
La Xinxeta

Aquesta publicació és una iniciativa de l’AFA, 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.afaperezsala.com

Un pont de comunicació

Nº69
3r trimestre
Curs 2021-2022

BON ESTIU!!



1

HOLA

COMUNIT
AT

EDUCATIV
A

English day!
El passat dia 18, 19 i 20 de maig, tots els alumnes de l'escola
juntament amb professors i famílies van participar d'un món
d'activitats molt divertides en anglès.
Ha estat tot un èxit i els infants han tingut l'oportunitat de
posar en pràctica tot el que han après durant el curs i
d'aprendre nous conceptes.
Van fer activitats com 'photoshop', 'zumba' , 'memory', pintar
samarretes, kahoot, 'role-plays', pinta cares, etc.
Una experiència molt enriquidora.

Hola, famílies, benvingudes a la Xinxeta del tercer trimestre!
Ja tenim aquí les vacances d'estiu i no volíem deixar de repassar tot el
que han fet els nostres fills i filles a l'escola durant els últims mesos.

Us deixem amb un resum de les activitats que han fet i algunes
recomanacions i passatemps.

Així mateix, us convidem a participar en l'elaboració d'aquesta revista 
on tindreu, entre moltes altres coses, l'oportunitat de formar part de la
vida de l'escola.
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Els i les alumnes de 5è hem tornat a gaudir de
l’activitat de Cantània. Enguany hem participat al
concert de la cantata ‘Clara, l’art per dins’.

Va ser una experiència única i els nostres familiars
es varen quedar bocabadats!!!

Projectes d'escola

CANTÀNIA

En aquest projecte les
diferents escoles que hi
participen treballen una
cantata de nova creació al
llarg de tot l’any per culminar
amb la interpretació a
l’escenari. A l’escola Pérez
Sala, l’alumnat de 5è és qui
participa a la Cantània de
l’Auditori de Barcelona .
La mestra d’educació musical,
durant el curs, rep una
formació per la preparació
de la cantata i començar a
preparar cadascun dels
aspectes amb l’alumnat de 5è.

Per veure més fotos podeu clicar aquí.

https://agora.xtec.cat/escolaperezsala/especialitats/cantania-2022/
https://photos.google.com/share/AF1QipMRAYd8K13q-dKprnJgnIlkTEDbHPvdZc0Go45YwhHyGcrTHJ1zqVMdKm8ZZPCibg?key=MW54cUhVZnM4NlA4emZSMDlkNFRpZ2FDdGczZi1B
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L’assemblea d’alumnes de l’escola degana de
Vilassar de Mar, el Pérez Sala, han visitat

l’espai “Parlant de tot”, presentat per
Jaume Cabot, per explicar-nos que volen fer

una revolució. I així ho han batejat. Són
alumnes de 5è i 6è que aposten per tal que
els parcs Infantils del nostre poble siguin
aptes per a tothom. També, és clar, per a

nens i nenes amb mobilitat reduïda.A
Vilassar de Mar tenim 23 parcs infantils, 21
dels quals amb accés inclusiu; però només 5
amb elements que permetin el gaudi, amb
seguretat, de nens i nenes amb dificultats

de mobilitat.

L’assemblea dels alumnes del Pérez Sala presenten les
seves propostes sobre parcs infantils inclusius a vilassar

ràdio

En Tiago, la Noa, la Lucia i la
Carla tenen les coses molt

clares. Han explicat que
l’objectiu principal d’aquesta

assemblea d’alumnes és ser un
espai per escoltar l’opinió de

l’alumnat i fer-lo partícips de la
vida cotidiana a l’escola, a
través de la realització de

propostes de millora en relació
als temes que afecten a tota la

comunitat

Els parcs Infantils de Vilassar de Mar amb elements
inclusius són el del passeig Marítim, el de la Plaça
Vicenç Martí, el de la Marc Xica, el de la Xinesca i
el de la Plaça Josep Tarradellas. Han explicat que,

en general, al conjunt de la societat li falta
empatia, ja que no ens adonem que hi ha nens i

nenes amb mobilitat reduïda que no poden utilitzar,
per exemple, alguns tobogans o gronxadors, perquè

no estan adaptats.

Per veure l'article complet podeu clicar aquí.

https://vilassarradio.cat/lassemblea-de-lalumnat-del-perez-sala-ens-presenta-les-seves-propostes-sobre-parcs-infantils-inclusius/
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Situacions
d’aprenentatge (I3)

Activitats ED.INFANTIL

Aquests últims dies de final de curs han anat
sorgint vàries situacions que hem aprofitat

per generar espais de reflexió i
aprenentatges. Des d’una postal que ens va

arribar de Noruega de l’Adrià, què vam
aprofitar per situar-lo en el mapa i parlar de

l’experiència viscuda, fins a activitats
d’educació emocional, com el

“emocionòmetre” que cada dia utilitzem per
exposar com ens sentim. Seguint per una

activitat d’experimentació  i vam descobrir
objectes rugosos, suaus, durs i tous.

Finalment, vam generar situacions
d’aprenentatge gràcies a les tasques
domèstiques i com podem col·laborar
amb les nostres famílies, tot creant
uns racons a l’aire lliure on vam
recrear la vida pràctica. També vam
anar a veure una exposició que han
fet els alumnes de sisè sobre la
recollida que van fer de brossa a la
platja, reflexionant sobre la
importància de la cura del medi
ambient.

Tot això i més, han sigut moments que
hem gaudit i experimentat, feu clic a
l’enllaç  per veure un recull de
fotografies de  tots aquests petits espais
a la classe dels cargols!

Per veure més fotos podeu clicar aquí.

https://photos.google.com/share/AF1QipMRAYd8K13q-dKprnJgnIlkTEDbHPvdZc0Go45YwhHyGcrTHJ1zqVMdKm8ZZPCibg?key=MW54cUhVZnM4NlA4emZSMDlkNFRpZ2FDdGczZi1B
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Racons a Infantil 4Activitats ED.INFANTIL

Com ja sabeu, a l’etapa d’infantil
utilitzem l’agrupació per racons per

treballar de manera més
individualitzada. Al llarg del segon

trimestre els nens i nenes d’Infantil 4,
han realitzat diferents racons de

lectoescriptura (treball dels sons de les
vocals), de matemàtiques amb les

tauletes (repàs de les figures
geomètriques, atributs i quadres de

doble entrada) i d’altres més lúdics en
els que han pogut jugar a

construccions, amb peces imantades,
pius…

Després d’haver explicat a la classe el
conte d’en Jan i la Mongetera Màgica, vam
decidir que nosaltres també podíem
plantar mongetes i veure si aquestes
creixien i es feien tan altes com les del
conte.
Així doncs, cada infant va posar unes
quantes mongetes i un trosset de cotó fluix
dins d’un got, a continuació les van regar i,
ara que ja les tenen a casa…. les han
d’anar cuidant i a veure què passarà?

Per veure més fotos podeu clicar aquí.

Plantem Mongetes a I5

Per veure més fotos podeu clicar aquí.

https://photos.google.com/share/AF1QipPuZjN3FNLqU472eqjuCiIAgGCtGP3ybiGtYa16gtrBYR_QAq7cSkhLNyeXBNiWDQ?key=QUs2VWZUdXJWNHV4VV90Smtwb3NCaGhRTW9vWHN3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPgDIimkAEP-1hYwk_freAdf-qf_-Tzg1Pkjj7RKt5sUuIscoGQo0nd17jlnKHTMQ?key=SWdJY3hENVNhNmE3SDk4TFNVNGdLNnJPMFZZc2NR
https://photos.google.com/share/AF1QipPuZjN3FNLqU472eqjuCiIAgGCtGP3ybiGtYa16gtrBYR_QAq7cSkhLNyeXBNiWDQ?key=QUs2VWZUdXJWNHV4VV90Smtwb3NCaGhRTW9vWHN3
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Quina millor manera d’acabar el curs que
gaudint amb tots els companys/companyes de
1r i poder compartir de nou conjuntament
noves experiències en un entorn fantàstic i
observar els canvis que ens regala la natura en
aquesta època de l’any.

Activitats C. INICIAL
1r SORTIDA A GUALBA

Per veure més
fotos podeu
clicar aquí.

Observar els arbres, les fulles, el riu i pujar
muntanya amunt a Gualba és tot un
privilegi.

https://photos.google.com/share/AF1QipNkSvBWyHZQNEBNoBmHmEV3qgdnkhWqh1YchyXr9vTLdabixguyoVEgx1u48OsYNQ?key=Wk5OdnlFdUdJRVpUWFk2cGw1ODkwcEQtTDE4eHZB
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 l’Escola aprofitem la necessitat
dels infants per representar el món

que els envolta per introduir
activitats de teatre a l’aula, que té
entre d’altres objectius, el domini

del llenguatge com a mitjà de
coneixement i de comunicació, la

memòria i d’altres aprenentatges…

Activitats C. INICIAL
EL DRAC TRIST – Teatre 1r A-I4 A

A primer s’han organitzat per
grups i han representat el
conte que havien creat als

nenes i nenes de la classe de
la Lluna I4 A.

Per veure més fotos podeu clicar aquí.

https://photos.google.com/share/AF1QipO6EvDTdEjVaW4EHVVUKBq2T_haXXO3UUC0r8gdrI_1qT93XuwuWcYaM4whMZP5bA?key=NXM4dXBWZkQtaC1qak1IVEJZcmg1VXBTNXVwX2pn
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Al Cicle Inicial hem fet activitats
relacionades amb Sant Jordi,
hem escrit i il·lustrat contes

que explicarem als més petits
de l’escola, participat del

mural, hem fet punts de llibre,
hem gaudit de la lectura al pati

i hem vist un espectacle de
dansa.

Activitats C. INICIAL

Sant Jordi al Cicle Inicial
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Activitats C. INICIAL

COLÒNIES MAS BADÓ’22
Ready, steady, go! Els infants de I5, 2n i 4t vam anar

de Colònies a Mas Badó. Aquí teniu
un resum del les activitats que

vam fer dia rere dia.

DIA 1: Avui, dimecres 25, hem

començat les colònies que tan

estàvem esperant. Després

d’esmorzar hem conegut als

monitors i a les monitores que

ens acompanyaran aquests dies

durant les activitats que

realitzarem. Aquesta tarda ja

hem fet quads, jocs de pistes,

escape room i jocs de

punteria, entre d’altres.

DIA 2: Aquest matí ens hem llevat
ben d’hora, ben d’hora per

aprofitar el dia al màxim. Després
d’esmorzar ja hem començat les
activitats del matí que duraran

fins l’hora de dinar. Tot va molt bé
i tothom està molt content i molt

contenta!!! A més a més, hem
celebrat l’aniversari del Luca de

4t i ha estat un moment molt
emotiu. Per la tarda més

activitats i després de sopar, al
vespre, hem acabat amb la “disco”

tan esperada per a tothom!!!!
 

DIA 3: Últim dia de colònies!!!
Després de despertar-nos, i cal dir
que aquesta nit hem dormit més que
l’anterior, hem deixat les motxilles a

punt i hem anat a esmorzar per
seguir amb dues activitats més. Al
migdia dinarem i tornarem cap a

Vilassar de Mar. Han estat tres dies
molt intensos i hem fet moltes coses
que ja us explicarem!!!! Ah, totes les

activitats que hem fet durant els
tres dies han estat en anglès

fomentant la immersió en llengua
anglesa en un context lúdic on el joc

ha estat el protagonista.

Per veure més fotos
podeu clicar aquí.

https://agora.xtec.cat/escolaperezsala/infantil-primaria/p5/dia-1-colonies-mas-bado22-i5-2n-4t/
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Dins del programa d’activitats

d’esport escolar que ofereix

l’Ajuntament de Vilassar de Mar,

aquesta setmana l’alumnat de cicle

mitjà ha realitzat una sessió de judo

amb el Cèsar, expert en aquest

esport. Ell, ens ha explicat la història

del judo i els valors que es donen al

practicar aquest esport, com per

exemple, el respecte, l’autocontrol,

l’amistat, la cortesia o la modèstia,

entre d’altres. Durant la sessió

l’alumnat ha practicat exercicis i jocs

per fer-ne un tastet.

Judo a 4t

L’alumnat de 3r, aquest
trimestre, ha dedicat unes
sessions a programar amb
els robots Edison 2.0. Amb
la web edblocks han pogut
programar el codi, és a dir,
escriure les instruccions
per tal que l’edison fes el
que volien!

Activitats C. MITJÀ

Robòtica a 3r

https://photos.google.com/share/AF1QipN2yYaBdDaor-5woIR15uYdJmElvv2rPN3qxtoMJOn5fF7GCnl4_TBBmrxoYwjnlg?key=Zmt5d1pnckt4MDd4SENwTVNXMkJsZDFJdHBhTW1R
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Activitats C. SUPERIOR

Sabieu que?
Es va retirar el primer rack del

Port de Premià de Mar. Aquesta
estructura ha estat 145 dies

submergida a l’aigua i durant
aquest temps s’ha colonitzat
amb diferents organismes. 

L’alumnat de 5è van intentar
identificar-los.

Han viscut tota una aventura i
no hauria estat possible sense 

 la gran ajuda de Juanita
Zorrilla, mare de l’escola i

biòloga de l’ONG de
conservació marina SUBMON.

1r rack VIRTUES a
cinquè! Projecte: 'Let's

save the bees'
Durant aquest trimestre els

alumnes de cinquè, van
treballar sobre un projecte
relacionat amb les abelles.

Van aprendre fets i
característiques molt

interessants com per exemple,
que les abelles són molt
importants per a el medi

ambient.
 

Els més grans de l'escola van gaudir del
viatge de fi de curs!

4 dies a l'Orri del Pallars, al PAllars Jussà. 
Colònies sisè!



Us oferim
recomanacions i
suggeriments de
lectures per a les
vacances d’estiu…
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RECOMANACIONS

Una de les maneras

d'aprendre la llengua

anglesa,  és llegir llibre

en anglès i l’estiu és un

moment en què els nens

i nenes necessiten

entretenir-se.
 

Què millor que una font

d’entreteniment que a més

de divertir també ensenya?



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
TOTSopa de lletres 

Aprofiteu a fer ús de la llengua
anglesa d'una manera divertida

durant aquest estiu!

https://content.twinkl.co.uk/resource/50/ee/ni-t-2547000-summer-word-search_ver_2.pdf?__token__=exp=1655668554~acl=%2Fresource%2F50%2Fee%2Fni-t-2547000-summer-word-search_ver_2.pdf%2A~hmac=9478a99e3335928ccd8a8c85910cb0ff4b68210e3abfab306bea6f8cfb08e372

