


 editorial

Vull aprofitar aquest mitjà d’arribar a tots vosaltres 
per informar-vos d’alguns dels projectes que estem 
treballant, amb il·lusió de veure com, poc a poc, van 
donant els seus fruits:

-La Revista ja està en marxa i volem donar-li la 
continuïtat que es mereix. Estem molt orgullosos 
del resultat i confiem que compleixi el seu objectiu 
d’informar-vos, divertir-vos e implicar-vos en la nostra 
escola. Esperem les vostres col·laboracions!

-L’Escola de Pares i Mares vol continuar el bon camí 
iniciat el curs passat i estem molt contents d’aquesta 
primera xerrada sobre les emocions. Us recomano 
sincerament la vostra assistència a les pròximes perquè 
es enriquidor en tots els sentits.

-Ens estem esforçant en millorar, dintre de les nostres 
possibilitats, l’extraescolar de dansa, i els serveis 
d’acollida matinal i de permanència de tarda. 
Finalment hem decidit mantenir els preus fins a final 
de curs, però passar nosaltres els rebuts domiciliats, 
per no haver d’estar controlant els impagats.

-Anem treballant en la tramitació de subvencions que 
es reverteixen en els serveis, instal·lacions i materials, 
fent tràmits, preparant documentació, l’anuari i la festa 
de fi de curs i els llibres i materials del curs vinent.

-Durant tot el curs, la Comissió de comunicació 
Equip directiu -- Junta Ampa està treballant per 
informar-nos mútuament, establir criteris, determinar 
línies d’actuació i facilitar col·laboracions en els 
nostres projectes o aportacions dels nostres recursos 
a l’escola. 

Fruit d’aquesta entesa es fan celebracions com el 
Nadal, que es va fer amb el caliu que es pot aconseguir 
dintre de l’horari lectiu, però amb tot el nostre 
recolzament (trucada al Patge reial, portar-li el tro i 
trobar-li regals i caramels).

-La Fapac va organitzar una trobada d’Ampas de tot 
el Maresme per impulsar la comunicació entre tots 
nosaltres. Es va dividir la comarca en quatre sectors, 
amb els seus representants i aquest mes de març hi 
haurà la primera reunió del Maresme Sud.

Per finalitzar, només vull recordar-vos que restem a la 
vostra disposició per atendre els vostres dubtes sobre 
les nostres tasques. Rebeu una cordial salutació.

L’AMPA INFORMA

Divendres 21 de desem-
bre es va realitzar el sor-
teig de la panera de Na-
dal pels socis de l’ampa. 
 Els guanyadors van ser 
la família Rodríguez 
Ruiz. Tenen tres fills 
(Guillem, Marc i Ro-
land) a P4A.

NOTÍCIES

COMPARTIM IL·LUSIONS

Ferran Pérez, president de l’Ampa.

Al tancament d’aquesta edició hem sabut que 
l’escola ha rebut resposta de l’Ajuntament ar-
gumentant que no tenen prou pressupost per 
realitzar l’estudi paisatgístic que demanen els 
nens i nenes delegats de l’escola. 
L’assemblea ha optat per fer una segona 
carta dirigida a l’alcalde on es fan propos-
tes concretes, demanant quines pot assumir 
l’Ajuntament. 
Des de la revista, l’Ampa vol felicitar els nens i 
nenes pel seu projecte de millora de l’escola!

per Ferran Pérez

Redacció i fotografia: Mónica Roura. Edició, maquetació i disseny: Eli Vivas.
També han col·laborat en aquest número, Ferran Pérez, nens i nenes de l’escola
i l’equip directiu del CEIP Escola Marina. A tots ells, gràcies per la vostra implicació.



MINYONS I MINYONES

Ja tenim nom i logo! 
En Ramon Coronado i la Laia Alargé han estat els guanyadors del con-
curs per batejar la nostra revista. Enhorabona a tots dos! 

Per Sant Jordi  l’Ampa obsequiarà tots dos 
guanyadors amb un petit present. 
A la resta de nens i nenes, moltes gràcies 
per les vostres genials idees.

Ramon Coronado Montoro. 
2n de primària

Laia Alargé Duarte. 
2n de primària
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minyons i minyones

QUIÉSQUI     comunitat

Lourdes Ferrer López i Trinidad 
Domínguez Hera 

Que qui són? Doncs són les encarregades de 
que cada dia ens trobem l’escola neta i pulida. 
Poques vegades les veus, perque els seus 
horaris són diferents als horaris escolars, elles 
obren i tanquen l’escola. Tant te les pots trobar 
a les sis del matí com a les sis de la tarda. Lourdes Ferrer López i Trinidad Domínguez Hera, les dones encarregades 

que tot estigui a net a l’ escola  FOTO: MÓNICA ROURA

La Lourdes fa 21 anys que viu a Montgat, té 
dos fills el Cristian i el Jonathan.
La Trini és de Montgat de tota la vida, també 
té dos fills, la Judith i l’Adan. A més, la Trini és 
la Presidenta del club de patinatge Montgat.

Mentre que per la Lourdes és el seu segon any 
a la nostra escola, per la Trini n’és el tercer. 
Ella va començar quan l’escola només eren un 
parell de mòduls, uns vint nens, dues 

professores, una directora i una conserge.
 
Els hi hem preguntat quin era el curs més 
endreçat o el que menys, però ens han 
contestat que no depèn del curs, ja que tots els 
cursos deixen la seva aula ben recollida, però 
que si es veritat que els dies que plou tenen 
més feina, o els dies de festivitat a l’escola com 
Nadal, carnestoltes, …

per Mónica Roura

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...

2n



L’Alcalde de Montgat rep l’Escola Marina

L’alcalde de Montgat al consistori amb alguns delegats de l’Escola Marina 

Montgat, gener de 2008

Senyor Jordi Ràmia,

Com que la nostra escola és 
nova i estan fent obres, no 
tenim els patis massa macos. 
Ens agradaria que al pati 
de l’escola hi hagués: troncs 
d’arbres, un estany, moltes 
flors i plantes, un bosc amb 
arbres, muntanyetes per 
poder jugar, nius per als 
ocells, roques grans i pedres, 
taules i bancs de fusta...
Hem fet un dibuix entre tots 
perquè es vegi el que ens 
agrada.
Li agrairíem molt que ens 
ajudés a fer la nostra escola 
molt bonica.

Assemblea de delegats de 
l’Escola Marina

Els delegats i delegades de l’assemblea de 
delegats de l’escola van decidir el mes de 
novembre escriure una carta a l’Alcalde de 
Montgat per demanar-li millores per al pati de 
l’escola. Entre tots van dissenyar el pati que 
els agradaria i van fer un dibuix. 

El dia 25 de gener un representant de cada 
classe, juntament amb dos membres de l’equip 
directiu de l’escola, van anar a l’Ajuntament 
a lliurar la carta i el dibuix. Els va rebre 
personalment l’Alcalde, Sr. Jordi Ràmia, que 
va dir que faria el possible per atendre la  
sol·licitud.

Esperem que sigui així i aviat puguem jugar en 
un pati més bonic.

Ceip Escola Marina

COSES DE L’ESCOLA



FAMÍLIES A L’ESCOLA

Família Rodríguez Gonzaloqui és qui
Viuen a Montgat des de l’any 2002 i treballen junts. El
pare és comercial i viatja molt i la mare li porta la 
comptabilitat.

L’Ani vivia a Poblenou i el José Luis a Santa Coloma. Van 
estar cinc anys vivint al Masnou i després es van traslladar 
a Montgat.

És el seu primer any al Ceip Escola Marina i tenen dos fills, 
el Brais i l’Ariadna, que fan P3 i els hi agrada molt la nostra 
escola.

per Mónica Roura

CONEIXEN ELS PARES D’EN BRAIS I 
L’ARIADNA ELS SEUS FILLS?
En cursiva, la solució.

-Qui són els millors amics dels nens?
D’en Brais, l’Spiderman
L’Ariadna té varies amigues, sobretot l’Aina.
Brais: Dani
Ariadna: Dani

-Quin és el seu menjar preferit?
Els macarrons a tots dos, i a l’Ariadna, la pasta en ge-
neral.
Brais: macarrons
Ariadna:  macarrons

-Quin és el seu color preferit?
El del Brais, el blau i a l’Ariadna li agrada el  rosa.
Brais: blau
Ariadna:  rosa

-Quin animal els agrada més?
A en Brais no li agrada cap, els té por. En canvi, a
l’Ariadna, tots.
Brais: Un gos que es diu Odin
Ariadna: tots

-Com es diuen els pares? Nom i cognoms
Brais: El papa, José Luis no sé, i la mama Ani no sé.
Ariadna: Jose Luis Rodríguez Gonzalo i Ani Gonzalo 
Ortiz
Jose Luis Rodríguez Mourelo
Ani Gonzalo Ortiz

-Què els agrada més, la platja o la muntanya?
Brais: Al papa, sofà i platja, i a la mama la platja.
Ariadna: Al papa, la platja, i a la mama també.
Jose Luis: el sofà, la muntanya i la platja
Ani: la platja

-De què treballen?
Brais: El papa, de ganar dinerito i la mama, de factures.
Ariadna: El papa no sé i la mama, de factures.
Jose Luis: Comercial
Ani: Comptable

-Els agraden els animals?
Brais: Al papa ni un animal i a la mama no li agraden
Ariadna: Al papa no i a la mama tampoc.
Jose Luis: si, tots
Ani: si, però em fan por

CONEIXEN EN BRAIS I L’ARIADNA ELS SEUS 
PARES?
En cursiva, la solució.

FOTO:  Mónica Roura



FAMÍLIES A L’ESCOLA

Hem aprofitat que tenim trigemins a la nostra escola per fer-li una entrevista a la seva mare, la Marisa

Com vas reaccionar al saber que portaves trige-
mins?
Amb entusiasme, positivament. Però amb por, més que 
per l’organització per si hi pogués haver cap problema 
de salut.

Com és un embaràs i un part de trigemins?
És més curt que un embaràs d’un sol nen, normalment 
són unes 34 setmanes; és més intens perquè et fan mol-
tes proves. T’has de cuidar molt i et controlen més. 
També he de dir que és tranquil, ja que et fan fer molt 
de repòs.
El part és relaxat ja que et fan una cesària programada, 
a mida que van sortint te’ls van donant i després els van 
ficant a l’incubadora. El post-part per això és horrorós 
amb els “entuertos”.

Com li vau posar els noms els trigemins?
Els noms estaven ja decidits quan estaven a la panxa. 
No van canviar la seva posició, i al ser cesària 
ja sabíem quin seria el primer en sortir: 
el Marc,  el segon el Guillem i el 
tercer el Roland.

Com són els preparatius quan venen tres nens de 
cop?
Una ruïna. Començant que el primer que vam fer va 
ser canviar de cotxe, i amb el temps vam canviar de 
casa. Imagina’t tot el que necessita un nen multiplicat 
per tres.

Com van ser els primers dies a casa?
De bòlid, no tenia temps de dutxar-me ni de fer-me el 
menjar. 
El pitjor era la nit. Encara que fèiem torns, els nens 
menjaven cada tres hores, sense poder saltar cap toma 
ja que eren prematurs. No podia dormir ja que quan 
acabava amb l’últim havia de començar un altre cop 
amb el primer. Quan li donava la primera toma al pri-
mer gairebé plorava pensant que encara li quedaven 
dos més. L’únic consol va ser que el meu marit va 
col·laborar al 100% amb tot.

I com ha estat la resta de dies?
Cada vegada és més complicat. Ara arriba la part edu-
cativa. Cadascun dels nens té el seu caràcter, el que 
significa que ja no volen fer el mateix. I tot i que són 
trigemins també tenen el problema dels gelos.

Heu tingut ajudes de cap mena?
Per ser trigemins cap, per ser família nombrosa les que 
pertoquen.

“Estic encantada de la vida amb els meus tri, 
és el millor de tot”

per Mónica Roura



De tots 
els costums pasquals, 

el que més perdura a Catalunya és 
el de regalar la MONA. La mona és un pastís 

amb què els padrins i avis obsequien els seus fillols 
o néts. El nom de “mona” no fa referència al simpàtic 

simi, sinó que deriva del mot àrab munna, que vol dir ‘regal’. 

Les mones tradicionals són una mena de coques rodones ador-
nades amb ous durs i altres galindaines infantils. Els ous solen tenir 
la closca pintada i abans, era costum posar-ne tants com anys tenia 

l’infant; mai, però passaven de dotze, ja que aquest present se solia fer 
fins que es celebrava la comunió solemne, que s’acostumava a fer al 

redós d’aquesta edat. 

Primer les mones es feien a casa mateix, després les feien els forners 
i finalment han acabat a mans de pastissers, els quals han fet motiu 

de lluïment. A l’actualitat, les mones de pastisseria no tenen res 
a veure amb les tradicionals i s’han convertit en un pastís de 
bescuit, decorat a base de xocolata, amb figures al·lusives 

a temes d’actualitat. Fins i tot els ous durs han estat 
substituïts per ous de xocolata o de sucre, ca-

paços d’assolir dimensions gegantines.

TRADICIONS

La mona

Una 
de les notes típiques de Pasqua havia estat menjar ous en grans quantitats. Aquest costum no és únicament de casa nostra sinó de molts pobles d’Europa, on hi ha la costum de pintar i decorar els ous de Pasqua per tal de donar-los un caràcter distintiu dels de la resta de l’any. 

Aquests 

dies la gent 

s’obsequiava amb ous, 

i que tothom interpreta la 

juguesca dels genitals mas-

culins tingui el seu origen en 

la molt menys atrevida, però 

més decorosa de jugar-se 

els ous de Pasqua.
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PASSATEMPS

Hi ha 7 diferències entre els dos dibuixos:

Pinta el dibuix:Repassa  les línies de punts sense 
aixecar la ma i sense parar:

Sumes 
creuades.


