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Editorial

Tot a la vida té un principi i un final i l’àmbit escolar no és cap excepció, al contrari, és ben evident. Cada 
setembre comença un nou curs i quan arriba el juny termina. Els alumnes marxen de vacances, els professors 
tanquen les classes i diuen adéu a alguns alumnes i a altres fins aviat, i els pares ens adonem com han crescut 
els nostres fills i filles que fins fa poc eren els petits del Pérez Sala i ara ja són els “veterans”. Aquest cicle es 
viu també a les organitzacions i les associacions en pro de renovar-se i buscar noves idees i il·lusions. La Junta 
Directiva de la nostra AMPA ha començat aquest nou cicle aquest mes de juny i ho ha fet amb cares noves 
a la direcció. Esperem que la bona herència de la junta anterior els ajudi en la seva tasca i que tinguin més 
encerts que equivocacions. I davant d’aquesta “onada” de canvis, la Xinxeta tampoc poc quedar-se al marge, 
així que un nou equip de redacció estarà al capdavant de la revista al mes de setembre. Esperem que el resultat 
d’aquests dos darrers anys de treball us hagi agradat i des d’aquí volem destacar la fantàstica feina del nostre 
dissenyador, Pancho, i la inestimable ajuda del director del Pérez Sala, Quim Caimel.

Fins aviat i bones vacances!!!

Des d’aquest mes de juny, la Junta 
Directiva de l’AMPA està formada per:

President: Adolfo Godoy 
Sots-president: Toni Rosselló 
Tresorera: Elena Mustarós 
Secretaria: Laia Torrents 

Com ens organitzem?
Anualment es convoca una Assemblea 
General Ordinària, que aprova les grans 
línies d’actuació per a l’any següent, 
inclòs el pressupost anual.

L’Assemblea escull la Junta Directiva 
per un període de 2 anys (tal com 
estipulen els estatuts). Segons marquen 
els estatuts la Junta Directiva de la 
nostra AMPA la constitueixen, com 
a mínim, un/a president/a, un/a 
sotspresident/a, un/a tresorer/a i un/a 
secretari/a.

La Junta Directiva s’organitza en 
comissions de treball, on hi ha 
col·laboracions personals d’associats i 
associades, i vehicula la presència de 
l’associació a:

:) Comissió de menjador.
:) Comissió de festes.
:) Comissió del casal d’Estiu.
:) Comissió d’info-mails.
:) Comissió de la Xinxeta.
:) Comissió d’informàtica.
:) Comissió de llibres.
:) Comissió de reciclatge de llibres.
:) Comissió d’infraestructures.
:) Comissió d’interAMPAs.
:) Consell escolar del centre.
:) Consell escolar municipal.
:) Borsa de voluntaris.

El dia a dia de l’AMPA s’organitza en 
el treball autònom de les comissions i 

de la Junta, on la mateixa Junta vetlla 
per la transversalitat de les nostres 
actuacions, i per a un contacte continuat 
amb l’equip directiu de l’escola.

A banda, les reunions de la Junta 
Directiva, s’obren a la participació 
de totes les comissions i de totes 
les persones associades, per tal de 
procurar un espai periòdic mensual 
per a la posada en comú de totes les 
informacions i el foment de la fluïdesa 
de comunicació.

Ens reunim el primer dimecres de 
cada mes a les 21 hores, a la sala de 
professors. Aquestes reunions estan 
obertes a tothom qui vulgui participar.  
Així que ja sabeu, a partir d’octubre us 
hi esperem.

BON ESTIU!

Qui som l’AMPA?

Ser o no ser president de l’AMPA.  
Aquesta és la qüestió?

No, de cap manera!! No hi ha dubte! Cal ser president de l’AMPA, cal apos-
tar i a poder ser, liderar, una participació en l’escola activa i compromesa.
El temps, les pors, el desconeixement, la distància amb l’escola, ... argu-
ments vàlids però que no treuen que sigui necessària una AMPA i algú que 
em faci de motor.
Amb tot, però cal remarcar la responsabilitat i la dedicació que requereix 
formar part d’una junta d’AMPA. És una tasca complexa, sobretot per la 
gran diversitat de persones que formen l’associació de pares i mares i el 
calendari comprimit que en regeix la seva actuació.
A més a més hi ha la relació amb l’escola, important i creadora de sinergi-
es. Cal que escola i AMPA comparteixin objectius. Si escola i AMPA van en 
direccions diferents o no estan còmodes en la seva relació del dia a dia hi 
ha repercussions importants.

Durant aquest any i mig de la presidència de l’AMPA hi ha hagut, segons 
el meu parer, molts projectes importants i enriquidors que han estat pro-
posats, iniciats, gestionats, continuats, millorats o tancats per la junta. Tot 
gràcies a la participació de més famílies que mai a les reunions. Per tant hi 
ha hagut també un augment de la participació.
Tot i així, en els últims temps, després de diverses incidències possiblement 
poc treballades i que han fet mal a l’AMPA i a l’escola, vaig decidir dimitir. 
Però això és normal en qualsevol associació. Cal saber prendre aquesta 
mena de decisions per salvar situacions concretes. És necessari quan hi 
ha divergències insalvables entre membres o amb la direcció, ja sigui per 
manca de temps o de capacitat d’entesa, d’habilitat o per esgotament.
Així doncs animo la següent junta a continuar i a millorar la feina feta, 
sempre des d’una visió de confiança i tenint en compte que venen temps 
difícils amb la implantació de la LOMCE.
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra implicació

Carlota Ramos
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NotíciEs

Com és habitual aquests darrers 
anys, l’AMPA va organitzar una 
festa de fi de curs on els nens 
i nenes que participen en les 
activitats extraescolars ens van 
mostrar el que han après. 

Però la festa va ser això i molt més. 
Van ser tallers de plantes, de pintar 
cares, d’el·laborar formatges..., 
inflables, jocs gegants i fins i tot 
actuacions de màgia. Per acabar 
amb un bon sopar a la fresca i ballant 
sense parar.

Els professors també volen que 
els nostres nens marxin de 
vacances amb un bon record 
de l’escola i aquesta setmana 
els alumnes d’educació 
infantil han gaudit del circuit 
psicomotor disposat al 
pati i els més grans de les 
activitats esportives a la 
platja. 

I amb balls i música han 
acomiadat els nens i 
nenes de sisè.

FEsta Fi dE curs

Durant tot aquest any, l’AMPA 
ha estat recollint material per 
als nostres amics de l’escola 
Niemenike, al Senegal, i gràcies 
a les famílies del Pérez Sala 
els hi hem pogut enviar des de 
material escolar: llibretes petites, 
bolígrafs, gomes, maquinetes, 
llapis...; material d’higiene: pasta 
de dents i pastilles de sabó pel cos 
i la roba, a aliments infantils com 
farinetes de cereals i 
llet de continuació.

Moltes gràcies a tots per la vostra 
col·laboració. Sense vosaltres no 
hauria estat possible.

GrAn èxit de recollidA de MAteriAl 
Per Als nostres AMics de seneGAl
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 colòNiEs

Fins a sant Miquel de campmajor
Els nens i nenes de P5, 2n i 4t de la 
nostra escola van marxar a finals de 
maig de colònies a la casa Xalió, a 
Sant Miquel de Campmajor. Ho van 
passar molt bé, ni tan sols la pluja 
els va espatllar la diversió.
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i els més grans,  
a l’orri del Pallars

Com ja va sent habitual al Pérez Sala, els nois i noies 
de sisè han passat uns dies de colònies a l’Orri del 
Pallars on han gaudit al màxim practicant activitats 
de multiaventura, banyant-se a la piscina, ballant a 
la discoteca, fent excursions tan macas, com la del 
llac St. Maurici, i passant una nit a la borda Mateu (a 
1.500 metres d’altitud) on van descobrir els estels al 
taller d’astronomia. Tot un luxe. 

Si voleu saber més:  http://blocs.xtec.cat/coloniesperezsala/ 
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coM sereM l’Any vinent

Passat i Futur dels alumnes de 6è
Els nois de sisè ens expliquen alguns del seus records 
i ens diuen com pensen ells que seran dintre d’un 
any. De segur que algunes de les seves respostes us 
sorprendran. Llegiu i veureu. 

com m’imagino d’aquí un any... 

Segon va ser el millor curs per que 
vaig conèixer a un dels meus millors 
amics el Jorge . També perquè eren les 
segones colònies de la meva vida i el 
pròxim any passava a l´edifici gran.

Però sisè també es un del millors anys.

RAüL COSTAS

La primera vivència de les colònies

La vivència que he escollit es quan 
vaig anar de colònies a quart. Va ser 
molt divertida perquè va ser la primera 
vegada que vaig anar de colònies. Vam 
dinar i sopar molt bé. 
Vam fer moltes activitats diferents, 
i el últim dia vam fer un circ. També 
durant els dies van fer un espectacle 
de pirates, i l’últim dia vam agafar el 
tresor. Per mi va ser molt emocionant 
viure aquesta vivència perquè va ser la 
primera vegada que anava de colònies.   

ÈRIk FLORES

l’any que ve ja aniré al institut, em 
trobaré amb gent que ja coneixo del 
hoquei... I amb gent que no coneixo, 
així faré nous amics.

POL SUST

Un dia a tercer mentre estàvem 
jugant a futbool , i guanyàvem per  3 
– 0  contra els de 4rt  vaig saltar per 
rematar amb el cap quan de sobte em 

van donar una patada  a la barbeta. I 
em vaig mossegar el llabi. Em va sortir 
molta sang. I em van haver de posar 
punts. Peró no tot va ser tant dolent 
perquè em van dir q mengés molt gelat 
perquè cicatritzes la ferida.

ALEX FANLO

Com seré  d’aquí a un any Al juny de 
L’any vinent em  veig amb més amics 
,més responsable i que hauré crescut.

A l’hora d’estudiar ho faré  amb més 
ganes i més dedicació, amb més 
coneixement de les tecnologies, de la 
història i amb ganes de passar-ho bé.

CÉSAR MONTSALVATgE

Com crec que anirà l’ESO? La veritat 
és que estic una mica espantada, no 
sé quins professors em tocaran, i si 
em costará molt estudiar, però sóc 
una persona molt, molt constant i ho 
aconseguiré.Això sí, faré nous amics i 
començaré a aprendre noves coses.

PAULA BOCANEgRA

A les colònies de quart, la última nit, 
unes amigues i jo vam fer fotos a 
els nois i noies que dormien. Ja vam 
fer bastantes fotos i ens vam anar a 
l’habitació a parlar i una de les nenes 
deia que se li havia inflat el nas, vam 
anar al lavabo i es va posar aigua i al 

tornar ens va veure el Jesús i ens va 
renyar però si vam dir que es vam fer 
mal i que ara ens anàvem a dormir. Vam 
estar un rato parlant fins que ens va 
agafar la son i ens vam anar a dormir.

JULIA AUSSANT

D’aquí a un any crec que de forma 
física seré més alt i em canviarà una 
mica la cara i la veu que començarà a 
ser més greu. De notes al institut m’ 
hauré d’ esforçar més per treure el 
mateix nivell d’ara i segur que podré 
millorar-ho. Els horaris seran diferents i 
em costarà acostumar-me, però al cap 
de tant de temps em semblarà normal 
menjar a les 2:40 i em llevaré a les 7 
del matí. Una altra cosa que canviarà 
serà que passaré de ser el més gran de 
l’escola al més petit de l’ institut. Seran 
molts canvis que poc a poc els aniré 
assolint. 

MATTHIAS DECO

D’aquí un any, m’imagino jugant a 
futbol amb el Ricardo, l’Anna i potser 
també amb el Willy, parlant pel 
whatsapp amb amics que van a altres 
“instis” com el Soria o l’Iván. Traient 
unes notes iguals que les del cole i 
aprofitant el temps lliure després de 
acabar l’obligació (deures, estudiar, 
investigar, etc.) jugar amb el meu joc 
preferit, el Minecraft. Ajudant a la meva 
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germana que començarà a fer coses 
més difícils. Cuidant a la meva gossa, 
la Fibi com portant-la a passejar quan 
estic sol o més lluny.   

gUILLEM DE gRACIA 

Jo crec que serè més alta, i farè 
amics que no siguin del cole. Les 
materies  serán més complicades 
i el profes ja no estarán tant per 
nosaltresa(estarem més lliures).Els 
horaris serán molts diferent i anirem 
més sols pel carrer i començaran les 
“xorrades “del novios.

LUCíA CALLE

Jo m’imagino, que l’any que bé 
,començaré a ser més responsable 
i més polida en els deures, també 
tindre més responsabilitat en l’ordre 
en general. Faré nous amics i amigues 
i podré quedar més sovint amb ells.

MARIEL PANTOJA

Jo dins d’un any em veig amb nous 
amics i companys d’altres escoles. 
A nivell acadèmic em veig bastant 
bé i com a persona penso que hauré 
de respectar  les opinions dels altres 
perquè no serán les mateixes que els 
companys que tinc ara i també m’ hauré 
de familiaritzar al nou edifici i profes.

IVáN ANTóN

Com crec que serè d’aquí un any  Jo 
crec que l’any que ve al juny hauré 
passat de la primària a la secundaria, 
m’hauré adaptat als nous horaris i 
sobretot hauré fet nous companys i 
amics. Crec que el canvi més gran serà 
ara al setembre, però que l’any que ve 
ja m’hauré adaptat ja coneixeré l’ edifici 
que per mi ara es nou i m’hauré adaptat 
a un sistema de classes nou. Per una 
banda em fa molta il·lusió per anar ja a 
l’ institut però per l’altra banda anar-
me’n de l’escola em fa pena. 

JúLIA SELVA

Com crec que seré d’aquí un any 
Jo l’any que ve m’imagino que serè 
una persona mes ordenada i més 
responsable, crec hauré canviat 
d’aspecte físic. I també considero que 
l’any que ve estaré molt mes atenta, 
tant l’ institut com a la vida real. 
També quan me’n vagi de l´ escola 
portaré als meus companys/es al cor, 
i jo crec que l’any que  ve encara 
serem amics tots. 

CARLA  VEIgAS

El juny de l’any que ve no hauré 
madurat del tot, seré més humil, 
seré més responsable...Ja no jugaré 
tant amb les coses que m’han estat 
regalant durant tota la primària. Quan 
estigui amb la familia, disfrutaré de 
tots els moments (sense el móvil). 
Reconeixeré els meus errors com 
ho faig sempre. O sigui seré més 
reponsable.

MARIONA gARCíA

com m’imagino d’aquí un any... 
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D’aquí a un any seré més alt, tindré 
més amics, intentaré treure bones 
notes i, molt important: millorar 
l’ortografia. Encara estaré a l’equip del 
Sant Andreu de futbol i trobaré a faltar 
el Pérez Sala i vindré de visita.

ADRIà SORIA

L’any  vinent seré més  independent , 
més responsable i autònoma perquè 
a l’institut ja no  estaran tant per mi, 
i  hauré de  moure’m més per mi 
mateixa. gestionaré les novetats que 
em vagin apareixent, i notaré com em 
vaig  fent més gran. És a dir, tindré 
a les meves mans més coses que 
dependran de mi.

SARA SAMOUH

Com seré d’aquí un any  Jo crec que 
seré més responsable respecte a 6è 
perquè ja tindre un any més. A nivell 
acadèmic m’ hauré d’esforçar molt 

perquè a la E.S.O els professors no 
estan tan per tu .Faré moltes noves 
amistats però també seguiré anant 
amb els meus antics companys i 
anirem tots junts.

JORDI ROVIRA

Jo m’imagino que dintre d’un any 
quan estigui a l’institut seré una bona 
estudiant i  responsable amb els 
deures. Faré molts i  nous amics i en 
el temps lliure quedaré amb ells per 
anar a ballar. També algunes tardes 
vindré a visitar al Pérez Sala als 
mestres que tenia de tutors o que em 
feien classe a mi.

MANUELA RAMíREz

Jo crec que d’ aquí un  any ja 
m´afaitaré i aniré a les “discos” a 
ballar etc… Però trobaré a faltar molt 
als  professors/as del Pérez Sala. 
sempre els  tindré al meu cor i a l’ 

institut em  seguirà  costant molt les 
assignatures però ho intentaré al 
màxim per a qué el día de demà tingui 
un bon futur. 

ADRIáN 

Jo crec que l’any vinent quan faci 1r 
de l’ E.S.O seré més alta, però a nivell 
escolar serà més complicat. Crec que 
les notes no m’aniran malament , o 
això espero .I em  deixaran sortir més 
sovint amb els amics.

NEUS PEñARROyA 

Dintre d’un any, quan ja estigui a 
l’institut i a punt d’acabar 1er d’ESO, 
jo crec que seré més alt, tindre la veu 
més greu i més pelut, Els meus pares 
em deixaran quedar amb els amics fins 
una mica més tard. Tindre nous amics, 
peró trobaré a faltar als que tinc ara 
perquè molts aniran a un altre institut.

MARTíN gUIJARRO

com m’imagino d’aquí un any... 
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que ve. Jo crec que l’any que ve tindre 
una mica més d’intel·ligència, també 
hauré fet noves amistats, seré més 
madura ,faré millor ortografia i en el 
tema dels estudis seré una mica més 
difícil però aprovaré. Jo crec que ho 
passaré genial a l’institut i aprovaré 
amb bona nota les assignatures.

ALBA SáNCHEz

Fent referència als estius passats, 
en cada periòde he anat millorant. 
Així doncs, a l’estiu de l’any que 
vé, em veig més responsable i més 
treballador, ja que he millorat en 
el curs escolar, en el rendiment, 
en portar els deures al dia i en els 
estudis. També a ser més autònom, 
perquè els meus pares, ja no estan 
tan pendents de mi.  Pel que fa als 

aspectes físics, l’alçada i el pes, cada 
any, va augmentant més, respecte 
als anys anteriors.  En Conclusió, any 
darrere any he pogut veure com en 
tots els aspectes he millorat com a 
estudiant i com a persona.    

JON LONDNER   

Com crec que seré al Juny  de l’any 
Dintre d’un any seré més responsable, 
molt més cuidadós amb els demés, el 
material... Em preocuparan més els 
deures per poder ser algú en un futur i 
poder-me treure l’ESO. 
En el meu temps lliure seguiré fent 
futbol. 
En general cada any em vaig fent més 
responsable i respectuós.I intentaré no 
fer tantes faltes d´ortografia. 

ERIC gIMENO

Jo crec que de aquí un any seré 
més responable, cuidadós amb les 
feines, sobretot  les faré  més netes i 
polides. Físicament seré més alt, fort. 
. . i sobretot la veu més greu. A nivel 
escolar si m´esforço m´ho puc treure 
molt bé. I sobretot tindre molts nous 
amics a l’institut, a l´esport que faci a 
molts altres llocs.

gUILLEM BISBE

   

D’aquí a un any jo em veig una mica 
diferent respecte al meu raonament, 
no crec que canviï el meu físic, 
que el pròxim any m’ha adaptaré a 
l’institut, respecte al meu rendiment 
serà el mateix que ara, al igual que 
al meu comportament i tindre moltes 
responsabilitats.

ADRIANA VARgAS

com m’imagino d’aquí un any... 



Ja tenim 
mascota 
i cançó 
d’escola 
verda... 

iMAtGes del triMestre

25 anys de cantània

“és  verda” 
(música: “Bon dia” dels Pets /  

lletra: alumnes de 3r i 4t) 

Avui junts celebrem
tota la família Pérez Sala,
contents, radiants, feliços,
que escola verda ja serem.

 
Un dia vam pensar,

que per poder salvar el planeta
podríem passar a l’acció

i  millorar el nostre entorn.
 

és verda,
la nostra escola, ara, ja és verda

i satisfets i agraïts estem
pensant que així tots junts cuidem

i netegem el medi ambient.
 

La llum estalviarem,
l’aigua reutilitzarem
i així el nostre hort

veurem com va creixent
amb l’alegria de la gent.

 
Tot ho reciclarem

i el paper aprofitarem
pensant en tot

allò que la natura
tan generosa, ens ofereix.

 
és verda...

Si hi ha una activitat emotiva i de 
gran bellesa artística en la qual la 
nostra Escola participa és sens dubte 
la Cantània, una trobada musical 
d’alumnes i professors de diferents 
escoles que aquest any ha complert 
25 anys. Durant aquest temps més de 
270.000 nens i nenes han passat per 
aquest gran cor musical

El passat 3 de juny, els hi va tocar el 
torn als nostres alumnes de 5è que 
van participar en la Cantània, cantant 
a l’Auditori juntament amb altres 
escoles.  
el concert vA 
ser FAntàstic.

AUTORA: CARLA MUNTAN. 5è

Aprofitant la festa 
final de la Setmana 
de la Salut 2014 
que va tenir lloc a 
l’Escola, els alumnes, 
pares i mares i 
mestres presents 
vam plantar  un 
garrofer al pati  per 
tal de celebrar  el 
reconeixement 
com a Escola Verda. 

...i un garrofer 
al nostre pati 
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noves propostes de casals d’estiu 
i campaments
Aquest any l’AMPA de l’escola, juntament amb l’Esberla 
SCCL, estem muntant uns  campaments conjunts amb 
l’Escola Pla de l’Avellà. Del 7 al 12 de juliol, sis dies de  
Campaments al Ripollès, per a infants de 1r a 6è de primària, 
tot passant uns dies inoblidables, dormint amb tendes entre 
amics, natura, descoberta de l’entorn, autogestió, jocs, tallers, 
danses a les nits, ...

Si esteu interessats/des a saber què són uns campaments, us 
crida l’atenció la idea o voleu més informació sobre aquesta 
activitat, us convidem a seguir el nostre blog “Els de la bona 
confitura”.

A més aquest curs innovem amb el Casal d’Estiu: en farem 2!

Per una banda un Casal Infantil, destinat als infants de 3 a 
5 anys, on treballarem laintel·ligència emocional dels nens i 
nenes a través dels contes de la naturalesa.

I pels més grans hem decidit especialitzar el Casal i potenciar  
els artistes interiors dels infants: Casal Artístic Crea-Actiu!  
Treballarem l’expressivitat individual i col·lectiva, i farem  
accions cooperatives i artístiques al poble. 

venda de llibres per al curs 2014-2015 
Enguany repetim la mateixa fórmula de gestió de venda 
de llibres, i ho fem a través de la llibreria índex de 
Vilassar de Mar.

Totes les famílies associades de l’AMPA podreu comprar 
els llibres a la Llibreria índex de Vilassar de Mar, amb 
accés als preus especials que hem obtingut com a 
col·lectiu. D’aquesta manera aconseguim poder fer 
la comanda dins una franja horària més àmplia i amb 
molts dies de marge.

El procediment a seguir serà:
- Anar a la Llibreria índex, preferentment entre el 26 i el 
28 de juny, en horari de 9 a 13’30 i de 17 a 20,30 hores 
de dilluns a la tarda a dissabte i fer la comanda dels 
llibres que es vulguin.

- Per tal de formalitzar la comanda amb preus especials 
a les persones associades caldrà presentar a la llibreria 
el “Comprovant de persona associada”, segellat per 
l’AMPA, com que heu pagat les quotes corresponents.

- En el moment de fer la comanda caldrà pagar els 
llibres per endavant a la llibreria.

- Us donaran un resguard de “pagat” que servirà per 
recollir els llibres. Us demanaran un número de telèfon 
i així que tinguin els llibres us enviaran un SMS o 
telefonaran; els llibres caldrà recollir-los com més aviat 
millor.

En el cas de necessitar una factura per justificar 
l’import, per exemple, per sol·licitar una beca, l’haureu 
de demanar en el moment del pagament. Recordeu que 
ni la llibreria ni l’AMPA gestionen cap import de beques.

Llibreria índex
C/Miquel Borotau, 8-10

Vilassar de Mar

Les famílies dels alumnes que faran tercer, quart, 
cinquè i sisè el curs vinent, i que participeu en el 
Projecte de Reutilització de Llibres, només haureu de 
comprar el llibre de text d’anglès i els quaderns de 
treball i d’activitats d’aquesta matèria. La resta de 
llibres de text, els alumnes se’ls trobaran a la classe al 
setembre. Això no ho podem fer al Cicle Inicial perquè 
els llibres de text no són aprofitables d’un any per 
l’altre, ja que són fitxes.

El Casal serà 

del 30 de juny a l’1 d’agost 

amb els horaris de sempre.



 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 la vostra revista. Anima’t a participar!

sabies que…

El Pérez Sala va ser una escola pilot de bilingüisme. 

En el curs 1977 - 78, el “Colegio Nacional Mixto 

Pérez Sala” és autoritzat per a portar a terme una 

experiència pilot que permetria que el català fos 

llengua vehicular de l’ensenyament. El sistema 

permetia que cada família triés la llengua  

vehicular preferida i creava un grup “castellà”  

i un grup “català” a cada nivell de Parvulari i  

de Primària fins a 8è d’EGB.

enigmes
SoPA dE LLETrES
Troba tres esports 
nàutics.

S V E L A

U I T H C

R E M L D

F A C A L

R O I E U

Sabeu quants dies 
teniu de vacances des 
que acabeu l’escola 
fins a l’1 de setembre? 
Escolliu la xifra.

55 72 83

Saps de quin aliment 
parlem?

és molt fred però si no el 
menges ràpid desapareix.  
Què és?

rESPoSTES: 
Vela, Surf, rem
72 dies
Gelat

lEctura

Hola, som l’Aleix i en Joan de 5è A i 
de 5è B. Us recomanem la col·leccio 
de llibres GOL. Esperem que n’hàgiu 
llegit algun i, si no és així, ja podeu 
anar a la llibreria i demanar el primer. 
Si no els voleu comprar, ens ho dema-
neu a nosaltres que us en deixarem 
algun. La col·lecció és molt “xula”, 
però us recomanem que els llegiu 
per ordre i amb temps i que escriviu 
un article de Gol. és una història molt 
maca i passa de tot: hi ha amors, fut-
bol, valors com ara el treball en equip 
i el respecte, sobretot a l’equip de les 
cebetes, i l’acadèmia blava és un equip que no sap perdre. Esperem que 
ens demaneu llibres d’aquests i, si us els voleu comprar, el primer llibre es 
diu “UN GRAN EQUIP”. Esperem que us hagi agradat el nostre article. Fins 
aviat, passi-ho bé.

l’Aleix i en Joan ens 
recomanen la col·lecció 

de  
llibres 
Gol


