
Butlletí informatiu Escola Edumar 
Un butlletí d’informacions, notícies i esdeveniments 

Aquest butlletí és una feina en equip del Claustre de l’Escola Edumar que 
s’emetrà de forma mensual via correu electrònic i publicació a la web de 
l’escola. 

Si tens alguna idea o suggerència ens pots escriure a la següent adreça: 
a8043310@xtec.cat. 
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Escola Edumar 
-> BUSQUEM UN LEMA PER L’ESCOLA! - AVIAT MÉS INFORMACIÓ <-

CURS 2017/18 - BUTLLETÍ #1 6 DE SETEMBRE DE 2017

Piscina 
L’activitat de piscina  
comença el mes 
d’octubre. Enguany 
els infants d’I3 
començaran la 
piscina el mes de 
gener. 

Com puc ajudar? 
Necessitem famílies 
que ens vulguin 
acompanyar. Es 
podrà anar amb el 
mateix grup dels 
fills/filles. Aviat 
rebreu més 
informació. 

LECTURA 
BUTLLETÍ 
La lectura òptima 
d’aquest butlletí es 
pot realitzar amb una 
tablet o un mòbil amb 
pantalla gran. També 
es pot llegir amb un 
PC/Mac.

INCLUSIVA 
Som una escola 

inclusiva

1
INNOVADORA 

Som una escola 
innovadora

2
VERDA 

Som una escola 
verda

3

www.apple.es
www.apple.es
mailto:a8043310@xtec.cat


Entrada 
Tot l’equip pedagògic de l’escola estem 
treballant amb molta il·lusió i energia per 
acollir els infants el dia 12 de setembre. 

Recollida 
Les famílies de primària de 

1r, 2n i 3r podreu recollir els 
vostres fills a les aules l’últim 

divendres de cada mes a 
partir de les 16.45 h. 

Per aquest primer trimestre reserveu-vos els 
dies 29 de setembre, 27 d’octubre, 24 de 
novembre i 15 de desembre. 
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COL·LABORACIONS 
L’escola obre de nou els grups interactius a totes aquelles persones 
que ens vulguin acompanyar en el treball amb els infants.  

Properament tindrà lloc una trobada amb les persones interessades a 
participar.  

Aquest curs a més de la borsa de grups interactius, obrim una borsa 
d’acompanyants per a piscina i una altra de famílies amb llengua 
anglesa materna per estones de conversa amb infants.

El primer dia de curs de 9.00 a 9.30 h les famílies 
que ho desitgin podran entrar a les aules amb els 

seus fills/es per a saludar companys i mestres.



Festes Escola 
Mensualment anirem compartint informació 

sobre totes les festes de l’escola i la 
participació familiar en aquestes. 

El 31 d’octubre celebrarem a l’escola La Castanyada 
en horari lectiu. Si el temps acompanya i la festa es fa 
al pati, les famílies que ho desitgin podran veure la 
festa en un espai habilitat per a elles. 

Reunions famílies 
Calendari de reunions de classe. Totes a les 17.15 h. 

Guia d’organització i 
funcionament 2017-2018 
La Guia d’organització i funcionament 
2017/18 es publicarà aviat a la web de l’escola. 
Inclourà els noms de mestres, monitores, i 
personal administratiu, l’horari de les entrades 
i sortides de l’escola, les dates de reunions de 
classe i convivències, les normes de 
funcionament habitual, malalties, llaminadures 
i aniversaris així com informació per l’atenció a 
les famílies i altres dades d’interès.

Nivell Data Lloc

I-3:   Tren i Avions  18 de setembre Gimnàs i aules I3

I-4:   Conills i Gats  20 de setembre Gimnàs i aules I4

I-5   Elefants i  Lleons/nes  19 de setembre Gimnàs i aules I5

1r, 2n i 3r: Comunitat mitjans  25 de setembre Gimnàs i aules 1r, 2n i 3r

4t, 5è i 6è: Comunitat grans 9 d’octubre Gimnàs i aules 4t, 5è i 6è
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ENS HA AGRADAT A LA WEB… 
En aquest apartat del butlletí compartirem 
articles i publicacions d’interès publicades 
a la web. 

Els reptes del nou curs: innovació i 
inclusió - ara.cat 

Joan Domènech: «Perdre el temps és una 
bona manera de guanyar-lo» - catorze.cat 

Empieza el "cole de mayores". Pautas 
para padres de niños de 3 años - El Blog 
de Óscar González 

El que un infant pot fer avui amb ajuda dels 
altres, demà serà capaç de fer-ho per si mateix 

LEV VYGOTSKY, 1979

http://www.ara.cat/dossier/reptes-del-curs-innovacio-inclusio_0_1862813757.html
http://www.ara.cat/dossier/reptes-del-curs-innovacio-inclusio_0_1862813757.html
http://www.catorze.cat/noticia/7197/joan/domenech/perdre/temps/bona/manera/guanyar-lo
http://www.catorze.cat/noticia/7197/joan/domenech/perdre/temps/bona/manera/guanyar-lo
http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2017/08/empieza-el-cole-de-mayores-pautas-para.html
http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2017/08/empieza-el-cole-de-mayores-pautas-para.html
http://www.ara.cat/dossier/reptes-del-curs-innovacio-inclusio_0_1862813757.html
http://www.ara.cat/dossier/reptes-del-curs-innovacio-inclusio_0_1862813757.html
http://www.catorze.cat/noticia/7197/joan/domenech/perdre/temps/bona/manera/guanyar-lo
http://www.catorze.cat/noticia/7197/joan/domenech/perdre/temps/bona/manera/guanyar-lo
http://www.elblogdeoscargonzalez.es/2017/08/empieza-el-cole-de-mayores-pautas-para.html
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