
E-mail: ceiprieraderibes@xtec.cat • www.xtec.cat/ceiprieraderibes
C. 11 de Setembre, s/n • 08810 Sant Pere de Ribes • Tel. 93 896 15 85 • Fax 93 896 45 94

CEIP RIERA DE RIBES, Sant Pere de Ribes Núm. 4 -  Febrer de 2007

AV U I  PA R L E M  D E . . .

M I S C E L · L À N I A

AGENDA

Dijous 8 de març, a 1/4 de 10 del vespre (21’15),
“ Un temps per escoltar, pensar i debatre al voltant de les responsabilitats dels adults implicats en l’educació”

   Xerrada a càrrec de Juli Palou, NO HI FALTEU!!!!!

Juli Palou a la Riera
El proper dijous 8 de març, a les 9’15 del vespre, vindrà el Juli Palou

a l’escola. És mestre de Primària i professor universitari. Forma part de
diversos grups i entitats de recerca i assessorament en educació. Llegeix
i pensa molt. Sobretot, però, sempre és un plaer escoltar-lo i parlar
amb ell de l’escola.

Fa uns mesos vam tenir la sort d’assistir a una conferència seva
adreçada a mestres. En acabar, vam pensar que ens agradaria poder
compartir les seves idees amb la resta de la comunitat de la Riera. Per
això us proposem que us reserveu dijous vinent per poder passar una
estona amb ell, el professorat i les famílies del centre. Serà un temps
per escoltar, pensar i debatre al voltant de les responsabilitats dels
adults implicats en l’educació dels nens i les nenes. Un temps per continuar reflexionant conjuntament sobre la
complicitat, la col·laboració, la participació, els límits, el paper de les famílies i els mestres a l’escola.

Sabeu que a la Riera aquest és un tema fonamental, és un dels objectius del projecte que ens caracteritza. Tenim la
necessitat, ineludible, de seguir compartint aquest debat.

Per anar fent boca, un fragment d’una de les cartes que en Juli va publicar en el llibre epistolar “Amb veu de
mestre”:

“La vida d’una col·lectiu es fonamenta sobre acords i desacords. Vaig sentir dir a algú que és molt important saber fer
explícit el desacord, que hauríem de fer un esforç per concretar en
quins punts tenim visions diferents. És una idea que em va agradar i
que m’ajuda a entendre que, qui té la responsabilitat de gestionar un
grup, allò que ha de procurar és que, amb coincidències i divergències,
s’estableixin uns marcs amplis i generosos d’actuació i que aquests
siguin ben assumits per tothom. Aquest és un altre dels forts problemes
que s’han d’afrontar, perquè l’assentiment col·lectiu no coincideix
amb cada parer individual, i aquesta situació pot fer entrar en
contradiccions.”

Cela, J. i Palou, J., Amb veu de mestre, Premi Rosa Sensat de
Pedagogia 1992, colecció Rosa Sensat nº 40, Edicions 62.

Fins dijous!

L’Equip Directiu

Activitats i sortides
• Quota de sortides i festes: cal fer l’ingrés de 70•
en el compte nº  2077  1238  52  3100016375
de Bancaja.
• El dia 2 de març, la classe de P4B van tot el dia a Can Pere
• El dia 14 de març, els alumnes de 1rB aniran a Barcelona al teatre i al Museu

Marítim.
• El dia 21 de març, les classes de 3r aniran al teatre i a Barcelona a l’Imax
• El dia 30 de març, les classes de 2n aniran a Barcelona al teatre i al Museu de

Ciències.
• El dia 30 de març, els alumnes de P5A i 3rA aniran a Sabadell tot el dia.

Polls: No s’hi val a badar, mireu regularment els caps dels vostres fills i filles i
digueu-ho a la tutora, a veure si amb la col·laboració de tothom els podem controlar

Reunions d’aula
Ja rebreu convocatòria mes concreta però us

avancem que:
El dimarts 20 de març es farà la reunió de P4B
El divendres 23 de març es farà la reunió de P4A
El dilluns 26 de març es farà la reunió de P5B
El dimarts 27 de març hi haurà la reunió de P5A

Objectes perduts
• A consergeria hi ha dues caixes plenes de tot

allò que pugueu  imaginar, motxilles, sabates
esportives, bates..... que fàcil seria si tinguessin
nom.Escola Pública
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ESPA I  DE  L’AMPA
El Carnaval

Vet aquí una vegada, una escola anomenada Riera de Ribes, que va celebrar el seu  Carnaval. Van fer tot
d’activitats molt divertides que el senyor Carnestoltes els va encarregar.

Desde anar disfressat, pintat , despentinat, amb roba extravagant ... I a més com a totes les festes, ho
van celebrar amb el seu menjar mes típic: EL XATÓ I LES TRUITES.

Però,  tal com diu la dita popular que “ PER CARNAVAL TOT SI  VAL”, tots els nens i nenes, els mestres i les
mestres, i també els pares i mares de l’escola  van pensar que a més a més farien una Rua de Carnaval ben
original.

Així doncs, que fent volar la imaginació,  van convertir tota l’escola en tot un Gran MAR.
Un món submarí, on s’hi podia trobar de tot. Taurons

ferotges, estrelles de mar, simpàtiques meduses,peixos
de molts colors i també unes boniques i petites
sirenetes.

I quina gràcia no hi podien faltar personatges de
còmics com son en Popeye , la Olivia i en Brutus .

Però a més a més tal i com ha de ser ,en un  Mar
com cal , s’hi podien trobar, vaixells.

Vaixells, que venien de molt lluny, Vikings,  del
Carib, carregats de pirates disposats a tot i també,
vaixells  encantats amb uns personatges d’alló més
tètrics!!!.

Però, quins vaixells tan ben construïts, ja que durant
la rua havien de  superar els complicats obstacles com
, submarinistes que investigaven el fons marí ,on per
desgràcia anaven trobant tot de deixalles, que gràcies
a una gent amb bona voluntat  anaven netejant . També
es podien trobar  onades gegants on Surfistes i
Piragüistes feien de les seves desafiant el perill.

Val a dir que els nens i les nenes que els van
construir, van demostrar ser uns enginyers de primera.

Així doncs, que tota l’escola  xino xano ,van anant
fent rua cap a Port, a ritme de Xaranga i acompanyats
dels petits i bonics  Peixaters de “La Llar  d’infants el
Cargol “.

Finalment i desprès de la gresca de la rua van arribar
a “Port Mercè”, on allí els esperaven una colla de
mariners i marineres i gent d’altres ports, que quan
els van veure arribar, els  van rebre  amb aplaudiments,
visques i ovacions. I un cop arribat   a les platges de
PORT MERCÈ  es va celebrar una gran festa on tothom
ballava sense parar i fins i tot una colla de banyistes
que estaven per allí, van fer un ball i que animaven a
tothom dient “vamos a la playa oh oh oh oh...!!.

Va ser una festa genial, on tothom s’ho va passar
molt bè. Tot estava molt ben fet fins l’últim detall.

I s’ha de dir que per aconseguir-ho tothom i va
treballar de valent . Desde els mes  petits fins als mes
grans que  juntament amb els mestres i les mestres,
pares i mares, van retallar, pintar , enganxar, cosir...de
tot i  per aconseguir  UNA GRAN I BONICA FESTA DE
CARNAVAL.

Així doncs  con diu un refrany popular  PER
CARNAVAL BONES VOLTES FELICITATS A TOTS!!!!!!

Va ser
molt divertit

disfressar-nos,
però hem hagut de

pensar molt:
-Calcular quan de plàstic

necessitàvem pels vestits
-Saber explicar com havíem de ballar la dansa

I moltes coses més......

Tallem amb un cúter o tisores

Ens disfressarem de surfistes.
Hem decidit que portarem un pantaló ajustat blau marí o negre

i un jersei de forro polar d’ un color fosc.

Elaborem la planxa de surf:
Amb un regle i un llapis

dibuixem una línia pel mig del
paper amb la llargada que hem
decidit amb el grup. Després
amb l’ajut d’un cordill que
lliguem al llapis, tracem les
línies corbes per fer la forma
ovoïdal. Quan tenim la plantilla
ho marquem al cartró.

Fem el disseny i pintem

Ara només ens falta plastificar-les.


