar  
tot  un  seguit  de  tallers.  Es  
van  poder  folrar  llibres,  fer  
punts  de  llibres,  corones  de  
princeses,  màscares  i  pin-
ces  amb  forma  de  drac.  A  
més,  durant  la  setmana,  qui  
va  voler  va  poder  portar  
una  fotografia  seva  llegint,  
que  van  estar  exposades  a  
l’entrada  del  vestíbul  prin-
cipal.    
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Felicitats
als 

guanyadors

i guanyadores !!

Tallers de Sant Jordi
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ACTIVITATS Colònies 
A  principis  de  maig  els  nens  i  nenes  de  P5,  2on  i  4rt  van  anar  de  colònies  al  Mas  Xalió  de  Banyoles.  
Tot  i  que  feia  dies  que  avisaven  que  plouria,  per  sort  el  temps  va  acompanyar  i  tothom  va  poder  gau-
dir  de  les  activitats  a  l’aire  lliure  que  monitors i monitores  els  tenien  preparades.  Van  ser  tres  dies  plens  
d’emocions,  per  poder  jugar  amb  els  amics i amigues  i  passar-ho  la  mar  de  bé! 
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ACTIVITATS Viatge 6è

Vídeos piscina: 

Un curs més els nois i noies de sisè tanquen la seva etapa de primària 
amb una fantàstica estada a una casa d’Orri de Pallars.  Com veieu a 
les fotos han tingut temps de tot i força i sens dubte (els somriures no 
enganyen!) s’ho han passat d’allò més bé i han dormit d’allò més poc ...!

Que tingueu un feliç canvi a secundària!
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CARTA  DE  LA  NOVA  JUNTA  DE  L’AMPA  DE  L’ESCOLA. 

El  març  es  va  celebrar  l’Assemblea  Extraordinària  de  l’AMPA  de  l’escola  on  varen  ser  escollits  els/
les  membres  de  l’actual  Junta:   

Presidenta:  Judith  Verde,  mare  del  Biel  i  el  Pau  (5è) 
Vice  President:  Rodrigo  Pellicer,  pare  de  la  Lucia  (1r)  i  del  Robert  (P3) 
Secretària:  Emma  de  las  Heras,  mare  de  l’Arnau  (1r)  i  l’Ada  (P4) 
Tresorera:  Gemma  Fernández  de  Retana,  mare  del  Jan  (3r)  i  l’Àlex  (1r)

Des  d’aquesta  Junta  es  vol  agrair  el  bon  treball  realitzat  durant  els  darrers  anys  per  l’anterior  Junta,  
i  a  tots  els  pares  i  mares  de  l’escola  que  han  participat  o  participen  en  les  diferents  comissions  la  
feina  feta.  Ens  agradaria  destacar  dues  accions  que  s’han  fet  aquest  curs  des  de  l’AMPA:    
• Aportació  de  recursos  per  millorar  les  aules  d’informàtica  amb  equips  nous. 
• Aportació  de  recursos  i  participació  en  el  disseny  del  nou  pati  de  la  Suïssa  a  partir  de  la  nova  

Comissió  de  Pati  i  Instal·lacions. 
Aquesta  comissió  treballarà  juntament  amb  l’equip  docent  i  l’equip  directiu  de  l’escola  per  aportar  
idees  i  suggeriments  en  la  millora  de  les  instal·lacions  de  l’escola.

Un  fet  molt  important  és  que,  de  cara  al  curs  vinent,  el  menjador  de  l’escola  passarà  a  de-
pendre  de  l’AMPA.  Aquest  fet  implica  una  responsabilitat  important  però  necessària  per  tal  de  
mantenir  un  servei  de  menjador  que  ofereixi  un  menjar  de  proximitat  i  saludable  pels  nostres  
infants,  defensant  d’aquesta  forma  un  projecte    de  menjador  on  ells/es  siguin  escoltats,  que  se-
gueixi  el  projecte  educatiu  de  la  nostra  escola  i  també  un  servei  que  sigui  proper  a  les  pròpies  
famílies  de  l’escola. 

També  volem  convidar  a  totes  les  famílies  de  l’escola  a  implicar-se  i  participar  de  l’AMPA  i  de 
tot  allò  que  representa.  En  paraules  d’una  mare  de  l’Institut  de  la  Sedeta  de  Barcelona  (Llibre  
Blanc  de  la  participació  de  les  famílies  a  l’escola). “Participar  en  l’AMPA  representa  tre-
ballar  pels  nostres  fills  i  filles  i  també  per  les  altres  famílies.  La  participació  no  és  
només  per  uns  quants,  és  per  tots  i  totes” Des  de  l’AMPA  s’escolten  les  propostes  i  idees  
de  les  famílies  per  tal  de  millorar  l’escola  a  partir  dels  nostres  recursos  i  les  nostres  activitats.    
Volem  que  la  comunicació  entre  l’AMPA  i  les  famílies  sigui  més  directa,  atractiva  i  estructurada  
per  tal  de  que  es  coneguin  les  informacions  més  importants  i  tothom  pugui  donar  la  seva  opinió  
utilitzant  els  diferents  canals  de  comunicació  dels  quals  disposem.  
Aquest  punt  l’estem  treballant,  conjuntament  amb  la  direcció  de  l’escola  i  amb  l’actual  tèc-
nica  d’ensenyament  de  l’Ajuntament  de  Vilassar  de  Mar,  Ana  Isabel  del  Río.  I  la  formació  de 
comissions  mixtes (pares+mares+docents+direcció)  és  el  primer  pas  per  tal  d’aconseguir  aquesta  
implicació  i  millora  en  la  comunicació.
Per  últim,  només  dir-vos  que  tots  aquests  reptes  que  ens  proposem  no  seran  possibles  sense  la  
vostra  col·laboració.  Participeu  i  fem  realitat  aquests  propòsits  que  ajudaran  a  reforçar  el  paper  
de  les  famílies  tant  dins  l’escola  com  a  nivell  municipal,  però  sobretot,  ajudaran  en  la  millora  
de  l’educació  i  el  rendiment  dels  nostres  infants,  que  al  final  acaba  sent  el  gran  objectiu  per  a  
aquesta  nova  Junta  i  entenem,  que  el  de  les  famílies! 
Bon  estiu! Ens  retrobem  al  setembre. 

Junta  de  l’AMPA. 

AMPA
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AMPA

Des  de  l’ ONG  Fallou  ens  informen  que  gràcies  a  
la  col·laboració  de  tota  la  comunitat  de  l’escola  
Pérez  Sala  al  llarg  del  curs  passat,  es  van  poder  
assolir  els  tres  objectius  que  s’havien  marcat  
per  millorar  l’escola  de  Niemenike  amb  la  que  
estem  agermanats:  1.  Dotar  d'una  instal·lació  
d'aigua  corrent  a  l'escola  per  abastir  d'aigua  
els  lavabos  de  l'escola  i  poder  així  dur  a  terme  
els  hàbits  d'higiene  bàsics.  2.  Dotar  de  mate-
rial  escolar  bàsic  als i les alumnes  per  poder  
començar  les  classes a  l'inici  de  curs.  3.  Donar  
suport  a  les  activitats  proposades  per  l'escola  
Pérez  Sala  amb l'objectiu  de sensibilitzar  a  la  co-
munitat  educativa  del  Nord.  Des  de  l’escola  de  
Niemenike  ens  donen  les  gràcies  amb  aquestes  
fotografies!!!

ESCACS
AG

ER
M
AN

AM
EN

T
 El passat 11 de maig cinc alumnes de l’escola van participar en el III Tor-
neig d’escacs Fructuós Gelabert organitzat per Escacimat, l’empresa 
encarregada de l’extraescolar d’escacs. Amb molta il•lusió i curiositat les 
famílies vam acompanyar els nens per gaudir d’una tarda diferent practi-
cant una de les seves grans aficions. Alguns ja tenien experiències ante-
riors però per altres era la primera vegada que s’enfrontaven a adversaris 
d’altres escoles i que participaven en una competició d’escacs.
Van començar amb els comprensibles nervis que genera  afrontar sols un 
nou repte. Però mica en mica van anar descobrint  un món nou, el de 
competir tot jugant on el més importan passar-s’ho bé i aprendre de la 
nova experiència.

Encaixades de mà, derrotes, empats, triomfs, rialles... les dues hores de 
torneig els hi van passar volant! Després de set rondes, el Tao i l’Òscar –de 
5è– i el Duir, el Roc i el Jan –de 1r– van tornar a casa amb el seu merescut 
Diploma i dos d’ells, a més, amb una copa sota el braç: el Tao –segon mi-
llor de 5è– i el Jan –millor de 1r–. Enhorabona a tots cinc!
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UNA MICA DE TOT...

Vols col·laborar 
amb la Xinxeta?

Alumnes, mestres, pares i mares, tothom 
podem ser reporters i reporteres de la Xinxeta, 

només cal que ens escriviu a: 
revistaxinxeta@gmail.com

Esperem els vostres dibuixos, notícies, suggeri-
ments, qualsevol informació que penseu que pot 
interessar als lectors i lectores de la nostra i la vos-

tra revista. Animeu-vos a participar!

Recordeu  que  en  el  número  anterior  de  la  Xinxeta  us  vam  propo-
sar  un  enigma?  En  una  imatge  on  es  veien  5  tasses  de  cafè,  
preguntàvem  quina  s’ompliria  abans.    

I  quina  és  la  resposta  correcta?
Doncs  la  5.  I  per  què?

Doncs  perquè  si  us  hi  fixeu  bé,  la  resta  de  tasses  no  es  poden  omplir  de  
cap  manera  ja  que  els  camins  per  on  hauria  de  passar  el  cafè  estan  tallats.
Hem rebut moltes respostes i  moltes de correctes. Després de realitzar el 
sorteig el guanyador del ‘BOC&ROLL’ ha estat l’Iu Domínguez de 5èB.
Moltes  felicitats  al  guanyador  i  gràcies  a  tothom qui heu participat!! 

 

Envieu-nos les fotos dels resultats 
(revistaxinxeta@gmail.com) 

i les publicarem  en el proper número de la Xinxeta.

A la 
cuina!

TRUFES  DE  XOCOLATA  

Ingredients:  500  grams  de  xocolata  de  co-
bertura.  350  grams  de  nata.  40  grams  de  
mantega.  Fideus  de  xocolata  

Elaboració:  Fonem  la  xocolata  amb  la  nata  a  
foc  lent  i  un  cop  fos  incorporem  la  mantega.    
Posem  la  barreja  en  una  safata  folrada  amb  
paper  transparent,  ho  tapem  i  ho  deixem  
refredar  a  la  nevera  durant  12  hores.      Trans-
corregut  aquest  temps,  formem  les  boletes  i  
les  posem  en  un  bol  amb  fideus  de  
xocolata.
I  ja  estan  llestes  per  servir!!!

Un  home  arriba  a  la  consulta  del  
doctor  i  diu  a  la  recepcionista:
 -Senyoreta,  vinc  a  veure  el  
doctor. 
-Té  hora? 
-Sí.  Són  dos  quarts  de  sis!

Un  client  pregunta  al  depen-

dent: 
-Té  vestits  de  camuflatge?  -Home,  

de  tenir-ne  en  tinc,  però  fa  tres  

anys  que  els  estic  buscant.

Un  cambrer  pregunta  a  
un  client: 

  -Les  ostres  com  les  pre-
fereix,  amb  llimona  o  amb  
pebre?
  -Amb  perles 

Un  home  va  a  visitar  un  endeví  
i  truca  a  la  porta.
L’endeví  pregunta: 

  -Qui  és?
  -Doncs  quin  nyap  d’endeví! 

Vols  poder  llegir  un  
acudit  com  aquest  
cada  dia  de  vacan-
ces?  Doncs  no  et  
pots  deixar  escapar  
el  llibre  Caçadors  
d’acudits  de  Martín  
Piñol.  Hi  ha  un  acu-
dit  per  cada  dia  de  
l’any. 
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