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La Xinxeta
un pont de comunicació

Nº 60
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Curs 2018-2019

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.

revistaxinxeta@gmail.com
www.ampaperezsala.comEscola Pérez Sala
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ESCOLA

Les obres a la Suïssa 

Després d’un any en obres, al setembre de 2018 s’ha acabat la tant esperada reforma de l’edifici de 
la Suïssa. Un emblemàtic edifici de l’escola Pérez Sala, que en els últims anys estava força deteriorat 
i necessitava un projecte de renovació de les seves instal·lacions. Gràcies al suport de l’Ajuntament 
de Vilassar de Mar al’agost de 2017 va començar la reforma tenint en compte la visió de l’escola i les 
seves necessitats amb la idea que nens i nenes de 3 a 5 anys gaudeixin de l’aprenentatge en un espai 
acollidor. La reforma ha inclòs la reparació de la teulada, la substitució del paviment, la instal·lació d’un 
ascensor per garantir l’accessibilitat a la primera planta, noves instal·lacions elèctriques, aigua i gas, 
redistribució dels espais, entre moltes altres actuacions que han fet de la masia un nou edifici lluminós, 
espaiós i còmode. A més, s’ha reparat el pati, s’ha instal·lat un barri i un sorral nou i s’han redistribuït 
els elements de joc. En aquest moment s’ha aprofitat per adquirir nous elements per l’estona d’esbarjo 
gràcies a la col·laboració de l’AMPA de l’escola, pissarres, un cofre per guardar les joguines i estris pel 
sorral. De manera progressiva es pretén convertir els patis de l’escola en espais naturals de joc incloent-
hi elements que així ho permetin.Famílies, continuem caminant de la mà!

Ara... a cuidar-la i viure-la amb amor i 
alegria!

Durant els dies del 9 al 18 de novembre es va celebrar a tot Catalunya la 23a Setmana de la 
Ciència.  L’escola s hi va afegir organitzant un munt d’activitats de divulgació científica, ex-
posicions, jocs, tallers científics i xerrades, algunes de les quals les van fer pares i mares 
de l’escola que treballen en feines relacionades amb el món científic.
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A 3r els va visitar la Marta Galbany, biòloga del departament de qualitat del Laboratori Interprofessio-
nal Lleter de Catalunya (ALLIC). Els va explicar com viuen les vaques lleteres en una granja i van poder 
veure algunes de les proves que es fan a la llet per a que aquesta ens arribi en les millors condicions. 
Finalment els va explicar que afegint bactèries a la llet es com s’aconsegueix que aquesta es transfor-
mi en iogurt!!  

Durant els dies del 9 al 18 de novembre es va celebrar a tot Catalunya la 23a Setmana de la 
Ciència.  L’escola s hi va afegir organitzant un munt d’activitats de divulgació científica, ex-
posicions, jocs, tallers científics i xerrades, algunes de les quals les van fer pares i mares 
de l’escola que treballen en feines relacionades amb el món científic.
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5è va rebre la visita de l’Eva Lambea, que també és mare de l’escola i doctora en biologia humana. Els 
va parlar de la sang, dels seus components i funcions i els va portar material per poder experimentar al 
laboratori com es produeix la coagulació de la sang. 
Finalment els alumnes de 6è van anar fins a la platja de Ponent on els esperava la Carme Buixalleu, 
biòloga de @EscNatCorredor. Gràcies a la seva xerrada van poder conèixer com poden sobreviure 
algunes de les plantes psammòfiles de la zona protegida de la platja. 

  

A 4t els va visitar en Josep Garcia, pare de l’escola i veterinari de professió. A part d’explicar-los què vol 
dir ser veterinari, també els va explicar quines altres feines poden fer els veterinaris a part de tenir cura 
dels animals i quins passos cal seguir per arribar a ser-ho.
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ACTIVITATS  Cicle infantil i inicial 
Moltes coses xules han fet els més petits de la casa des del setembre...
Hem fet moltes sortides! 

Cicle mitjà i superior 

P4 i P5 ha fet la 
tradicional sortida 
a Can Montcau per 
treballar la tardor 

acompanyats/
des per la Maria 
CASTANYERA.

P4 i P5
ha fet la tradicional sortida a
Can Montcau per treballar la tardor 
acompanyats/des per la Maria

Castanyera.

1r i 2n també va anar 
a Can Montcau, però en 
aquest cas a celebrar la ve-
rema! Van trepitjar i premsar 
el raïm i algun que altre gra 
va anar a parar a la panxa! 

Les classes de cicle inicial 
han anat de visita a la Mina 
Vella. Allà han aprés d’on 
ve i com es  distribueix 
l’aigua pel nostre municipi 

De la ma dels Look Out, amb la 
Rita i el Bruce hem fet un viatge 
in English! arreu del món,! Per sort 
ningú va marejar-se. 

I hem fet moltes activitats a l’escola!: robòtica, experiments, hem cantat i ballat 
i hem llegit i escoltat! És per això que després dormim 

tant bé... i les mestres també!

Aquest curs les classes dels cicles mitjà i superior han començat amb 
molta força!
Durant el primer trimestre han fet moltes sortides i activitats a l’escola. 
A més, aprofitant la setmana de la ciència, també ha vingut molta gent 
a veure’ls per explicar-los diferents temes.
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Cicle mitjà i superior 

I hem fet moltes activitats a l’escola!: robòtica, experiments, hem cantat i ballat 
i hem llegit i escoltat! És per això que després dormim 

tant bé... i les mestres també!

Aquest curs les classes dels cicles mitjà i superior han començat amb 
molta força!
Durant el primer trimestre han fet moltes sortides i activitats a l’escola. 
A més, aprofitant la setmana de la ciència, també ha vingut molta gent 
a veure’ls per explicar-los diferents temes.

Els cursos de 4rt han estat els encarregats de deixar l’hort a punt.
Però han estat alumnes de 6è (l’Adrià, 
l’Izan i l’Hèktor) els que han guanyat el 
concurs a la millor distribució de l’hort.
De moment s’ha plantat faves, raves, esca-roles, espinacs, cebes, cols i coliflor, s’han 
renovat les plantes aromàtiques i els nens i nenes de P3  han fet un espantaocells.
Tot a punt per la collita!

Comencem amb 3er, que van fer una 

sortida al Cosmocaixa per visitar el 

Planetari i aprendre més coses del sis-

tema solar, ja que és un tema que es-

tan treballant a l’escola. A part d’això, 

també van aprofitar per fer una visita 

a tot el museu, experimentar amb els 

instruments que hi ha i veure el bosc 

inundat. 

Els de 5è van anar a visitar la 
redacció del diari EL PUNT 
AVUI a Girona. A més de 
poder veure com es treballa a 
la redacció d’un diari, també 
van visitar el plató de televi-
sió que hi ha en les mateixes 
instal·lacions.

Finalment els alumnes de 6è 
han començat un nou pro-
jecte d’anglès: l’Etwinning. 
L’objectiu d’aquesta activitat 
és que aprenguin anglès amb 
altres alumnes d’escoles de paï-
sos europeus com Itàlia, Sèrbia, 
Turquia, Polònia, Eslovàquia, Li-
tuània i Finlàndia.El primer que 
han fet ha estat dissenyar els 
seus logos

the cubs 

Els de 5è van anar a visitar la re-

dacció del diari EL PUNT AVUI 

a Girona. A més de poder veu-

re com es treballa a la redacció 

d’un diari, també van visitar el 

plató de televisió que hi ha en 

les mateixes instal·lacions.
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AMPA

Les reunions de l’AMPA d’aquest curs 2018/19 
seran els dimarts a les 21 h. a la biblioteca de 
l’escola.
Aquí tens el calendari, pren-ne nota i no te’n 
perdis cap!

 6 de novembre 4 de desembre  
 15 de gener  5 de febrer  
 5 de març  2 d’abril
 7 de maig  4 de juny  
 2 de juliol

I si no pots venir-hi... a la web https: www.ampa-
perezsala.com trobaràs tota la informació amb els 
temes a tractar i les actes de les reunions.

El 26 de novembre es van convocar votacions 
per a triar els
pares i les mares que ens representaran al 
Consell Escolar, l'òrgan de participació dels 
diferents sectors de la comunitat educativa 
en el govern dels centres.Vam votar 60 perso-
nes i la Sandra Cristina i el David seran qui ens 
representaran.  

Moltes gràcies a tothom per la vostra
participació! 

Cosetes que tenim a  l’AMPA 
i que potser desconeixies...

Tenim:  • Dessuadores (15 €), 
  • Impermeables (10 €)
  • Samarretes (6 €) 

Tenim twitter!
Segueix-nos! @AmpaSala

Llueix d’escola!

            • Boc & roll (4,50€ si ets  família          
            sòcia de l'AMPA o  7 € si no). 

QUÈ HA
DONAT L’AMPA

alsS SEUS ASSOCIAT/ADES?
-13 CHROMEBOOKS

-2 PISSARRES D’EXTERIOR PEL PATI DE LA SUÏSSA

-ESTRIS PEL SORRAL

I DES DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’AMPA:

  -1 ARMARI PER L’AULA DE PSICOMOTRICITAT    

Com contactar amb l’Ampa?
Enguany no hi ha atenció presencial 
a les families però no per això 
deixarem d’atendre’t...ens pots 
contactar fàcilment per correu 
electrònic 
ampa@escolaperezsala.cat 
o bé  des de la mateixa pàgina web 
omplint el formulari que trobaràs al 
lateral dret de la pàgina i que té 
aquest aspecte:
www.ampaperezsala.com 
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Els capgrossos de l’escola ja som una
realitat, i ens hem donat a conèixer al po-
ble aquesta darrera festa Major. Si encara 
no ens coneixes... som aquests:

Com ja sabeu, hem recuperat el CARNESTOLTES al Pérez Sala!!
Aquest any esperem formar una gran comparsa amb tots vosaltres!!
Durant el curs organitzarem sessions informatives i preparatòries
per tal que tot surti rodat i ens ho passem genial!

El Rei Carnestoltes ens espera a
tots i a totes per fer gresca!!

Amb motiu de la setmana de la ciència vam organitzar xerrades divulgatives que es van desenvolupar exitosament 
a l’aula d’anglès de l’escola. Aquests van ser els títols i les persones qui les van realitzar:

LA FORMACIÓ DELS SISTEMES PLANETARIS , Gemma Busquet (astrofísica).

ÚS DE CLASSROOMS: connectant alumnes, famílies i professorat, Jordi Egea. 

PROBLEMES VISUALS DE LA NOSTRA SOCIETAT: durant la infantesa i l’edat adulta, Teresa Figueres (optometrista).

I... ja tenim nom! Ens l’han triat els nens i 
nenes de l’escola i ens diem: Elna-Lola, 
Infernal i Astatoni.

Cosetes que hem fet l’AMPA...

Cosetes que farem a  l’AMPA...
Cosetes que tenim a  l’AMPA 
i que potser desconeixies...

Llarga vida als capgrossos... i a les 
famílies que ens han construït!
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L’Heura i el Jan us conviden a fer croissanets!
Aquí us deixem la recepta... fàcil i dolceta!

CROISSANETS FARCITS DE XOCOLATA

UNA MICA DE TOT...

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!

Ingredients:-Massa de pasta de full rodona
    -8 preses de xocolata(negra,       
                       amb llet o blanca)
Elaboració: Cal pre-escalfar el forn a 200graus. 
Estendre la massa de pasta de full a sobre la safata del 
forn i tallar-la en 8 parts iguals passant pel centre, com 
quan es talla una pizza. A continuació, es col·loca una 
presa de xocolata a la base ampla de cada tros.S’enrotlla 
la massa,amb la xocolata a dins, des de la part ampla 
fins a la punta.Un cop enrotllats els trossos, s’entren les 
puntes donant la típica forma de croissant. Finalment, es 
posa la safata al forn durant 8-10 minuts... i ja està! 

BON PROFIT!!

Et saps el nom que han triat 
les classes aquest curs?

Aquí tens la llista, a veure si les 
trobes a dintre la sopa! Sort!
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