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editorialCEIP ESCOLA MARINA

Aquesta és la pregunta que es fa tothom el primer cop que porta el
seu fill/lla al col·legi. Vull donar-vos tres raons per fer-ho.
La primera raó seria per la teva economia. Total, són 30¤ anuals per
família, que amb el descompte del llibres, dels serveis d’acollida i les
festes del curs, gairebé estan amortitzats.

La segona raó seria per l’escola. Malauradament, l’escola pública no
té els recursos que tots voldríem, i l’AMPA  col·labora  per millorar
el seu funcionament.
Oferim serveis d’acollida i extraescolars (que han de créixer quan
siguem més grans). Hem comprat material didàctic per a les classes i
fem aportacions a les festes que realitza l’escola. També hem assumit
despeses imprevistes, com l’autocar de les colònies, i millorem les
instal·lacions (com l’interfon al menjador i el mirall que es posarà a la
sala de psicomotricitat).

La tercera raó, per a mi la més important, es la participació. És una
mica trist portar el teu fill a l’escola i desprès venir a recollir-lo i ja
està. El fet d’estar associat t’obre les portes a participar de l’escola i
conèixer altres mares i pares amb les teves o d’altres inquietuds. Assistint
a les assemblees, l’Escola de pares i mares, xerrades i les sortides que
es facin, farà que no sigui només un col·legi pels nostres fills, sinó la
nostra Escola Marina.

Associat i participa, estem esperant la teva col·laboració!

Ferran Pérez
President AMPA CEIP Escola Marina.

Ferran Pérez

En Ferran, el Presi, té 36 anys i està casat
amb l’Anna Bernal. És el pare de la Laura
Pérez, de P4 B i espera un altre fill
(o filla).

quiésqui

PREGUNTA I ENTRE
TOTS RESPONEM
Aquesta secció ens servirà a tots aquells que en algún
moment tinguem dubtes de qualsevol cosa.

És molt fàcil. Si tens alguna pregunta o bé saps
la resposta d’alguna pregunta feta en alguna
edició anterior de la revista, només has d’ enviar
un correu electrònic a la bústia següent:
preguntairesposta@orangemail.es.
Entre tots, intentarem buscar resposta a totes les
preguntes.

S'ha iniciat la 9a edició  de CONDIS SUPERMERCATS, SA.,
"ORDENATAS PER AL COLE".
Es tracta d’una iniciativa que constitueix un benefici per els
alumnes, ja que totes les escoles inscrites al programa poden
obtenir gratuïtament ordinadors, equips informàtics,
programari i material electrònic.
Sapigueu que la nostra escola està inscrita a aquesta
promoció i disposareu d'una bústia col·locada a consergeria
per dipositar els punts obtinguts.
Recordeu demanar els punts cada cop que aneu a comprar a
alguna botiga de Condis .
Moltes gracies per la vostra col·laboració.

L’AMPA INFORMA
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Aquest número ha estat possible gràcies a la il·lusió d’unes mares del col·le. Esperem que us agradi: Redacció i fotografia: Mónica Roura, mama del
Leo de P5;  Cristina Otero, mare de la Laura de 1r i la Marta de P4 B; Maquetació i edició: Elisa Vivas, mare de la Violeta de P4 A. Han col·laborat
en aquest número: Sílvia Guillamot (la Dire), Ferran Pérez (El Presi), La Tere (conserge), Família Aldea (gràcies per fer-nos de conillets d’índia),
l’Ajuntament de Montgat, Marisa, mare del Marc, en Guillem i en Roland de p4A i els nens i nenes de P3A, P3B, P4A i P4B, P5, 1r i 2n.

¿PER QUÈ M’HE DE FER SOCI DE L’AMPA?

Aprofitant la Festa de
Nadal de l’escola, l’Ampa
sortejarà entre tots els seus
socis una cistella de Nadal.

La mà innocent, serà el nen
més petit de l’escola.

Gran sorteig
de Nadal

L’escola s’inscriu a un concurs per
aconseguir ordinadors

Aquest és el primer any que presideix
l’Ampa, tot i que el curs passat ja
formava part de la Junta i del Consell
escolar.



CEIP ESCOLA MARINA FAMÍLIES A L’ESCOLA

Espai destinat a conèixer les famílies de la nostra escola. Triats per sorteig, els hem fet vàries preguntes per
veure si tan els fills com els pares tenen prou coneixement els uns dels altres. Si més no, han passat una
bona estona.

Viuen a Montgat des de l'any 1996 i
treballen en una botiga de roba.

Tenen dos fills, el Jan i l'Ona, que
estudien 1r.

És el seu primer any al CEIP Marina
i estan molt contents amb la nova escola.

quiésqui Família Aldea Blasco

per CRISTINA OTERO/MÓNICA ROURA

FOTO: MÓNICA ROURA

-Quines assignatures prefereixen el vostres fills?
Carlos i Núria: A l’Ona, la lectura
a en Jan, la plàstica

(Ona: pintar/
Jan: jugar)

-Quin és el seu plat preferit?
Carlos i Núria: Arròs a la cubana
amb ou, a l’Ona, i a en Jan, arròs a
la cubana sense ou

(Ona: arròs a la
cubana  amb ou/
Jan: arròs amb
tomàquet sense ou)

-Qui són els seus millors amics?
Carlos i Núria: Les de l’Ona, la Laura i
l’Anna. En Jan té moltes amigues de P4
i P5, Triana, Anna, David, Pol, Llorenç...

(Ona: tots els de la
meva classe / Jan:
Jose, David, Joan,
Aleix, Pau i Pol)

(Ona: Tots. Els
que més el rosa, i
el que menys, el
negre / Jan: Blau)

-Quins són els seus colors preferits?
Carlos i Núria: A l’Ona, multicolor,
però si hem de concretar, el rosa.
En Jan, el blau.

-Quin tipus de roba li agrada més?

Carlos i Núria:  A l’Ona, les faldilles,
i a en Jan, texans, samarretes de dracs.

(Ona: vestits /
Jan: samarretes)

D’esquerra a dreta, la Ona, la Núria, en Jan i en Carlos.

CONEIXEN EL PARES D’EN JAN I L’ONA
ELS SEUS FILLS?

CONEIXEN EN JAN I L’ONA ELS SEUS PARES?

-Quin és el color preferit dels vostres pares?
Ona: La mama, el taronja.
El papa, el blau. Jan:
La mama, no s’enrecorda.
El papa, el blau

(Núria: verd/
Carlos: blau)

-En què treballen els pares?

Ona: Tenda que es diu Maquinista
Montigala. Jan: Maquinista.
Una tenda de roba.

(Carlos i Núria:
Una tenda de roba)

-Quin és el color del respall de dents del pare i la mare?

Ona: El blanc.
Jan: El blanc

(Núria: blanc/
Carlos: blanc)

-Quin és el menjar preferit del papa i la mama?
Ona: La mama amanida,  i el
papa pizza / Jan: La mama
sopa i papa no ho sé.

(Núria: arròs a la
cubana amb ou/Carlos:
patates i ous fregits)

-A què els agrada jugar?
Carlos i Núria: A l’Ona, fer trampes,
experiments, i a en Jan, a jocs creatius
sense juguines

(Ona: jugar
a gossos /
Jan: a futbol)

-Què li agrada més fer als pares?

Ona: Mama platja quan fa sol
i papa anar a còrrer /Jan: Mama
descansar i Papa veure la televisió

(Núria: platja a
l’estiu o muntanya
a l’hivern/ Carlos:
el mateix)

Entre parèntesis, la solució.

Entre parèntesis, la solució.

OPINIONS Cristina Otero
Mare de la Marta de
P4B i de la Laura, de 1r.Aquest espai està destinat a totes les families, inclosos nens i nenes, per donar

opinions de qualsevol cosa relacionada amb l’escola.
Les opinions s’enviaran al correu de l’Ampa, posant a l’assumpte, OPINIÓ
REVISTA.  Hauran de ser signades amb nom i cognoms.
L’Ampa no es farà responsable de les opinions expressades pels pares o nens.
Es reserva el dret de publicació d’aquelles notes que considerem ofensives.

Aprofito aquest espai per
felicitar a les delegades de
P4, la Glòria i l’Elvira per
haver organitzat la sortida
d’Arbúcies amb els pares.
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MINYONS I MINYONESCEIP ESCOLA MARINA

CARGOLS (P3 B)

MARIETES (P·3 A)

CLAUDIA CRISTINA DANNY EMMA

GERARD JUDITH MARC SARAIRENE

AINA ALBERT ANDREA ARIADNA

AINA ALBA ANDREA ARNAUADRIAN

EMMA LUCIADAFNE

MARINA RAUL SARAMARIAMARC

HUGOBRAIS
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MINYONS I MINYONESCEIP ESCOLA MARINA

POPS (P4 B)

DOFINS (P·4 A)
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MINYONS I MINYONESCEIP ESCOLA MARINA

(P·5 )

(1r )
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MINYONS I MINYONESCEIP ESCOLA MARINA

(2n )
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ASSEMBLEA DE DELEGATS
coses de l’escolaCEIP ESCOLA MARINA

AQUEST CURS 2007-2008 HA COMENÇAT A FUNCIONAR A L’ESCOLA L’ASSEMBLEA
DE DELEGATS.

LA FORMEN NENS I NENES DE P5, PRIMER I SEGON I DOS MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU:

ELS NENS I NENES QUE HI ASSISTEIXEN SÓN ELS DELEGATS DE CADA CLASSE I SÓN ELS
ENCARREGATS D’INFORMAR ELS SEUS COMPANYS DE LES DECISIONS PRESES.
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LES REUNIONS DE L’ASSEMBLEA DE DELEGATS SEMPRE TENEN TRES PARTS:

ALGUNS DELS ACORDS D’AQUEST TRIMESTRE HAN ESTAT:

coses de l’escolaCEIP ESCOLA MARINA

TAMBÉ HEM DECIDIT
ESCRIURE UNA CARTA A
L ’AJUNTAMENT  PER
DEMANAR MILLORES EN
ELS EXTERIORS

Ajuntament
Montgat

Delegats CEIP
Escola Marina

1

2

3

NOTÍCIES I INFORMACIONS D’INTERÈS PER A TOTA L’ESCOLA.

EL QUE PENSA O PROPOSA CADA CLASSE A L’ASSEMBLEA.

ELS ACORDS DE L’ASSEMBLEA.

1

2

LA COMPRA DE JOGUINES

PER A ALGUNES AULES

LA DISTRIBUCIÓ DELS

EXTERIORS A L’HORA

DEL PATI

LA COMPRA DE
GOTS PER ALS NENS I
NENES DE PRIMER I SEGON

LA DECISIÓ DE NO

UTILITZAR PILOTES EN

EL PATI DEL DAVANT

3

4

5

Fotos i reportatge: Escola Marina

08390
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Amb molta il·lusió a l'octubre va començar
la primera extraescolar a l'escola. La Leo és
la professora. Imparteix classes de dansa i
jazz.

Hi han dos grups, l’infantil, que correspon
als alumnes de P-3 i P-4, que fan dansa, i el
de primària, que correspon als alumnes de
P-5, 1r i 2n, que fan jazz.

La Leo recull els nens a les 16.30h, els
dóna de berenar, després es canvien i van
a la classe de psicomotricitat.
Els pares els venen a buscar a les 18.00h.

Tots els que esteu interessats en aquesta
extraescolar us podeu dirigir a l'Elvira Palacios,
que és la representant de l'AMPA que porta
l'activitat.

notíciesCEIP ESCOLA MARINA

La dansa enceta el programa d’extraescolars amb un gran nombre d’alumnes inscrits

Com ja sabem, a l’escola tenim un greu problema de pediculosis (polls). És per això, que es van escriure desde
l’escola un seguit de cartes i es va convocar a tots els pares/mares de l’escola per a informar sobre aquest tema.

L’assistència d’aquesta reunió va ser molt baixa, i és per això que us recordem que mireu els caps dels vostres
fills diariament. Sigueu constants, és un problema que ens perjudica a tots.

Son unos insectos que a veces son localizables a simple vista.
Normalmente sólo se pueden detectar los huevos o liendres
sujetos al tallo del cabello

El ‘ataque’ de los parásitos

Afecta con mucha
frecuencia a niños
de entre

10 huevos

GRÁFICO: JOAN VILÀ

Pedículus humanus capitis

Piojos

Pedículus humanus corporis
Phithirius pubis (ladilla)

que afectan
al hombre

La
hembra
vive un
mes y
pone cada día

6 y 10 AÑOS
con cabellos finos,
claros y largos

NO VIVEN MÁS DE TRES DÍAS
SEPARADOS DEL HOMBRE,
DEL CUAL OBTIENEN ALIMENTO

2 mm
de longitud

Los síntomas
PRODUCEN PICOR

Lesiones irritativas
en el cuero cabelludo

Infecciones por
gérmenes ‘oportunistas’

El tratamiento
Aplicar una loción
de permetrina en el
cuero cabelludo y en
el cabello, dejándola
actuar durante una hora

Lavar con champú y
aclarar con una solución
templada de vinagre
y agua a partes iguales

A

B
Conviene lavar a fondo la objetos
del afectado, ropa de cama,
peluches, gorros, peines,
diademas y cepillos

salut Acabem amb els polls

GRÀFIC CEDIT PER ‘EL PERIÓDICO DE CATALUNYA’

Rentar la roba i els llençols
a la rentadora amb aigua
molt calenta. Si es posible
utilitzar també la secadora
a una temperatura alta.

Passar l’aspiradora per els
sofàs i pel terra de la zona
ón s’hagi mirat el cabell.

Canviar tots els dies la funda
del coixi mentres duri
l’infestació.

Sumergir durant algunes
hores, els respalls, pintes,
gomes en una barreja
d’aigua i vinagre.

Hi ha molts tractaments
disponibles en el mercat
però hauriem de seguir
aquestes mesures per eviar
la reinfestació:

CONSELLS
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Les famílies de P4 van celebrar la tardor amb una sortida a Arbúcies

alguns valents varen fer
balses i una presa.
Després també vam anar a la
montanya, on varen demostrar
que els nens són uns grans
experts caçadors de bolets.

Altres activitats van ser, anar
amb biciclea, anar amb motos,
jugar a la pilota, cullir fulles
dels arbres…

Els pares vam fer l’esport que
més ens agrada, xerrar i xerrar.

En def in i t iva ,  una  sort ida
genial en tots els espectes.

M’agradaria animar en nom de
l’Ampa a la resta de delegades
del altres cursos que s’animin
a fer sortides en grup.

Les delegades de les dues línies, Elvira Palacios i Glòria Corro, van organitzar la primera excursió del trimestre

COMUNITATCEIP ESCOLA MARINA

“M’he hagut d’aprendre els dies en anglès”

-Mónica: Quines tasques fas a
l‘escola?

-Tere: De tot, obro les portes,
controlo els nens quan entren,
tanco portes i comença la meva
feina de fer fotocopies,
manteniment de l'escola (igual
canvio una bombeta que arreglo
un endoll o una porta),
contesta el telèfon i faig tot el que
necessitin tant els professors com
els pares.

Per Mónica Roura -M.:Quines anècdotes ens
pots explicar de l'escola?

-Tere: L'altre dia es van trobar un
ocellet al menjador i l'han adoptat,
encara no li han posat nom però
em fa molta companyia.

- Quan passo per la classe de P5
sempre em diuen coses com
"T'has canviat les arracades o
l'anell" es fixen en tot i intento
cada dia de canviar-me els
complements.

Mª Teresa Gutiérrez Rossell més
coneguda com La Tere viu a Montgat des
dels dos anys.

Va treballar a casa seva cosint fins que
es va fer monitora d'autocar, primer al
Salvador Espriu i després a una escola
d'Alella.

Va ser conserge de la Biblioteca Tirant lo
Blanc, del Poliesportiu i del Centre Cívic
de Montgat i ara és la conserge de la nostra
Escola Marina.

És el seu primer any a l'escola i la primera
persona que ens trobem a l'arribar. Sempre
està disposada a ajudar: als professors,
als nens i als pares.

quiésqui

La Tere, la nostra conserge, és el primer any a l'escola i la primera
persona que ens trobem a l'arribar.

Els pares i mares van portar el dinar de casa

-Mónica: Què penses
del treball a l'escola?

-Tere:Cada treball és diferent,
he treballat amb avis, amb
persones grans i amb nens,
però a l'escola em trobo molt
a gust. Els nens a vegades em
donen disgustos però la majoria
de vegades em donen més
alegries.

Foto: Mónica RouraLa Tere en un moment de la seva jornada

-Els nens de P3A sempre em
volen explicar tot, si se'ls hi ha
trencat alguna cosa si algú s'ha fet
pipi…

-Els nens de 2n cada dia anuncien
el dia per el micròfon que hi ha a
consergeria, tant en Català com
en Anglès. Un dia un nen em va
preguntar com es deia dimarts en
angles i jo no ho sabia així que he
hagut d’ aprendre els dies en
Anglès per poder ajudar-los

Per Cristina Otero

El passat dia 28 de novembre
les mares delegades de P4-A i
P4-B varen proposar a la resta
de pares una sortida a El Pol,
Arbúcies.

El Pol és un pícnic situat a la
vall del Montseny, la riquesa
vege ta l  i  l a  d ive r s i tat  de
paisatges va fer que passesim
un dia perfecte, amb la gran
s o r t  qu e  e l  s o l  e n s  va
acompanyar tot el dia.

Entre pares, mares, nens, nenes
i  germanets,  varem ser 65.

Els pares i alguna mare van
anar a explorar el  r iu,  f ins
i tot

Els nens i nenes de P4 i familiars. CRISTINA OTERO
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El 21 de desembre és el dia més curt de l'any.

A partir d'aquesta jornada els dies comencen a allargar-se.

D'aquí les dites populars:

tradicions del cicle de nadalCEIP ESCOLA MARINA

“Per Nadal,
un pas de pardal”

25
DESEMBRE

“Per Sant Esteve,
un pas de llebre”

26
DESEMBRE

“Per Ninou,
un pas de bou”

1
GENER

“Per Sant Antoni,
un pas de dimoni”

17
GENER

El ram de vesc dels roures, el galzeran,

el boix grèvol i l'arç groc en que es

guarneixen moltes cases aquests dies, o

que s'ofereixen en senyal de bon auguri,

són vegetals que fruiten a l'hivern.

Potser és aquesta una raó per

emparentar-los amb el desig de bona sort.

LA BONA SORT

EL SOLSTICI D'HIVERN
És una costum que se celebra

el dia de Nadal o la seva

vigília, quan tota la família està

reunida. Símbol del bon geni

boscà benefactor de la casa

(perpetuació del foc de la llar) és

l'equivalent a l'avet típic dels països nòrdics i

germànics. El tió soca adormida com la natura en aquest

temps d'hivern, cal despertar-lo picant ben fort, per obtenir

regals per a tothom.

Dies abans es prepara el tió, que acostuma a ser de roure o

alzina, i es tapa amb un sac o cortina, perquè no es constipi

i se li dóna menjar cada dia. Moments abans de fer-lo cagar

se li crema el morro i se'l rega amb vi, després es pica ben

  fort amb un bon garrot flexible i consistent i se li canta una

    cançó. Més o menys així:

EL TIÓ

Tió, tió / caga torró/ no caguis arengades/ que són

salades/ caga torrons/ que són molt bons.

No fa pas massa anys, el carters,
escombriaires i altres membres de

serveis públics donaven unes felicitacions
als ciutadans en forma de postal.

En una cara hi figurava un dibuix de la
feina que desenvolupaven i en l'altre

hi havia una poesia característica
de llur tasca, amb la felicitació

corresponent.

Felicitacions

ARA VE NADAL

Ara ve Nadal,
Matarem el gall,
i a la tia Pepa
n’hi darem un tall.

Ara ve Nadal,
matarem el porc,
i a la tia Pepa
n’hi darem un tros.

Cançons de Nadal
PASTORET,  D’ON VÉNS?

-Pastoret, d’on véns?
-De la muntanya, de la
muntanya.
-Pastoret, d’on véns?
-De la muntanya a veure
el temps.
-I quin temps hi fa?
-Plou i neva , plou i neva.
-I quin temps hi fa?
-Plou i neva i nevarà.
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PASSATEMPSCEIP ESCOLA MARINA

TROBA LES 6 DIFERÈNCIES
ENTRE ELS 2 DIBUIXOS
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Laberint
Com podrà arribar el nostre amic
fins al pot de llaminadures?

SUMES CREUADES
Completa els quadres
de les sumes creuades.

Omplir cada zona amb el seu
corresponent color:

1-Gris
2-Vermell
3-Marrón
4-Taronja

5-Blau
6-Groc
7-Violeta

Puzzle


