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Editorial

Festa fi de curs de l’AMPA

El final de curs coincideix amb el solstici d’estiu, 
festa solar i escolar. L’escola és com la Terra, 
que fa una volta completa cada 365 dies, passant 
per totes les estacions, per tornar a començar 
cada any la seva circunval·lació. Fa un no res 
estàvem cosint les vetes a les bates a l’inici de 
curs i ja hem tornat a completar una altra volta 
a la vida dels nostres fills. Vam començar amb 
el setembre de la verema i compra de motxilles, 
de retrobades, records de les vacances i cares 
noves, amb el que té sempre d’excitant el 
principi del nou curs. Van caure les fulles, aliades 
sempre dels treballs manuals de la tardor i es va 
traspassar el solstici d’hivern amb els ensurts 

de Halloween i de les primeres evaluacions. De 
seguida vam canviar les escombres de bruixa 
pels bastons del Tió: festival de Nadal amb  
molta música i menys fred que altres anys! Es 
va tombar l’any amb pujada de gener i baixada 
esbojarrada cap al carnestoltes. Retallades a 
l’ensenyament públic i samarretes grogues al 
carrer. Vacances de Setmana Santa, primavera 
i jocs florals amb bona lletra. Fins aquest sprint 
final, tancant amb festa estrepitosa al cole. Tota 
una volta sideral! 

Bon estiu a tots i totes i als de sisè, que marxen 
a una altra galàxia... Bona sort i bona travessia! 

Benvinguts a la Xinxeta!

El 9 de juny va tenir lloc la festa 
de final de curs que organitza 
l’AMPA on vam poder gaudir de les 
actuacions dels nens i nenes que 
fan les activitats extraescolars. Vam 
poder veure com practiquen judo 
o juguen a basquet a multiesport, 
ballen jazz  o canten cançons en 
anglès en “Play in English”. A 
més vam tenir la possibilitat de 
fer formatges de la mà del Carles 

Chico, vam poder córrer curses 
com si fóssim Fernando Alonso 
a  l’Slot, saltar fins no poder més 
als inflables o moure’ns al divertit 
ritme dels animadors del Súper 3, 

sense oblidar-nos de l’actuació dels 
Ssstrepetits que van omplir el Pérez 
Sala de tambors.
I  si amb això no en tenien prou, 
els qui van voler allargar la festa es 
van portar el seu picnic i van sopar 
a la fresca per continuar després la 
marxa al ritme de la música!!!
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NotíciEs

Els nens de P3B han après 
aquest curs moltes coses de 
la vida de les marietes, i per 
demostrar-ho s’han vestit 
així de guapos. 

Un matí van venir els 
monitors de Barçakids 
a passar tot el dia amb 
nosaltres. Ens van 
ensenyar uns vídeos i 
vam fer unes activitats, 
com ara el “futbol humà” 
i els partidets de futbol. 
Tot el que ens ensenya-
ven era sobre els valors. 
Vam aprendre els valors 
del Barçakids: l’esforç, 
el respecte, l’ambició, l’ humilitat i 
el treball en equip. Els vam aprendre 
i els vam posar a prova. Ens van dir 
que havíem de fer una revista sobre 
els valors del Barçakids. Entre tots els 
alumnes de la nostra classe la vam fer 
i ens va quedar molt bonica. Un altre 
dia ens van comunicar que la nostra 
revista havia quedat finalista. No ens 
van dir en quina posició de la classi-
ficació (1r, 2n o 3r) havíem quedat. El 
dia que lliuraven els premis, vam anar 
i vam passar tot el dia al Camp Nou. 
Primer vam anar a l’Auditori 1899  al 

lliurament de premis i allà vam saber 
en quina posició havíem quedat. Vam 
quedar segons, que no està gens ma-
lament. La nostra companya, la Irene, 
va ser l’encarregada de recollir el 
premi. El nostre premi era: una visita 
al Tour Experience, patinar a la pista 
de gel del Barça i anar a visitar el diari 
El Punt-Avui. Després vam dinar i, 
més tard, vam anar al Tour Experience, 
abans de tornar cap a l’escola. Va ser 
un dia molt intens i ens ho vam passar 
d’allò més bé.

Irene Bertolín Rico. 6è A

2n Premi reporters amb 
Valors de Barçakids pels 
nostres alumnes de 6è a

El Pérez Sala es va omplir, com 
és habitual per a Sant Jordi, amb 
llibres i roses, però no només de 
les que s’oloren sinó també d’unes 
molt dolces que els nois i noies 
del Cicle Mitjà van preparar amb 
llaminadures BONÍSSIMES!

roses i llibres per 
a sant Jordi

A  la nostra escola, al mes d’abril, van venir 
unes persones que treballen a TV3. Ens van fer 
entrevistes i van gravar totes les coses interes-
sants que fem a l’escola. Tots els nens i nenes 
ens  vam reunir  a la pista i vàrem  dir alhora:  
Tots  som súpers !!!!!
Al mes de  maig  hem  sortit per la tele durant 
una setmana. Ja som famosos !!!

Nens i nenes de 1r

Mireu què 
guapos estan 
vestits de 
marietes!!!!
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colòNiEs

A principis de maig els nens de P5, 2n i 4t han fet les seves motxiles i 
han agafat l’autobús direcció Sant Iscle de Vallalta, on han passat tres 
dies fantàstics. Els més grans han fet activitats de circ, tir amb arc i cur-
ses de cars. I els més petits un circuit de psicomotricitat. Tots ells han 
vist oques, ànecs, cignes… i han conegut la Barballoro, que és la versió 
femenina d’en Barballuna. I com no podía ser menys a unes colònies, 
han ballat sense parar a la discoteca. 

P5, 2n i 4t a can Bosc, 
sant iscle de Vallalta

Carta de P5

Les classes del cinema mut i del cinema musical 

vam marxar de colònies els dies 29,30 i 31 de 

maig a “CAN BOSC” (Sant Iscle de Vallalta).

Quan vam arribar, els monitors ja ens estaven 

esperant. L’Aleix , la Ruth i la Momo ens van 

explicar les normes i el crit de guerra : BUFA, 

BUFA BALDUFA!

Durant aquests tres dies hem gaudit de la na-

tura fent d’exploradors pel bosc, fent punteria 

amb les ballestes, pintant amb les mans i ens 

han pintat les cares com els indis. 

Als àpats vam fer torns per parar i desparar 

taula i la cuinera de la casa ens va felicitar 

perquè  ens ho menjàvem sempre tot.

La discoteca va ser una de les activitats que 

més ens va agradar junt amb la desfilada de 

pijames que va tenir molt d’èxit.

Ens ho vam passar molt bé!! Ja tenim ganes de 

tornar de colònies un altre cop!!
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NoticiEs

6è a l’Orri del Pallars
Els nens de sisè, com són més grans i és el seu darrer any al Pérez 
Sala, han marxat una mica més lluny, fins a les terres del Pallars,  
on s’ho han passat d’allò més bé passejant en BBT, muntant en 
canoes… i fins i tot, banyant-se al fred Llac de la Guingueta.

Si voleu saber més coses, no us perdeu el bloc de les colònies http://blocs.xtec.cat/coloniesperezsala/
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Escola

A l’hora del patí, quan ens tocava jugar al camp 
de futbol, en Roger, el Jeremías i jo ens estàvem 
enfilant als pals de la porteria. Quan li va tocar en-
filar-se al Jeremías, va caure i va començar a riure 
però. de sobte, va començar a plorar i el van haver 
de portar al metge perquè s’havia trencat el braç.
      Marc Viader

Era un segon trimestre quan jo anava a 1r. Vaig 
caure del mur i em vaig fer sang al genoll. Per sort, 
la meva germana, que anava a 6è B, em va ajudar a 
rentar-me la ferida i va estar tota l’estona amb mi.

MELISSA LINARES

Quan jo feia P3, un dia que estàvem esperant-nos 
al pati perquè havíem acabat de dinar, tots els 
nens i nenes de P3 ( inclòs jo) estàvem repenjats 
al mur de la pista de futbol. Com que érem molt 
petits, quan ens repenjàvem al mur, no arribàvem 
a tocar amb els peus a terra. Llavors, jo em vaig 
repenjar i vaig caure de cara al terra de la pista. 
Després, els mestres  em van acompanyar al 
metge i quan vaig arribar a l’escola em vaig mirar 
al mirall i vaig riure. ☺

CRISTINA DE BLAS

El primer dia de 4t, resulta que un dels meus 
millors professors, en Jesús, tenia al·lèrgia a la 
pols. I bé, el Jesús precisament, el primer dia de 
4t ens va castigar a l’Ismael Sotomayor, a en Ro-
ger i a mi. Tots havien baixat i nosaltres estàvem 
esperant i, de sobte, l’Ismael va començar a parlar 
amb l’abecedari i jo i en Roger ens ho estàvem 
passat d’allò més bé. Jo no sabia què era allò 
que protegia el guix i vaig tocar el botó que feia 
sortir el guix. Va sortir disparat i ni en Roger ni jo 
sabíem on havia anat a parar. Després vam sentir 
que el nostre tutor s’apropava cap a la nostra aula 
i jo vaig donar el guix al Roger i ell me’l va tornar i 
jo li vaig retornar. Però el tutor cada vegada estava 
més a prop i jo, al final, el vaig amagar i ens va 
perdonar. En Roger i jo ens vam anar d’allò més 
tranquils. Al final, el professor, no se’n va adonar i 
els dos vam marxar rient.
Aquell dia vam riure i no vam parar.    
     ABEL SÁNCHEZ

Un dia al menjador vam cantar una cançó a un 
nen perquè era el seu aniversari. Després de can-
tar, tothom va començar a picar amb les mans a 
la taula. Jo vaig agafar la gerra plena d’aigua i vaig 
picar a la taula. Em va caure tota l’aigua a sobre. 
Estava súper mullada.

Elizabeth Weeks Moscardó

Quan he arribat, el meu primer dia d’escola, tots 
els nens estaven disfressats de monges. Era molt 
divertit veure els professors disfressats de mon-
ges. Després, els nens es feien una foto disfres-
sats i tots em van fer preguntes. És un dels meus 
millors records de l’escola que he tingut fins ara.
    Carla Stumpf
                                

Un dia estava asseguda a sobre de la tapa del 
lavabo. L’Andrea Quiñonero i jo estàvem parlant 
i vam començar a riure per una  cosa que em va 
dir. De tant riure, vaig caure al lavabo.

Júlia Serrano

Fa temps, a l’hora del pati del menjador, en Marc, 
en Carlos i jo estàvem jugant a futbol a la pista. 
Jugàvem amb una porteria i anàvem fent torns per 
fer de  porter. En aquell moment, en Carlos era el 
porter i en Marc i jo estàvem fent-li xuts. En Marc 
va xutar i va anar al travesser. En Carlos es va girar 
per veure on havia anat i, com que la pilota havia 
rebotat contra el travesser, li va picar a la cara. Tots 
tres vam començar a riure i no podíem parar. Va 
ser un moment molt divertit. A mi em va fer gràcia, 
però a en Carlos crec que li va fer una mica de mal. 
Va ser un moment inoblidable i divertit. 

Irene Bertolín Rico

Era un dia del segon trimestre. La Marta, l’Ana, 
la Laura N. i jo estàvem fent unes disfresses per 
a la setmana cultural. De cop, va entrar l’Uri per 
ajudar-nos però no ens va veure. Al cap d’uns 
segons, vam saltar i vam cridar: -BOOOOO-
OO!!!!!!!!!! L’Uri va fer un bot de l’espant que li 
vam fer, va seure i va començar a riure.

Laura Pineda Marin
                                                                                       

aNÈcdotEs dEls alUMNEs dE 6è a
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El primer dia que vaig començar 5è , em vaig sentir 
molt alegre. Quan vaig entrar a classe estava seria i 
al cap de dues hores ja em va agafar el pet de riure 
perquè  estava molt contenta.
  Chaimae Regrag

El primer dia que vaig arribar em vaig quedar 
impressionat perquè tots els meus companys/
es i professors eren molt amables. A l’anterior 
escola, només un mestre valia la pensa perquè 
m’ajudava en tot allò que necessitava. Per aquest 
motiu m’agrada l’escola Pérez Sala i els meus nous 
companys/es. 

JOAN LÓPEZ

    
Fa uns quants anys vam fer una excursió a un 
bosc forestal. En acabar l’explicació i de dinar, 
vam anar a jugar. Hi havia una rampa i tots ens 
tiràvem per allà. Era molt divertit, però quan 
em tocava a mi, em vaig impulsar massa ràpid. 
Com que hi havia un arbre al mig i no el vaig 
veure, la meva reacció va ser intentar frenar. 
No vaig poder i em vaig donar un fort cop als 
testicles.

David Sanz Casellas

Un dia estàvem a classe de naturals, tranquil·lament, 
explicant un tema. De sobte, es va descargolar un 
clau del llum del sostre. El llum no va caure i es va 
quedar penjant. Molta gent es va espantar, fins i tot 
els de l’altra punta de la classe. Sort que no va caure 
perquè estava a sobre d’alguns nens i aquells alum-
nes van ser els que més es van espantar. Al final, va 
venir el conserge de l’escola i el va arreglar però va 
ser un ensurt molt gran.

ROGER LISO

Vaig participar,  com a seguici, en el Carnaval 
2013. Quan vam acabar, tots els del seguici, vam 
pujar a la classe corrent i cantant com bojos. Quan 
vam arribar al vestíbul, no hi ha havia ningú i vam 
començar a llençar les coses per l’aire, a cridar, a 
saltar i a tirar-nos per terra. VA SER MOLT DIVER-
TIT!!!!!!

LAURA NORIEGA
                

Un dia al menjador,  la Diana, la Laura Noriega, la 
Laura Pineda, l’Ariadna, la Júlia Palau, la Júlia Ser-
rano i jo estàvem al lavabo de la primera planta. La 
Diana va veure una merda impressionant al lavabo, 
va començar a riure i, de sobte, va vomitar!!!
                          CATHERINE RODRIGUEZ

Quan vaig arribar a 4rt,  el primer dia fent fila, totes 
les nenes de la classe em van començar  a pregun-
tar coses i jo em  vaig posar tota vermella perquè 
gairebé no podia parlar de la vergonya que em feia.

ANA VILAR

Quan jo anava a P3,  quan em vestia, em posava la 
samarreta o els pantalons de l’inrevés. Quan sortia al 
pati de la Suïssa, la meva mare veia que portava la sa-
marreta o els pantalons de l’inrevés, em treia la roba i 
m’ho tornava a posar.  Això em passava molt sovint.

CARLOS CHUAN

Era un dia d’aquest curs. Acabàvem de dinar i la 
Laura, l’Ana, la Catherine, la Diana i jo ens vam 
posar en una rotllana agafades de les mans per 
aixecar-nos totes a la vegada. El primer cop que 
ho vam provar només es va aixecar la Diana però, 
al cap d’uns segons, va caure enrere. El segon 
cop, ens vam aixecar totes però, llavors, la Diana 
va tornar a  caure i totes vam caure a sobre d’ella.

MARTA RASO 

Quan  vaig arribar a sisè, em vaig sentir molt con-
tent perquè després de sisè comença l’institut i és 
quan deixes l’escola. Després, pero, quan estàs a 
l’institut, trobes a faltar l’escola.
    JOAN GÓMEZ

Anava a1r i estàvem jugant al “pilla-pilla”. Jo corria 
i vaig mirar enrere un moment i després vaig tor-
nar a córrer normalment. No m’havia fixat bé, però, 
hi havia un fanal i vaig topar contra ell.

POL RIERA

El dia 29/5/13 estàvem fent classe tranquil·lament 
quan, de sobte, el llum de la classe va caure i va 
quedar penjant del sostre. Tots els d’aquella banda 
van començar a córrer cap a la porta de sortida.

                                                    DÍDAC MOLINA
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Escola

aNÈcdotEs dEls alUMNEs dE 6è B

Quan vaig arribar a 5è, el primer dia va ser el 
millor perquè tothom volia ser el meu amic. 

 Pol Martínez

Recordo que, quan anava a primer,un dia 
de menjador estava asseguda amb el Pol de 
Blas i el Raül i menjàvem puré. El Pol es va 
omplir tota la boca amb puré i el Raül li va 
dir que semblava un mono i, de la gràcia, 
me’l va(el puré)escopir tot a la cara!

Arianna Piferrer 

Sempre recordaré l’escola però, allò que 
recordaré més serà quan vaig arribar a P-5. 
La profe em va presentar a tots els meus 
companys. Jo tenia molta vergonya. Uns 
mesos més tard, vam anar de colònies i 
m’ho vaig passar molt bé!!                    

Elia Garcia

Quan estava a quart, havíem de fer una 
gimcana i vaig fer totes les proves excepte la 
número 12: havíem d’agafar una poma amb 
la boca sense tocar-la amb les mans, i jo me 
la vaig menjar.

Ismael Sotomayor

Jo recordo que a 2n amb la Susana, quan 
vaig venir, estava sola, però després, la Zoe 
i jo vam començar a jugar juntes i també 
jugava amb les Laures i l’Arianna. Després, 
la Zoe se’n va anar i l’Arianna i jo vam seguir 
jugant.

Natàlia De la Peña

Durant les colònies de 2n, recordo que tots 
els de l’habitació,  a la nit, xerràvem i  no 
callàvem i, de sobte, un professor ens va 
tancar la porta amb un cop molt fort. A tots 
ens va fer molta gràcia i vam continuant 
rient i xerrant .

Júlia Palau 

Quan era petita, sempre jugava amb la sorra, 
sempre em queia al cap, i sempre tornava 
al que me la tirava. Però m’ho passava molt 
bé. He estat molt contenta en aquesta esco-
la. La trobaré a faltar. 

Andrea Quiñonero 

A les colònies de 4rt, a les habitacions, 
estàvem jugant al “pilla pilla” per les llite-
res, sense tocar el terra. De sobte, ens vam 
posar quatre nens  a un costat de la llitera i 
la vam tombar.

 Pol de Blas 

Sempre recordaré quan, a les colònies de 
segon, vam anar a banyar-nos al llac i pel 
camí vaig caure en unes clavegueres que 
estaven arreglant. Em vaig fer una ferida 
molt gran, no parava de sortir-me sang i  
van haver de portar-me corrents al metge. 
A l’Ari, que estava al meu costat, gairebé li 
dóna una “atac de cor” quan em va veure.

Diana Bertolín Rico

Tot va passar un dia de colònies a P5. Ens 
acabàvem de despertar i estàvem al pati.
Vaig veure unes pedres molt grans apilades 
i, en vaig veure una encara més gran a terra.
Se’m va acudir apilar-la sobre la resta. Li 
vaig demanar al Pol De Blas que m’ajudés 
a transportar-la i ell va dir que sí. Mentre 
l’agafàvem, en Pol va voler fer-me una 
broma i la va deixar anar. Em va caure al peu 
i em va fer un mal horrorós. Ràpidament, 
em vaig treure les sabates i vaig veure que 
tenia els peus ensangonats. Em van portar 
amb ambulància amb el Boris, que li feia mal 
un lligament del coll. Els de l’ambulància em 
van embenar el peu i em van portar en llitera 
fins a la sala de radiografies. Només tenia 
una petita fissura al dit gros. Vaig haver de 
portar unes sabates especials sense puntera 
durant dues setmanes.

Héctor Navas
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Sempre recordaré les colònies de 4 t, sobre-
tot els matins. Em van agradar molt perquè 
sempre estàvem jugant.

Rai Guillem 

Un dia a P5, estàvem jugant amb les disfres-
ses i va sonar l’alarma. Vaig haver de sortir 
disfressat.

Lluc Costas 

Un dia, a 3er, a educació física estàvem  
jugant a polis i lladres. M’estaven perseguint 
i vaig pujar fins la porta de cicle inicial i van 
venir molts per agafar-me. Vaig pujar a la 
barana i vaig saltar: ningú no s’ho esperava. 
Després, estava pràcticament sol i vaig anar 
a salvar els meus companys.         

Basady Hydara

A 2n estàvem jugant a polis i lladres al pati. Jo 
corria però no vaig mirar endavant i em vaig 
donar un cop al cap amb un fanal del pati.

Boris Mercado

Al llarg dels anys que he passat al Pérez Sala, 
el meu millor moment i els meus  millors som-
riures van ser quan... A tercer curs: teníem de 
tutor al Jesús (que és un dels millors profes-
sors de l’escola per a mi). Estàvem canviant de 
taules i a mi m’agradava molt un nen, el Roger 
Liso. Jo volia seure al seu costat i, llavors, 
vam fer una votació entre tota la classe i a mi 
no em va votar ningú. En fi divertit... Al final, 
no vaig asseure al seu costat que, en aquells 
temps, era allò que m’hauria fet més feliç del 
món. Una pena... Aquell va ser el moment que 
recordo haver rigut més a l’escola.

María Pérez!!!!!!!!! ☺☺☺

Recordo que, quan vaig entrar al cole a P-3, 
tenia molta vergonya i sempre m’amagava 
darrera  d’un banc. Espero que a secundària 
no tingui tanta vergonya.

Gerard Vila   

Recordo a quart, quan  anava amb la Susana, 
vam fer una excursió a Barcelona a “les go-
londrines” del port. M’ho vaig passar molt bé.

Guillem Gea 

Jo estava jugant a futbol a la pista a l’ hora 
de menjador i, sense voler, l’Abel em va fer 
la traveta i em vaig donar un cop contra el 
mur: em vaig fer una capsulitis.

Arnau Guillen 

El primer dia que vaig venir a 1rB, recordo 
quan em vaig asseure i una nena em va tocar 
la cua. Em vaig girar i era una nena rossa 
amb els ulls turqueses que es deia Arianna 
Piferrer.

Andrea Llopis 

Recordo totes les vegades que sonava 
l’alarma però, una en concret que vaig anar 
al lavabo i, quan vaig tornar, em vaig esverar 
perquè no hi havia ningú però al final ells em 
van veure i em van cridar; estaven a la fila 
comptant tots els nens.

Aina Betancort  

A 5è vam fer la cantata i hi havia una cançó 
que es deia “El Poll”. Vam fer uns assajos 
per practicar i corregir unes coses que fèiem 
malament i, durant l’assaig de la cançó, por-
tàvem una diadema amb dos globus i un se’m 
va petar. El soroll va ressonar per tota la sala 
i em van mirar els més de quatre-cents nens i 
nenes que hi havia. Quina vergonya!!!

Paola Viejo 

Un dia, a P-5, vam tenir una idea:semblava 
divertit dutxar-nos amb sorra.

Claudia Pié 

Recordo les colònies de 4rt. Estàvem fent un 
joc i la sala era tota fosca. Vaig topar contra 
una porta. Oh! Quin mal!

Lara Sánchez 

Recordo que un dia a P-4 ens van demanar 
que dibuixéssim una estrella i jo vaig dibui-
xar una nena.

Soumaya Hajji 
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Els alumnes de 5è 
triomfen a l’Auditori

El 7 de maig l’Auditori de Barcelona es va omplir de 
gom a gom per escoltar la Cantània “Ha passat un 
àngel”. Entre els artistes estaven els nostres nens de 
cinquè que ho van fer espectacularment bé. Felicitats! 

Passeig en 
Golondrines
El dia que vam anar a les 
Golondrines ens ho vam passar 
genial. Primer vam anar a 
esmorzar a una plaça, després 
ens vam pujar a les Golondri-
nes. Vam aprendre un munt de 
coses. Un home ens va explicar 
tot molt bé. Ens va dir, per 
exemple, que els ferris tenen 
un garatge gegant a baix i a 
dalt un mini hotel. 
Després vam caminar pel parc, 
vam menjar i quan vam acabar 
vam jugar molt.

Néstor González. 3r A

Un dia a la Filmoteca
Aquest curs dedicat al cinema no podia acabar sense fer una visita a la 
Filmoteca de Catalunya, així els nens i nenes de primer i segon del Pérez Sala 
van anar-hi d’excursió a veure fragments de vuit pel·lícules mudes en blanc i 
negre... i s’ho van passar fantàsticament bé.

Els pares imparteixen classe
En Francesc, el pare de l’Arianna 
Piferrer de 6è B, és un gran biòleg 
i va venir a l’escola a donar una 
xerrada apassionant sobre ciència. 
L’Amèlia, mare d’en Xavier Segado 
de 3rB, és policia local a Mataró i 
ens va explicar un munt de coses 
interessants sobre la seva feina, fins 
i tot va portar amb ella la seva placa 
i les manilles per si algú no es porta-
va bé, però no van caldre perquè tots 
van estar súper atents. 
Moltes gràcies papis!!!!
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Casal d’estiu 
Pérez Sala

El meu amic, 
el mar

Amb aquest bonic títol “El 
meu amic, el mar”, el casal 
d’estiu de la nostra escola 
vol animar als nens i nenes 
de Vilassar a comprendre 
una mica millor la relació 
del nostre poble amb el 
món de la mar. Coneixerem 
mariners, pescadors, indi-
ans, mestres d’aixa... tota la 
gent que, des dels vaixells 
o des de la platja, han anat 
fent la nostra història. Així 
amb jocs, esports, tallers, 
música, sortides,... gaudi-
rem d’unes vacances molt 
especials, fins i tot aquest 
any els més grans passaran 
una nit de càmping!!!
El casal començarà el 26 de 
juny fins al 2 d’agost i també 
es continuarà al setembre. 

llibres i materials per 
al curs 2013-2014
Com ja sabeu, la nostra escola és 
Escola Verda i, per decisió del Consell 
Escolar, forma part del projecte de re-
utilització de llibres i material didàctic.
Aquesta és una participació per a tot 
l’alumnat de primària i té com a objec-
tius racionalitzar els recursos, trans-
metre valors i garantir un important 
estalvi econòmic per a les famílies. La 
quantitat a pagar és diferent a cada 
cicle depenent dels llibres que es 
socialitzen. Com a novetat aquest any 
els cicles mitjà i superior afegeixen 
el llibre de Medi, a part dels que ja es 

socialitzaven: Matemàti-
ques, Català i Castellà. 
Quant als llibres que 
haurem de comprar, les 
famílies associades de l’AMPA 
els trobaran a preus especials 
a la llibreria Index de Vilassar de 
Mar per l’acord que hem arribat com 
a col·lectiu. Tanmateix per benefi-
ciar-nos d’aquests preus especials 
deurem presentar el “comprovant de 
persona associada” que ens hauran 
donat al moment del pagament de 
les quotes. La comanda a la llibreria 

s’haurà de fer preferentment entre el 
26 i 28 de juny de 9 a 13,30h i de 17 
a 20,30h.
El llistat de llibres es poden consultar 
a la pàgina web de l’Escola ceip-
perezsala.webnode.com/
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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 vostra revista. Anima’t a participar!

La Biblioteca Pica-Contes recomana el llibre:

Què farem, què direm? 
Aquest és el títol de la novel·la d’aventures que 
volem recomanar des de la Biblioteca als més 
grans de l’escola. 
Què farem, què direm?, de Pep Coll i publicat 
per Gran Angular, és un llibre ambientat 
al Pirineu, zona de paisatges impactants, 
abruptes i plens d’històries fantàstiques. És 
entre aquestes muntanyes on s’explica la 
història d’uns éssers diminuts que gràcies a 
la seva activitat havien enriquit algunes cases 
bones de la zona. Els pobles, però, de mica 

en mica és van anar abandonant i aquests éssers fantàstics, acompanyats 
dels estris del camp i dels mites tradicionals van anar a parar al Museu 
Etnològic, fins que un bon dia, la Bet, una xiqueta d’Esterri, aconsegueix 
robar el canut dels minairons… Es tracta d’un robatori o potser més aviat 
d’un rescat de milers de presoners? Què pot fer una nena del final del segle 
XX amb el canut dels minairons a la butxaca dels texans?

        
Els ulls d’Abdeslam

Abdeslam mai no s’havia vist així en una 
foto. Veure’s amb aquells ulls que eren com 
dues flames vermelles va ser el que més el va 
sobtar. Quan el primer dia d’escola va conèixer 
el Marcel se li va obrir un nou món: el de 
l’amistat.
Aquest llibre de Jordi de Manuel i Barrabín, 
publicat per La Galera, és una breu història que 
tracta la xenofòbia, explicant una gran relació 
d’amistat entre dos companys de classe.

Espero que us agradin. Bona lectura!

sabies que…

Va ser un italià, Beniamino Farina, qui al 1921 va 

iniciar el conreu de les flors a Vilassar de Mar. A 

partir d’aquell moment tota la comarca va gaudir d’un 

període daurat de l’agricultura. Primer el clavell, en 

solitari, i després en múltiples varietats de flors que 

s’exportaven arreu d’Europa per tren o avió. 

Des de 1983, Vilassar de Mar acull el Mercat de 

la Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

lEctUra

Enigmes
Ordena mentalment 
cada línia de números 
de menor a major i 
assenyala el que es 
trobi en mig de cada 
sèrie.

13 27 18 33 28
26 49 16 21 38
46 30 29 34 25
40 19 22 35 28
Relaciona cada 
paraula amb el seu 
contrari:

Enfadat Pròxim
Decidit Saludable
Fort Petit
Llunyà Dèbil
Malalt Content
Gran Indecís

Al mig del mar la 
trobaràs. No és aigua. 
La sirena la té i el 
peix mai la tindrà.

SOLUCIÓ
13 18 27 28 33
16 21 26 38 49
25 29 30 34 46
19 22 28 35 40

Enfadat/Content    Decidit/Indecís
Fort/Dèbil    Llunyà/Pròxim
Malalt/Saludable    Gran/Petit

Lletra “A”


