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Editorial

L’escola pública ha patit durant els 
últims anys una sèrie de retallades 
que posen en risc la qualitat de 
l’ensenyament que reben els 
nostres fills. Per a posar uns 
exemples: la nostra escola ha patit 
les següents retallades:

DimartS groCS: per un 
ensenyament públic de qualitat

Aquest curs que comencem, la  Xinxeta vol ser 
més que mai l’instrument de comunicació de 
tota la família del Pérez Sala, alumnes, pares i 
mares, mestres, monitors i tots aquells que dia 
a dia fan que la nostra escola tiri endavant amb 
il·lusió i esforç. Per això, des d’aquestes pàgines 
us donarem a conèixer  les diverses activitats 
que s’estan fent a l’escola perquè malgrat 
les retallades i els problemes econòmics que 
ens envolten no tirem la tovallola i continuem 
trevallant per aconseguir que els nostres nens 

i nenes tinguin una educació i uns serveis de 
qualitat en un ambient acollent i respectuós. 
La Xinxeta es renova i té un esperit  obert i 
interactiu, per això us demanem que ens envieu 
els comentaris, fotografíes, … tot allò que penseu 
que pot interessar als lectors de la revista i que 
ens pot ajudar a millorar perquè volem que la 
Xinxeta sigui de tots i no només d’uns quants.
El canvi de la Xinxeta és de contingut però també 
és d’estil. Més modern, àgil i atractiu.  

Benvinguts a la Xinxeta!

•	 reducció	de	2	mestres,	sumats	als	altres	
2	que	es	varen	reduir	el	curs	anterior,	

•	 supressió	de	l’aula	d’acollida,
•	 no	es	cobriran	les	substitucions	per	
malaltia	de	mestres	inferiors	a	10	dies	
lectius,	encara	que	n’hi	hagi	dues	de	
simultànies,

•	 els	mestres	interins	han	estat	nomenats	
amb	efectes	del	12	de	setembre	(el	
mateix	dia	d’inici	de	curs)	i	amb	
contractes	de	5	hores	menys	que	la	resta	
de	mestres,

•	 l’EAP	ha	d’atendre	més	centres	perquè	
també	s’ha	reduït	la	plantilla,

•	 El	Departament	d’Ensenyament	ha	reduït	
l’aportació	econòmica	als	centres,	paga	
per	mensualitats	i	amb	endarreriments	
d’entre	3	i	4	mesos,

•	 s’ha	reduït	la	formació	a	mestres,
•		l’Escola	no	ha	cobrat	encara	
l’aportació	del	Departament	al	
programa	de	reciclatge	de	llibres	de	
text	del	curs	anterior	(20	euros	per	

alumne	de	Primària),
•		a	hores	d’ara,	encara	no	
s’han	convocat	les	beques	
per	a	material	i	llibres	
(sempre	es	convocaven	

a	l’inici	de	curs	per	un	valor	
aproximat	de	100	euros	per	alumne)

Quan van començar les  retallades 
en educació, des de Badalona, 
van engegar el projecte “Badalona 
es mou” ( http://badalonaesmou.
blogspot.com.es/) per seguir lluitant 
en pro d’un ensenyament públic i de 
qualitat. Des d’aquesta associació han 
escollit el groc com a color protesta, 
que han plasmat en samarretes 
que contenen el logotip “Sos. 
Ensenyament públic de qualitat”.
Al mes d’octubre vam decidir sumar-
nos a la iniciativa “dimarts grocs” 
promoguda per “Badalona es mou” 
per tal de mostrar que tampoc estem 
d’acord amb aquestes retallades 
vestint les samarretes grogues cada 
dimarts. Un cop proposada la idea 
a les famílies aquesta va rebre una 
acollida espectacular per part de 
tots. L’AMPA va gestionar la compra 
de 235 samarretes a 2,5 euros la 
unitat. Els qui no hi vau ser a temps 
no patiu, tenim previst fer una nova 
comanda passades les festes de 
Nadal, us n’informarem degudament.
Així, des del mes de novembre, cada 
dimarts la nostra escola s’inunda 
d’una marea de samarretes grogues 
reclamant pacíficament però 
clarament una millor educació pública 
pels nostres fills.



Ens prEsEntEm

També	us	presentem	les	
classes	dels	que	són	més	grans	
que,	com	ja	va	sent	habitual,	
porten	els	noms,	excepte	P3	
i	P4,	que	els	alumnes	han	
triat	en	relació	al	tema	de	la	
setmana	cultural,	que	en	aquest	
curs	2012-2013	és	el	CINEMA.	

         p3
Com cada any, nous petits han vingut a la nostra escola i des de  

la Xinxeta us els volem presentar perquè a partir d’ara passen a formar  

part de la gran família del Pérez Sala. Benvinguts petits!

Aquest curs l’AMPA ha posat en marxa 
una iniciativa que esperem sigui molt 
profitosa, la de crear la figura del 
pare/mare delegat de curs. Davant la 
dificultat d’implicar els pares al dia a dia 
de l’escola, s’ha buscat aquesta  fórmula 
amb la què tots sortirem beneficiats. 
Però qui són aquests delegats de curs? 
Són pares, mares o tutors legals d’un 
alumne del centre que s’ofereixen de 
forma voluntària a servir d’enllaç entre 
tutors, famílies i Junta Directiva de 
l’AMPA i col·laborar amb ells. 

Els	objectius:
Augmentar el nivell de participació •	
dels pares a l’escola. 
Afavorir la comunicació amb els •	
mestres per així trobar vies de 
col·laboració en l’educació dels 
nostres fills.
Aconseguir un contacte més directe •	
de la Junta amb tots els nivells 
escolars. 
Afavorir la transmissió d’informació •	
que es genera en el sí de la 
comunitat educativa.

Potenciar la relació i la comunicació •	
entre els pares amb l’objectiu 
d’afavorir el coneixement mutu 
i les relacions amb la comunitat 
educativa en general.
Fer l’escola més participativa, •	
per tal que tot i les mancances 
econòmiques , els nostres fills 
puguin gaudir al màxim de la seva 
etapa d’escolarització i aprofitar-la 
també al màxim. 
Tot plegat pretén aconseguir, pels •	
nostres fills, la millor educació 
que els capaciti per integrar-se 
plenament a una societat oberta i 
tolerant i ser-ne membres actius.

Les	funcions:
Servir d’enllaç i comunicació entre •	
els tutors i els pares dels alumnes 
d’un grup-classe:
Oferir-se com a punt de referència •	
de totes aquelles situacions que 
algun pare  o mare necessita el 
suport de l’AMPA ( podem demanar 
que es faci per escrit així no hi ha 
intermediaris).

Organitzar i estirar els altres pares •	
per al muntatge del/s esdeveniments 
que els toca com a curs. Informar a 
les reunions de dimecres del procés  
i de les necessitats.
Assistir a les reunions de la Junta •	
Directiva de l’AMPA quan se’ls 
convoqui i, sobretot, els dimecres 
primers de cada mes on es tracten 
tots els aspectes que necessiten 
seguiment.

Als	pares	delegats	no	els	hi	correspon:
Intervenir en temes personals d’un •	
alumne i/o els seus pares amb el 
tutor.
Intervenir en qüestions •	
pedagògiques, les quals 
corresponen als professionals de 
l’educació, que són els mestres, i 
que en tot cas seran tractades en 
Consell Escolar o claustre. 

També hi ha la possibilitat de crear la 
figura d’un/a codelegat/da amb qui 
es pugui compartir les funcions del 
primer. 

Pares i mares delegats de curs
      

p3 a CarGols

p3 B mariEtEs

P4 A CaValls
P4 B doFins
P5 A CinEma mUt
P5 B CinEma mUsiCal
1r A disnEY
1r B drEamWorKs
2n A piXar
2n B Els totoro

3r A Els CÀmErEs
3r B Els GUionistEs
4t A Els aCtors
4t B Els dirECtors
5è A FEstiVal dE sitGEs
5è B donostia ZinEmaldia
6è A prEmis ÓsCar
6è B prEmio lEÓn dE oro



imatGEs dEl trimEstrE

la Verema vista pels nens
Durant aquest trimestre, els alumnes del Pérez Sala han fet moltes excursions però 
una de les que més els ha agradat és la Verema. Llegiu el què ens explica l’Arnau 
Hidalgo de 1r A i el Jordi Moyano de 1r B.

Halloween al pérez sala
El passat dia 30 d’octubre els alumnes de 6è van convidar els alumnes de 2n a una 
petita festa de Halloween. Quina por!!! Els grans de l’escola estaven terrorífics.
I per acabar, un ball tots plegats. Va ser fantàstic! Trick or Treat!!!

Alumnes de 6è

Collage Halloween 262k

Escrit nen de 2n



Concert de 
santa Cecília
Al Pérez Sala ens encanta la música, i com cada 
any, els petits artistes que tenim a l’escola han fet 
les delícies dels alumnes i els mestres al Concert 
de Santa Cecília, la patrona dels músics.
Veieu quina cara fan.



El Pérez Sala continúa 
per tercer curs amb el 
programa “a l’escola 
mengem fruita” 
que consisteix a distribuir 
gratuïtament fruita i 
verdura fresca als escolars 
de 2n cicle d’educació 
infantil i de primària (nens 
i nenes de 3 a 12 anys). 
Aquesta iniciativa de la Unió 
Europea té com a objectiu 
informar sobre els beneficis 
de l’increment del consum de 
fruites i verdures, així com de 
la seva diversitat, i demostrar 
que la fruita i la verdura són 
una excel·lent alternativa al 

consum d’altres aliments amb menys 
qualitat nutricional.
Fins al mes de juny, durant una 
setmana de cada mes, es distribuiran 
tres peces de fruita i/o verdures 
seleccionades en funció de l’estació 
de l’any, la proximitat de producció 
i la qualitat. La fruita es repartirà 
entre els nens i nenes dins del 
recinte de l’escola perquè en 
consumeixin durant l’esmorzar  
o el berenar.
 El Pérez Sala manté també la 
recomanació de portar fruita per 
esmorzar, sobretot els divendres, 
perquè la nostra aposta pels 
bons hàbits alimentaris i la salut 
dels infants és total.

EsCola

Un any més, la nostra escola ha volgut 
col·laborar amb Cáritas en la campanya 
nadalenca “No hi ha alegría amb la 
panxa buida” que té com a objectiu la 
recollida d’aliments bàsics i alguns típics de  
les festes nadalenques. Fins al 14 de desembre, 
les famílies del Pérez Sala han portat tot tipus 
d’aliments que després el col·legi ha donat a 
Cáritas perquè els distribueixen entre la gent 
més necessitada, perquè aquest Nadal  
“tothom pugui tenir un plat a taula”.

Els alumnes de tercer i quart del  Pérez Sala, espectadors 
d’excepció del rodatge de la sèrie LA RIERA. Vam 
estar amb els actors, darrera de les càmeres, amb els 
maquilladors, realitzadors,… i escoltant les ordres del 
director. Va ser un matí de cine!

En el rodatge 
de LA RIERA 



L’Escola	Pérez	Sala	participa	en	el	Programa	
d’Escoles Verdes	de	la	Generalitat	
de	Catalunya.	Durant	el	curs	2011-2012,	
vam	fer	l’Avaluació	Diagnòstica	de	la	
situació	mediambiental	del	centre,	
el	Pla	de	Cohesió	Ambiental	i	vàrem	
constituir	el	Comitè	Ambiental	de	
l’Escola,	on	hi	ha	representants	de	l’Equip	Directiu,	dels	mestres,	dels	
pares	i	mares,	del	personal	no	docent	i	de	l’Ajuntament	de	Vilassar	de	
Mar.	Durant	aquest	curs,	estem	elaborant	el	Pla	d’Actuació.	
Quan	acabem	al	juny,	se’ns	lliurarà	el	distintiu	d’Escola	Verda	i	
formarem,	ja	oficialment,	part	d’aquesta	xarxa	que	agrupa	cinc-
centes	escoles	i	instituts	de	Catalunya.	
El	Pla	d’Accions	preveu,	fins	el	2014,	les	següents	actuacions:	
socialització	de	llibres,	socialització	de	material	escolar,	recollida	
selectiva	de	residus,	participació	a	la	Comissió	d’Estils	de	Vida	
Saludables	de	Vilassar	de	Mar,	reutilització	i	reciclatge	de	
materials,	estalvi	de	paper.	Escola	2.0,	hort	escolar,	delegats	
verds,	pla	d’estalvi	energètic	i	bloc	verd.
Al	web	http://escolaverda.webnode.es/	anirem	posant	les	novetats,	
treballs	i	informacions	que	tinguin	relació	directa	amb	el	tema	del	
medi	ambient	i	de	la	sostenibilitat.
Quim Caimel. Director	de	l’Escola	Pérez	Sala

9 de Febrer del 2013 

Sí sí sí senyor Pérez Sala,  

és el millor !!!! 

Sí sí sí senyor Pérez Sala,  
és el millor !!!! 

Reunions de l’AMPA 
pel pròxim trimestre
L’AMPA es reuneix cada mes per tractar un seguit 
de temes sobre la marxa de l’escola amb la finalitat 
de millorar la qualitat de l’ensenyament i els serveis 
que reben els nois i noies del Pérez Sala. Us anotem 
el calendari del pròxim trimestre i us animem a 
participar perquè l’AMPA som tots i necessitem 
treballar plegats.

Dimecres, 9 de gener, 21 hores•	
Dimecres, 6 de febrer, 21 hores•	
Dimecres, 6 de març. Assemblea general.  •	
21’30 hores

Lloc: Sala de professors de l’escola Pérez Sala.

rUa dE 
CarnaVal 
2013
El 9 de febrer és Carnestoltes i l’AMPA 
de la nostra escola participarà per quart 
any consecutiu amb una comparsa del 
Pérez Sala que volem que cada vegada 
sigui més gran. El tema d’aquest any 
és Mamma Mia i, com a les edicions 
passades on vam anar de L’Univers, Le 
Cirque i Bollywood respectivament, hi 
haurà coreografia i un equip de so que 
ensordirà Vilassar de Mar.
No t’ho perdis!!

Xerrades pel viatge  
de fi de curs 
Els	pares	i	mares	dels	alumnes	de	sisè	han	
engegat	una	sèrie	de	conferències	a	càrrec	de	
la	psicòloga	clínica	i	formadora	i	mare	d’un	nen	
de	sisè,	Mª	Josep	Simón,	per	recollir	diners	
pel	viatge	de	final	de	curs	dels	seus	fills.	Vam	
començar	el	28	de	setembre	amb	“Psicologia	
en	temps	de	crisi”,	on	es	va	tractar	com	la	
neuropsicología	ens	pot	ajudar	a	entendre	les	
nostres	reaccions	davant	la	crisi.	L’entrada	és	d’un	
euro	com	a	contribució	al	viatge.
Les	conferències	tractaran	temes	relacionats	amb	
les	emocions,	la	intel·ligència,	l’ansietat,…i	es	
farà	una	cada	mes.	Us	hi	esperem!

La revista de l’APAC (Associació de professors 
d’anglès de Catalunya) publica en el seu darrer 
número les conclusions de la seva Convenció anual 
2012 que es va fer amb el títol “L’ensenyament 
de l’anglès és prou sòlid?”. En aquest certamen 
intervenen representants de tots els estaments: 
inspecció, educació secundària, infantil i primària; i 
aquest any, la mestra d’anglès de la Nostra Escola, la Lídia Jové, va participar 
en representació dels mestres d’anglès d’infantil i primària. Felicitats Lídia!

Lídia Jové a la Convenció de l’APAC



Vols col·laborar 
amb la Xinxeta?

Alumnes,	professors,	pares	i	mares,	tots	
podeu	ser	reporters	de	la	Xinxeta,	només	cal	
que	ens	escriviu	a:	laxinxeta@ampaperezsala.cat
Esperem	els	vostres	dibuixos,	notícies,	
suggeriments,	qualsevol	informació	que	penseu	que	
pot	interessar	als	lectors	de	la	nostra	i	vostra	revista.	
Anima’t	a	participar!

La	Biblioteca	Pica-Contes	recomana	el	llibre:

L’Inspector Sito i Mai Tinc-Po,  
Un dia a les curses

A partir de 6 anys
L’inspector Sito, detectiu famós arreu del món 
pel seu enginy i per la seva afició a la truita 
de patates, treballa al Departament de Casos 
Estranys, Misteriosos i Superdifícils amb 
l’ajuda del sergent xinès Mai Tinc-Po. Aquesta 
parella singular: un detectiu golafre i enginyós  
i un sergent xinès expert en arts marcials. No 
hi ha cap cas que no resolguin! 

Aquesta vegada, la parella de detectius s’hauran de traslladar ràpidament 
a Londres on ha desaparegut misteriosament el millor cavall de curses 
d’Europa.
Et quedaràs sense saber el final de la història? A la biblioteca de l’escola 
tenim aquest llibre i molts més que et faran endinsar en històries.

         Però el nostre bibliotecari, en Luard,  
         també té recomanacions pels pares. Apunteu:

Primavera, estiu, etc. marta rojals

Narrada amb una successió de pinzellades 
breus, Primavera, estiu, etcètera és una 
tragicomèdia amb un fort component 
generacional i un retrat precís i molt sonor  
dels usos i costums de la vida en un poblet  
de l’Ebre. Sorprèn l’ús desacomplexat del 
dialecte (el parlar de la Palma d’Ebre, en 
particular), que aconsegueix apropar el lector  
a la història i crear un parlar col·loquial,  
natural i quotidià per als personatges. 
Et sents atrapat per la història des de la primera 

pàgina, perquè et sents teves moltes de les vivències que s’hi relaten d’una 
manera fresca, espontània, nostàlgica, que la fan creïble i propera.
Espero que us agradin. Bona lectura!

sabies que…

Des de fa dos anys, la nostra escola Pérez Sala té una cancó que 

porta per títol “La nostra escola” que va composar la Mabel Serra. 

La Mabel era una de les dues mestres de música que teníem  

i que va haver de marxar quan ens van suprimir una. 

Actualment treballa a l’escola Mas Maria de Cabrils.

Si vols escoltar “La nostra escola”, només has d’entrar a:   

http://ceip-p
erezsala.we

bnode.com/

lECtUra

Enigmes
Sèrie de números
Quin és el número que 
segueix la sèrie:

0,1,1,2,3,5,8,13

Els triangles
Quants triangles hi veieu en 
la següent imatge?

SoLUCiÓ
21,34,55, etc. Aquesta és la 
famosa successió de Fibonacci 
en què cada terme consisteix 
en la suma dels dos anteriors.

SoLUCiÓ
5 (a més dels 4 que iguals de dins 
la figura hi ha el triangle total)


