
1

Nº  58
2n 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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La Xinxeta
un pont de comunicació
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RECOMANACIONS DE LECTURA      

El llibre Wigetta va de dos nois que són youtubers i es diuen Vegetta i Willy.  Aquests nois tenen unes 
mascotes: la Vakypandy, que és una cabra amb taques semblants a les d’una vaca i la Trotuman, que és 
una tortuga que camina a dues potes. En Vegetta i en Willy viuen moltes aventures. Per exemple, la del 
tercer llibre que es titula Wigetta y el antídoto secreto i que comença així: 

  Estudiando el virus encontré un mensaje oculto en su código.    Probablemente, lo puso el

  propio creador con la esperanza de que alguien llegase a leerlo.- dijo Ray 

   ¿Qué dice?- preguntó Vakypandy. 

   Léelo tu mismo.

Si t’ha semblat interessant pensa que ja han tret vuit llibres de la col·lecció i van 
d’aventures.
Cada llibre és diferent a la resta: diferent espai, diferent època ...

El llibre que duc a les mans a la fotografia és Wigetta en el planeta Mimisicú. 

Aquí us deixo tots els títols: 1: Wigetta y un viaje mágico
2: Wigetta y el báculo dorado /3: Wigetta y el antídoto secreto
4: Wigetta y los gusanos guasones /5: Wigetta en las dinolimpiadas
6: Wigetta en el planeta mimisikú /7: Wigetta y la feria fantasma
8: Wigetta y el cuento jamás contado
  
  
         

              
            Jordi Moyano de 6è.
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ESCOLA

FOMENT DE LA LECTURA
Vist l’èxit de l’any anterior en el préstec de llibres des de la biblioteca de 
l’escola, aquest curs s’ha decidit continuar amb la iniciativa. Algunes de les 
novetats d’aquest principi de curs han estat vàries novel·les de l’Inspector Sito, 
algun exemplar de la col·lecció Top Fairies o contes de sempre com el de La 
Caputxeta Vermella o Hansel i Gretel. No deixeu de visitar la biblioteca per 
gaudir d’aquests i de la resta de llibres fantàstics que hi podreu trobar.

Els horaris són els mateixos que els de l’any passat: dimarts i dijous a l’hora  
   del pati i divendres a la tarda de 16:30h a 17:15h

Així mateix, i dins del Pla de Lectura Municipal de la biblioteca 
Municipal Ernest Lluch, tots els cursos continuen rebent 
visites dels col·laboradors de la biblioteca, que expliquen contes o comencen històries a la classe 
per, posteriorment, deixar-los els llibres a les aules i donar així temps a tots els nens i nenes a 
que els puguin acabar.  També els expliquen quins són els llibres que tenen a la Biblioteca i que tots 
poden demanar en  préstec de manera gratuïta. Només cal tenir el carnet de la biblioteca. Si no el 
tens, te’l poden fer al moment de manera gratuïta. Ja no hi ha excuses per a no llegir i endinsar-nos 
en un munt d’històries fantàstiques!!
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Donació de sang
El 13 de desembre es va celebrar una nova jornada de donació de sang a la bi-
blioteca de l’escola, amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. 
Un any més l’escola va cedir les seves instal·lacions per tal de que tothom qui 
ho volgués pogués fer la seva donació. A més, tot el personal del Banc de Sang 
van tenir la gran ajuda dels nens i nenes de 5è, que van voltar pel poble animant 
a la gent que anés a donar sang, informant del que s’estava fent a l’escola i de 
la importància de donar. També van col·laborar repartint els qüestionaris que 
tots els participants, prèviament a la donació, han d’omplir i repartint berenars 
i begudes a la sortida. Van venir 63 persones però només 60 van poder donar. 

Es va aprofitar l’ocasió per muntar un 
punt de venda de gorres de la campanya
‘Posa’t la gorra!’ pels infants i adolescents amb càn-
cer.
Els resultats van ser tot un èxit!!

Gràcies a  tothom  per  col·laborar!!
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Les classes de P5 vam anar a 
Barcelona a visitar la Fundació 

Joan Miró! Quants colors i formes 
diferents!

Els nens i nenes de P4, hem 
anat a passar un dia al zoo de 

Barcelona per tal de conèi-
xer amb més profunditat, 

l’animal que estem treballant 
a la classe: els dofins i els 

lleons. Mireu, mireu quantes 
coses ens han explicat.... 

Gràcies Marcel!

En Marcel de la classe dels dofins, va viatjar a
Filipines i vam aprofitar la seva experiència perquè 
l’expliqués a la resta de companys i companyes de 
la   classe.

La Sara, de la classe dels dofins, va anar de va-
cances a Santo Domingo i, ens va portar canya de 
sucre i cacau perqué els tastéssim, mireu quina 
bona pinta que fan!

Tastet de Canya de sucre i Cacau
  

En Marcel ens va explicar el seu 
viatge. 

La VellaQuaresma
ha arribat al Pérez Sala  

Excursió al Zoode Barcelona  

Experimentem a P3,
sura o no sura? 
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Visita Fundació Miró 

 
El dimecres de cendra els  nens 
i nenes de P4, es van emportar 

cap a casa la sardina que havíem 
motllurat amb fang.

La Sardina a P4

Els nens i nenes de P4, apro-
fitant que hem introduït 

el cognom durant aquest 
segon trimestre, vam fer una 
activitat  màgica, per tal de 

treballar-ho. 

Hem fet màgia
Els nens i les nenes de P4 han 
utilitzat la pasta de dents, per 
escriure el seu nom i, ens ha 

quedat una oloreta....

Escric el meu nom 
amb pasta de dents. 

Setmana de la Ciència
a P3 

Els lleons i els dofins, van des-
cobrir com es fa el color gris 
barrejant el blanc i el negre.

‘Infusió de Menta’

 Activitats de cicle inicial i infantil 
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El fred i la pluja no ens han deixat sortir de l’Escola 

per anar a esmorzar a la plaça Picasso però ens ho 

hem passat molt bé complint la consigna del Rei 

Carnestoltes de portar un barret original, anant a 

visitar el concurs de truites dels alumnes de Cicle 

Superior i esmorzant i jugant tots junts a les au-

les de segon. Ha estat un dia diferent.

Aquest mes l’alumnat de 2n, 4t i 6è està participant de 

la formació d’educació viària per part de la Policia local 

del nostre municipi. En aquestes sessions es treballen di-

ferents aspectes de seguretat vial, així com la consciència 

dels riscos als quals estem exposats a la via pública en di-

ferents moments i situacions.

Les classes de P5 vam anar a 
Barcelona a visitar la Fundació 

Joan Miró! Quants colors i formes 
diferents!

 Activitats de cicle mitjà i superior 

Ja hem començat i estem impacients 

per la propera trobada.
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El dijous gras de 
Cicle Inicial 

Educació viària
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1.Quants anys tens? Creus que és una bona edat per fer de directora?

Bon dia, tinc 38 anys. Sí, perquè ara em sento amb molta energia i ganes.

2. Laia, és difícil fer de directora? Per què?

No, però a vegades em trobo amb probemes i situacions difícils de resoldre.

3.T’agrada fer de directora? Per què? Sí, perquè m’agraden les relacions amb les persones 

i l’organització i gestió.

4.Com és la teva feina? És molt moguda i cada dia aprens coses noves.

5.Quant temps fa que fas de directora i fins quan ho seràs?

Fa 4 anys i ho seré fins que no em tornin a escollir o ja no em senti amb forces. 

6.T’han fet abans alguna altra entrevista?Qui te l’ha fet? No.

7.T’agradaria tornar a fer només de mestra o bé preferiries fer sempre de directora?

Sí, voldria tornar a ser tutora.

8.Què és el més interessant de fer de directora? Aprens moltes coses sobre molts temes 

i veure que les decicions d’equip surten bé.

9.Explica’ns una cosa divertida que t’hagi passat fent de directora.

Quan els nens de P3 em venen a veure.

10.Què és el que menys t’agrada de la teva feina?

Quan no ens entenem amb els companys  o quan vénen nens al despatx perquè s´han portat 

malament.

ESCOLA VERDA
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Hem celebrat la tercera reunió de delegades i 
delegats verds. Tots i totes hem aportat una pila 
d’idees per reduir la contaminació acústica als es-
pais comuns de l’escola. Esperem poder posar-les 
en marxa ben aviat!! 

Trobaràs més informació al web: 

Aquest curs un dels objectius que ens hem proposat com a es-
cola verda és acostar-nos al nostre entorn natural més proper, 
El Mar! Hem volgut fer una mirada des d’allò més llunyà a allò 
que tenim més a prop, a tocar. I hem seguit els següents passos: 
1)Dins la setmana de la ciència, al novembre, vam acostar els i les alum-
nes a l’exposició Qui embruta el mar? Vam poder conèixer quina és la 
realitat a nivell de contaminació per plàstics a nivell mundial.
2)El 15 de desembre vam anar a la platja de Ponent,  els i les alumnes 
de 6è van recollir mostres de sorra amb l’objectiu de veure si a una 
platja de la nostra localitat també hi havia plàstics.
3)Els dies posteriors 6è va analitzar al laboratori de l’escola aquestes 
mostres.

ENTREVISTA A LAIA KÖTZ, DIRECTORA DE 

L’ESCOLA PÉREZ SALA 

En una superfície de 24 m2 hem trobat gairebé 250 g. de plàstics, la majoria macroplàstics. A 
banda d’altres productes contaminants com llaunes, trossos de materials de construcció, metalls...
Ara ens plantegem quines accions podem fer tant per difondre aquestes dades com per disminuir 
aquesta contaminació. Us n’anirem informant!! 
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AMPA
El passat 17 de desembre de 2017 es va realitzar la Marató de TV3, que enguany anava de-
dicada a les malalties infeccioses  Un any més, diferents AMPA’s d’escoles i associacions del 
municipi han aportat el seu granet de sorra organitzant un munt d’activitats al Veral d’Ocata: 
venda de calendaris, mercadillo de roba i joguines de segona ma, xocolatada i venda de 
pastissos, entre moltes altres. Per la nostra part, vam participar organitzant una tómbola 
solidària amb la col·laboració, tant de comerços de Vilassar com de particulars que van voler 
regalar productes i serveis. Estem molt contentes amb els resultats obtinguts, que al tancar 

l’edició d’enguany ja superava els 3.600€!!.

En una superfície de 24 m2 hem trobat gairebé 250 g. de plàstics, la majoria macroplàstics. A 
banda d’altres productes contaminants com llaunes, trossos de materials de construcció, metalls...
Ara ens plantegem quines accions podem fer tant per difondre aquestes dades com per disminuir 
aquesta contaminació. Us n’anirem informant!! 
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Enigma
Aquest trimestre us proposem un enigma prou
complicat com per organitzar un concurs amb les
vostres respostes: sabries dir quina tassa s’omplirà
abans de café???Envieu-nos la resposta a
revistaxinxeta@gmail.com.
Entre tots els correus rebuts que continguin la
resposta correcta, sortejarem un
boc’n’roll de l’escola!!  

Ingredients:325 grams de farina. 125 grams de sucre. 1 ou. 150 grams de mantega. 
Material: 1 corró. Talladors de galetes amb formes divertides
Preparació: Comenceu a escalfar el forn a 180º. Barregeu tots els ingredients i un cop lligada la massa, l’estireu 
amb l’ajuda d’un corró. Ara ja podeu anar donant forma a les galetes amb els talladors. Prepareu una safata que 
pugui anar al forn amb un tros de paper vegetal. Al damunt podeu anar col·locant les galetes ja tallades. Poseu la 
safata al forn entre 20 i 25 min. No deixeu que quedin molt torrades perquè sinó estaran molt dures.  Un cop fetes, 
les podeu decorar com més us agradi: amb xocolata, melmelada, Lacasitos,....o sense res, que també estan bones!

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, sugge-
riments, qualsevol informació que penseu 

que pot interessar als lectors de la nostra i 
la vostra revista. Anima’t a participar!

UNA MICA DE TOT...

No vas mai a les reunions de l’AMPA per què t’oblides del dia? T’agradaria saber quins te-mes s’hi tracten per poder participar?Has perdut l’última circular que s’ha enviat per Escola Verda i no saps com recuperar la informació? Necessites el menú de menjador d’aquest mes?  Segueix-nos al Twitter i esti-gues informat de totes les novetats, esdeve-niments i notícies relacionades amb l’escola i l’AMPA.

 A LA CUINA!! 
Envieu-nos les fotos dels resultats 

(revistaxinxeta@gmail.com) 

i les publicarem a en el proper número de la

Xinxeta.

GALETES

 DE

MANTEGA

laXinxeta nadal N58 2 trimestre.indd   8 20/03/2018   10:26:21


