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Jornada de 
portes obertes: 

Escola Pérez Sala

A finals de febrer, la nostra Escola va celebrar la 
jornada de portes obertes



Editorial

JORNADA DE PORTES OBERTES: 
A finals de febrer, la nostra Escola va celebrar la jornada de portes obertes...

Aquest trimestre hem vist com la nostra Escola 
s’ha convertit en un gran plató de cinema, com 
els nostres fills han fet d’actors, de directors, de 
maquilladors, de tècnics, de guionistes… en fi, 
de tota la gent que participa en la creació d’una 
pel·lícula. Durant aquests dies han après i s’han 
divertit, i nosaltres hem sigut espectadors dels 
seus films i, fins i tot, membres del jurat que ha 
atorgat els Premis als millors curtmetratges, tasca 

que ha sigut força difícil perquè tots eren per un 
motiu o un altre mereixedors dels guardons.
Qui sap, potser, tenim a la nostra Escola un futur 
Spielberg, una Meryl Streep o un Al Pacino. 
El temps ens ho dirà, però el que és segur és 
que els nostres nens i nenes  s’ho han passat 
fantàsticament al crit d’ACCIÓ.

Benvinguts a la Xinxeta!

notícia

...que com cada any aplega a moltes famílies del poble 
que vénen a coneixe’ns. Enguany, a banda dels materials 
informatius habituals, hem repartit entre els assistents un 
tríptic  on hi figuren els principals serveis i projectes de 
l’Escola i també un escrit on els pares expliquen als seus 
fills  que han triat l’Escola Pérez Sala per la seva qualitat en 
l’ensenyament i els valors que transmet.
El període de preincipció és de l’ 11 al 22 de març. 
Durant el mes d’abril es publicaran les llistes provisionals 
i s’obrirà un termini per a reclamacions, i les llistes 
definitives d’admesos es publicaran el 24 de maig. La 
formalització de la matrícula serà del 10 al 14 de juny. 

Aquesta activitat va començar ja fa 
quatre anys (curs 2009-2010). Els 
alumnes del Cicle Superior ofereixen 
materials de lectura aliens i de 
pròpia elaboració als seus fillols a 
través del bloc. Els nois i les noies 
de 5è i de 6è disposen d’accés 
personalitzat a l’edició del bloc 
de lectura de nova creació (http://
www.blocdelectura.com), sota la 
supervisió de la família i l’escola. 
Hi dediquem, cada dues setmanes, 
45 minuts de lectura compartida i 
planificada. Els grans hi dediquen 
una sessió més de preparació dels 
materials a l’aula d’informàtica i els 
petits, una sessió dedicada a mirar 
els missatges que els han deixat els 
seus padrins al bloc. Desenvolupem 
aquesta activitat durant el 2n i el 3r 
trimestre. N’estem molt contents: 
els petits aprenen dels grans, els 
grans aprenen dels petits i tots s’ho 
passen d’allò més bé.

PADRINS DE LECTURA 2013      

Barçakids ha estat tres dies a la nostra 
Escola i els alumnes de 4t, 5è i 6è han 
pogut practicar futbol i han après com 
és d’important el treball en equip. L’Edu 
ens explica com va viure ell aquesta 
experiència i què significa tenir valors.

“Tenir valors és allò que ens importa 
i que volem preservar. És allò que 
estimem. Com que ens estimem als amics 
i companys, cal tractar-los bé”.

Barçakids visita el Pérez Sala
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Va ser molt xulo!!!

EDU GARCÍA. 4t A 

Els objectius que volem assolir, entre d’altres, són: despertar 
el gust per la lectura, millorar la competència lectora, 
desenvolupar bones relacions entre alumnes de diferents 
edats i millorar la competència quant a les noves tecnologies. 

Ja ets gran! 
Després de les vacances, quan s’acabi l’estiu, ja no aniràs a 
l’escola bressol. No pateixis. Ja ets gran! Saps aquell edifi-
ci que sempre dius que t’agrada tant, al costat del parc dels 
gronxadors? Sí, on sempre vols entrar i que té una casa com 
la que surt en un conte. Doncs, allà. Es diu Escola Pérez Sala. 
L’hem triada per a tu perquè ens agrada molt.
T’hi trobaràs els teus amiguets i amiguetes d’ara. Aprendràs 
coses noves: a compartir les joguines, a escoltar els altres, a 
estimar-los, a no barallar-t’hi, a parlar, faràs dibuixos, hi hau-
rà festes….i, quan sigui el teu aniversari, et posaran una coro-
na i et cantaran una cançó. Potser aniràs amb una mestra que 
hi va anar quan era petita i t’explicarà contes meravellosos.
Totes les classes tenen nom d’animals: la classe dels cargols, la 
de les marietes, la dels dofins, la dels cavalls, la dels elefants…
T’explicaran que és molt important ser amic de tothom i que 
encara que tinguem la pell d’un altre color o parlem diferent, 
tots som importants i ens hem d’estimar, que hem de protegir i 
tenir cura dels animals i les plantes...
Quan haguem d’anar a treballar, hi estaràs molt bé: fan un 
menjar boníssim en una cuina molt gran que tenen i també 

moltes activitats divertides: ballar, teatre, tocar el timbal, jocs…
Hi ha molts ordinadors i les pissarres són com la televisió de 
casa però més grans i s’hi pot escriure i dibuixar.
Quan facis P5, aniràs de colònies: dormiràs fora de casa dues 
nits, amb els nens i nenes de la teva classe i estaràs molta 
estona jugant i descobrint coses. T’ho passaràs superbé.
Estaran molt pendents que sempre estiguis bé. Si, per mala sort, 
caus i et fas un “nyanyo” et portaran al metge perquè et curi.
Cada dia, quan et vinguem a buscar, ens explicaràs les coses 
noves que has après. Nosaltres, ens trobarem amb els pares dels 
teus amics i xerrarem de coses de grans però divertides. Fins i 
tot, pot ser que anem a sopar junts i que ens fem bons amics.
Hi ha pares i mares, com nosaltres, que fan reunions per millo-
rar l’escola o perquè volen disfressar-se quan arriba Carnaval. 
Fan festes i miren que totes les famílies s’ho passin bé a l’es-
cola. A l’estiu, hi fan un Casal que és molt divertit.
Quan siguis gran, seràs una bona persona i podràs triar allò 
que vulguis ser i fer. Nosaltres i l’Escola Pérez Sala t’acom-
panyarem. L’hem triada perquè t’estimem i volem el millor 
per a tu.



SEtmana cultural... 

... de Pel·lícula
Tots heu vist com es va transformar l’Escola, del quatre al vuit 
de març, en un gran cinema multi-sales i heu respirat aquell 
ambient de “glamour” i “savoir-faire” que envolta els grans 
festivals mundials de cinema. Doncs sí, enguany la temàtica de 
la setmana cultural ha estat el cinema i, els nens, les nenes, 
els mestres i les mestres del Pérez Sala hem lluït les nostres 
millors gales i hem posat totes les nostres il·lusions per a 
poder gaudir i aprendre moltes coses a través del setè art. Les 
classes, de P-5 fins a 6è, tenen noms relacionats amb el cine. 
Hem gravat uns curtmetratges dignes dels Goya o dels Òscars 
de Hollywood, hem pintat cartells de pel·lícules, hem assistit 
al rodatge d’una sèrie, hem après cançons que pertanyen a 
bandes sonores, etc. 

En definitiva, hem fet 

de la nostra escola... UNA 

ESCOLA DE PEL·LÍCULA



CANTÀNIA 2013 
“Ha passat un àngel”
Aquest és el títol de la Cantània d’enguany. El text és de Guillem 
Clua i la composició musical de Mariona Vila. Com ja sabeu, 
la Cantània és una activitat molt especial entre alumnes, 
professors i tot l’Auditori. Comença amb sessions de formació 
per a professors, continúa amb el treball a l’aula i acaba amb el 
concert final. Durant el curs 2011-2012 hi van participar 38.000 
alumnes d’educació primària i es va representar a diferents llocs 
de Catalunya, Valladolid, Parla i Magúncia (Alemanya). És un 
espectacle de gran format i qualitat que es converteix en una 
vivència musical important i inoblidable per a tots. Els nostres 
alumnes de 5è actuaran el 9 de maig a l’Auditori de Barcelona.

EScola

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, 3 d’abril, 21 hores
•	 Dimecres, 8 de maig, 21 hores
•	 Dimecres, 5 de juny, 21 hores 

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

Nova Junta de l’AMPA
El passat dia 6 de març, va tenir lloc l’Assemblea  
General de l’AMPA , on  es va passar balanç de les 
contes de l’any anterior i es van aprovar els pres-
supostos per a aquest any. També es va presentar 
la memòria descriptiva de la gestió de la Junta on 
s’explica tot allò que s’ha fet  i s’ha aconseguit  du-
rant el 2012. Si la voleu consultar, podeu anar a la 
pàgina web de l’AMPA  www.ampaperezsala.com. 
A més, es van renovar els càrrecs de la Junta, 
quedant distribuïts de la següent manera:
Presidenta, Carlota Ramos
Vice-Presidenta,  Carmen Muñoz.
Tresorera,  Elena Mustarós.
Secretari, Carles Chico.
Des de la Xinxeta volem agrair a l’anterior Junta  
la labor que han dut a terme aquests anys , que és 
molta i ben feta!!!

Els alumnes de tota l’escola, vam celebrar 
l’arribada del Rei Carnestoltes, el divendres 8 de 
febrer. Nosaltres, alumnes de 6è, vam participar 
com a seguici del Carnestoltes. Va ser molt divertit, 
tota la preparació prèvia, assajar els moviments i 
el to de veu, però el que més ens va agradar va ser 
disfressar-nos!
Acabat el pregó, tots vam desfilar des de P-3 fins a 6è. Vam fer dues voltes a 
la pista així totes les famílies varen poder veure les disfresses. 
Hi havia de tot.... càmeres, Sherlock Holmes, Indiana Jones, 
Princeses, Charlot, Superman, pirates i molts més. Tothom anava 
disfressat d’alguna cosa que tenia relació amb el cinema. Fins i tot 
els mestres anaven de crispetes!
El Rei, després del pregó, va dir les consignes que calia complir 
perquè si no pagaríem una penyora. Ens va dir que dilluns no 
vinguéssim a l’escola, ja que estaria tancada, dimarts calia portar 
una samarreta groga i un bigoti i dimecres tots de negre. Quan 
el dimarts vam tornar a l’escola, alguns de nosaltres anàvem per 
les classes comprovant que tothom complia el que havia manat el 
Carnestoltes.
Dimecres, el Carnestoltes va venir a acomiadar-se fins l’any vinent i 
la Vella Quaresma va donar la benvinguda al seny.
Bé ...... ha estat molt bé aquest carnaval!!!!!

HA ESTAT UN CARNAVAL DE PEL·LÍCULA!!!!!

carnaVal 
2013

Rúa de Vilassar on va participar una 
comparsa del Pérez Sala



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:

El gran gos salvatge 
És el títol del llibre que recomanem des de la 
Biblioteca per aquesta nova edició de la revista 
de l’escola. El conte explica la història d’en Tritus, 
un gosset negre que abandonen a la vorera de 
l’autopista. El vell gos Pompom el salva i junts 
van a la recerca del Gran-Llop-Salvatge, el llunyà 
avantpassat de tots els gossos. Pel camí se’ls 
ajunten altres companys de viatge. Després de
tantes aventures, trobaran el Gran-Llop –Salvatge?
         
 

 Als pares i mares, aquesta vegada, els volem recomanar

Memòria d’uns ulls pintats, que ha escrit el cantautor Lluís Llach. 
Aquesta novel·la d’amor ha estat una de les grans revelacions literàries 
d’aquest passat any. 
La novel·la explica la història de quatre amics: dos nois i dues noies 
nascuts el 1920 que creixen junts al barri obrer de la Barceloneta. 
Comencen a descobrir el món en un ambient humil i llibertari, i la 

proclamació de la República els obre un ampli 
horitzó de possibilitats, il·lusions i esperances. 
Però la Guerra Civil i la posterior repressió 
franquista ho estronquen tot. La vida de tots 
quatre i de les seves famílies queda marcada 
per l’impacte d’uns fets històrics que influeixen 
d’una manera especialment tràgica en la relació 
d’amor i amistat dels dos nois, Germinal i 
David. El mateix Germinal, ja vell, narra la seva 
experiència escruixidora a un jove director de 
cinema que busca un argument per fer una 
pel·lícula històrica. 

Sabies que…

L’escola Pérez Sala va obrir les seves portes per primera vegada 

l’any 1976 amb vuit aules i deu mestres. Actualment la nostra 

escola imparteix els nivells educatius d’Educació Infantil i de 

Primària, és a dir, des de P3 fins a 6è, tots ells amb doble línia 

(dos grups de cada nivell). La distribució és la següent: 6 aules 

d’Educació Infantil i 12 d’ Ensenyament Primari. La plantilla  

del Centre està formada per 27 mestres, entre els  

quals hi ha 2 especialistes d’Educació Especial,  

2 d’ Anglès , 2 d’Educació Física i 1 de Música.

lEctura

Enigmes
Saps qui és qui?
James Bond Cantant
Shrek  Princesa
Alvin  Superheroi
Jack Sparrow Ogre
Batman  Agent secret
Merida  Pirata

A quina pel·lícula 
correspon aquesta 
imatge?

SOLUCIONS:
James Bond – agent secret
Shrek – ogre
Merida – princesa
Alvin – cantant
Batman – superheroi
Jack Sparrow – pirata

SOLUCIÓ
Piratas del Caribe


