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La Xinxeta
un pont de comunicació

Nº 62
3er Trimestre 

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 l’Escola Pérez Sala.
Les opinions expressades són personals i la confecció és voluntària.

revistaxinxeta@gmail.com
www.ampaperezsala.comEscola Pérez Sala
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ESCOLA
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FESTA FI 
DE CURS

El passat 23 d’abril, per celebrar la nostra estimada festa 
de Sant Jordi, l’alumnat d’educació primària va celebrar 
el 34è acte de Jocs Florals. 
Vam comptar també amb dues famílies que van explicar 
contes tradicionals mexicans i russos. A la tarda es va fer 
la fireta d’intercanvi de llibres i després una estona de 
lectura compartida.
D’altra banda, les famílies de 2n van preparar diverses 
activitats, com ara un hospital de llibres, un photocall 
medieval, tallers de punts de llibre, una zona de lectura i 
una fantàstica conta contes.
Gràcies a totes les famílies implicades i als infants que 
van participar-hi.

El passat dissabte 1 de juny 
les famílies de 4t, com mana 
la tradició, van organitzar 
una súper festa final de curs. 
Hi havia ple d’activitat s, ta-
llers, jocs gegants, inflables, 
zumba master class, un tóm-
bola solidària... i barra de 
bar, on tots els beneficis es 
destinaran als infants que 
cursaran 6è el proper curs 
2019-20.
Ens ho vam passar rebé! 
Gràcies a tots per ser-hi!
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Agermanament Niemenike
ONGD Fallou

L’any 2013 l’escola Pérez Sala i l’AMPA vam iniciar un projecte de col·laboració 
amb l’ONGD Fallou amb l’objectiu d’agermanar la nostra escola i la de Niémé-
niké, al Senegal. 

Des de l’aleshores s’han dut a terme diverses actuacions de cooperació on hi 
participem tots els membres de la comunitat educativa.

Enguany, des de la comissió ONGD de l’AMPA,s ’han organitzat una xocolata-
da i una tómbola que han aconseguit   recaptar 866€. Aquests diners, junta-
ment amb l’aportació anual de 200€ per part de l’AMPA, sumen un total de 
1.066€ destinats íntegrament al projecte per a la instal·lació de plaques solars 
a l’escola de Niéméniké.

L’alumnat de primària de l’escola també ha participat de diverses maneres:

A Cicle Inicial han elaborat jocs de taula de fusta i collarets amb petxines a Cicle 
Mitjà, per fer arribar a Niéméniké a través dels cooperants de l’ONGD Fallou 
que viatjaran aquest juliol al Senegal.

Pel visionat del vídeo que ens va fer l’escola de Niéméniké, vam comptar amb 
la presència d’una representant de Fallou i d’un senegalès (company de feina 
d’una membre de la comissió d’Agermanament) que va explicar als alumnes de 
CS la pluralitat lingüística i cultural del Senegal. 

Com podeu comprovar, aquest projecte cada vegada creix més! 

Gràcies a tothom per la vostra col·laboració!

Comissió ONGD de l’AMPA

Cicle Superior ha fet un intercanvi de vídeos sobre les llengües que parlen les 
famílies de les escoles respectives.
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ACTIVITATS COLÒNIES P5, 2n i 4t

     
Vam fer moltíssimes 

activitats
d’allò més

 DIVERTIDES!

     
Tres dies a la Masia

el ‘ Xalio’ 
 Pla de l’Estany i La Garrotxa
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VIATGE DE 6è. 

     
EXPERIÈNCIES 

INOBLIDABLES...

Quatre dies a l’Alberg de l’Orri 

del Pallars 
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ESCOLA COSETES DE L’ESCOLA
Durant tot aquest curs, a la classe de 3rB multillen-

gües, hem fet un projecte relacionat amb el tema central de 
l’escola, llengües del món. Concretament, després de proposar 
diferents aspectes que podríem investigar i treballar, ens vam 
centrar en una pregunta que vam escollir: 
Quantes persones hi ha a l’escola que parlen idiomes diferents? 
Quins són?
Amb aquest projecte vam crear un logotip per a l’aula, vam 
dissenyar i elaborar qüestionaris, vam fer enquestes, ens vam 
agrupar per anar a totes les classes de l’escola, vam elaborar 
gràfics després de recollir i analitzar les dades, etc.
També, per acabari, tancar el nostre projecte, vam anar a les 
aules del cicle superior a exposar tot el procés des de l’inici fins 
al final. Tota una experiència molt gratificant. Amb aquest pro-
jecte vam aprendre moltes coses com la importància de treba-
llar en equip per compartir l’aprenentatge, fins a elaborar una 
presentació amb les diapositives de google.

En general ens va semblar molt xulo i molt interessant.PR
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https://agora.xtec.cat/escolaperezsala/categoria/verd/

COMITÈ AMBIENTAL
El formen els delegats i delegades verdes de 1r a 6è i membres de la resta de la comunitat educativa.
La finalitat/objectiu d’aquest Comitè passaria per crear un espai de treball, col·laboració i difusió de les actuacions 
que portem a terme com a escola verda.
“La reunió ha resultat molt dinàmica i productiva. Cal destacar l’alta participació de tots els membres del comitè, en 
especial dels delegats i delegades verdes que amb les seves intervencions posen en valor tota la feina feta al llarg 
del curs [...]”
Són moltes les escoles a Catalunya que participen d’aquest 
projecte... compartirem les experiències amb elles per enriquir
-nos i enriquir-les!
Segur queja ho sabeu, però trobareu aquesta info i totes les 
relacionades amb el projecte Escola Verda al bloc verd:
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Com ja sabeu, hi ha la possibilitat que 
tanquin una altra línia de P3 a l’escola.
Per endavant moltes gràcies a tothom 
qui s’ha involucrat d’una manera o al-
tra per intentar que això no sigui així 
(quasi 2000 persones!).
Al tancament d’aquest número de la 
Xinxeta encara no sabem com aca-
barà el tema però us deixem amb la 
carta informativa de les darreres ac-
tuacions i amb les infos que han sor-
tit en alguns mitjans.

AMPA

INFORMACIÓ DE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2019-20
Hola famílies!
Com bé sabeu, les extraescolars tindran variacions el proper curs, ja que hi ha canvi d' empresa proveïdora del ser-
vei. Aquest canvi és fruit, per una banda, dels resultats obtinguts en l'enquesta que es va portar a terme al segon 
trimestre de curs, i on les famílies vau definir les vostres necessitats respecte les activitats extraescolars; i d' altra 
banda, de la votació que es va fer el dia 5 de març, i on es va decidir entre tots que l'empresa que durà a terme el 
projecte d'extraescolars i acollides durant el curs 2019/20 serà Naïfar. Volem agrair des d'aquí la feina feta fins ara 
per Somriures, pel seu esforç i compromís. I alhora, donem la benvinguda a Naïfar i agraïm la confiança que ens 
mostren en voler desenvolupar el seu projecte a la nostra escola.
Podeu veure el seu projecte a la web http://www.naifar.com/
Els canvis més significatius que inclou el nou projecte són l'increment en l'oferta d'activitats, tant en horari de mig-
dia com de tarda, i la durada de les mateixes. 
Entre d'altres, trobareu:
•Futbol sala (futbol Vilassar), hand-ball, piscina ( piscina municipal), escola de l' esport, skate, taekwondo i 
patinatge.
•Dansa, teatre, manualitats, dibuix i pintura (caseta de l'arbre).-Ssstrepetits (ssstrèpits), música i moviment, i 
instruments (guitarra i baix).
•Anglès (ikids)-Cuina sense foc, escacs (Escacimat), ioga en família, escola de natura (Ursus), 
laboratori d'activitats científiques (LAC).
•Robòtica i programació (scratch, MakeCode, micro:bit).
Així mateix, us informem que al setembre es portarà a terme un nou tastet d'extraescolars, per tal que les pugueu 
provar tal i com algun es de vosaltres ja vau fer els passats 31 de maig i 7 de juny. 
Més info a la web de l'AMPA, amb oferta complerta, els horaris, preus i descomptes de les activitats.

Esperem que les gaudiu!!

  https://www.ampaperezsala.com/serveis/extraescolars/

COSETES QUE ES MOUEN 
A L’AMPA

30 de maig de 2019

COMUNICAT a COMPARTIR amb TOTES les FAMÍLIES de les ESCOLES 
PÚBLIQUES de Vilassar de Mar:

Hola famílies de les escoles públiques de Vilassar de Mar,

Avui ha estat un dia intens per a totes nosaltres en el què hem defensat (un 

cop més) l’escola pública al nostre poble. Al matí, acompanyades de força 

mitjans de comunicació, hem anat a Serveis Territorials de Mataró on hem 

presentat per instància les queixes de les famílies directament afectades 

pel tancament d’una línia de P3 al nostre municipi i les gairebé 2.000 sig-

natures de suport que en tan sols 3 dies s’han aconseguit. Posteriorment 

ens hem reunit durant més d'una amb el Sr Pere Masó, director de Serveis 

Territorials, a qui hem traslladat, en primer lloc, la unitat de tot el poble de 

Vilassar de Mar que diem NO al tancament de cap línia de P3 de cap escola 

pública. En segon lloc, també li hem demanat que reconsideressin la seva 

interpretació a l’acord signat amb el Govern de Vilassar de Mar l’any passat 

i que esperessin a prendre cap decisió sobre el tancament de cap línia a la 

finalització de tot el procés de pre-inscripció. Davant aquesta demanda, el 

seu posicionament ha estat el de comunicar-nos que no pensen reconsiderar 

la decisió presa i que es mantenen en la seva idea de tancar una línia de P3 

per al curs vinent a l’Escola Pérez Sala.Tota la comunitat educativa ens hem 

emplaçar dimarts vinent 4 de juny a les 18h a l’Ajuntament de Vilassar de 

Mar per valorar aquesta negativa a reconsiderar la seva decisió per part de 

Serveis Territorials i per valorar quines accions prendre a partir d’aquell 

moment.Gràcies a totes les persones que heu participat d’una forma o altra 

en les mobilitzacions dutes a terme fins ara!

Visca l’escola pública i tropikal!

LÍNEA DE P3

laXinxeta 62 18-19.indd   7 18/6/2019   8:10:53



UNA MICA DE TOT...

Vols col·laborar 
amb la Xinxeta?

Alumnes, professor i professores, pares 
i mares, tothom podem contribuir amb la 

Xinxeta, només cal que escriguis a: 
revistaxinxeta@gmail.com

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

i la vostra revista. 
Anima’t a participar!

Famílies, AMPArticipeu!
Quan el curs escolar va arribant a la seva fi es multipliquen 
les activitats de cloenda: festivals, cerimònies de graduació 
(tot i que de vegades penso que estem cerimoniant per so-
bre de les nostres possibilitats: voleu dir que els nens i nenes 
de P5 s’han de graduar ?), premis a treballs de recerca, finals 
de molts esports extraescolars, xerrades finals d’Escoles de 
Pares, sortides conjuntes de famílies i alumnes... Darrere de 
moltes d’aquestes iniciatives hi ha la 
coordinació, l’organització o la col·laboració econòmica 
d’una AMPA  (associació de mares i pares d’alumnes). AMPA, 
o APA (pares), o AFA (famílies), o APIMA (pares i mares), o... 
Es digui com es digui, darrere hi ha sempre un grup de per-
sones voluntàries, il·lusionades, desitjoses d’implicar-se en 
l’educació dels fills a l’escola donant-hi suport, i per això ma-
teix pateixen molt quan no hi ha la resposta que esperaven 
de les famílies. Tant esforç, tant temps esmerçat en aquella 
activitat... i ha vingut molt poca gent! Encara pitjor, aquell 
pare que diu: “Ah, vau fer això? No ho sabia! Esclar, com que 
no aviseu...” O aquella mare que -sense mala intenció-etziba 
“Jo és que no puc ser de l’AMPA, tinc molta feina!” davant 
una altra mare que somriu i calla per no ser maleducada. I 
llavors, la gent de l’AMPA que sí que hi han participat es mi-
ren i conclouen: “Sempre som els mateixos!”

https://criatures.ara.cat/opinio/importancia-families-partici-

pin-ampes_0_2240175987.html

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us
ho diré: quan us vinguin ganes 
de dir “Sempre som els mateixos!”, agafeu aire, abraceu 
els companys que estan amb vosaltres, somrieu i esti-
gueu ben certs que sereu més, i que sigueu els que si-
gueu... sou extraordinaris!

Juanjo Fernández
Font 

https://criatures.ara.cat/opinio/importancia-families-participin-am-
pes_0_2240175987.html

https://www.naciodigital.cat/noticia/181320/video/grup/pares/versiona/
rosalia/animar/formar/part/ampa#.XPV-OBTRS0A.whatsapp

VÍDEO Un grup de pares versiona Rosalía per animar a formar 

part de l'AMPA

Benvolgudes famílies de l’AMPA, APA, AFA, APIMA... 
no defalliu, eviteu les 5D del Desastre (desànim, de-
cepció, disgust, derrota i depressió). Tot el que pre-
pareu, tot el que organitzeu... val la pena i beneficia 
els vostres fills... i tots els altres fills de l’escola!
Benvolgudes famílies en general, interesseu-
vos per col·laborar amb l’escola que heu triat per als 
vostres fills, comuniqueu-vos amb senzillesa i ment 
oberta amb les famílies dels companys dels vostres 
fills, doneu suport a les persones que voluntàriament 
ofereixen el seu temps per ajudar totes les famílies de 
l’escola. I, si us hi animeu... AMPArticipeu!

2.VEURE-HI A TRAVÉS 
Quin és aquell invent antic utilit-
zat en algunes contrades del món 
que permet veure a través de les 
parets? 

Resposta: L’Everest.

Resposta: La finestra. 

1. GEOGRAFIA
Abans que uns exploradors 
descobrissin l’Everest, quin 
era el cim més alt de la terra? 
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