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

En aquesta segona edició del butlletí mensual de la nostra escola us 
demanem ajut per portar material a l’escola, avancem dates importants, us 
informem sobre la visita de dos representants de l’Escola Nova XXI i del 
visionament d’un documental a l’escola aquest mes, presentem el Consell 
d’Alumnes i ens acomiadem del Martí a qui l’enviem una forta abraçada 
també des d’aquí. 
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Escola Edumar 
-> BUSQUEM UN LEMA PER L’ESCOLA! - AVIAT MÉS INFORMACIÓ <-

CURS 2017/18 - BUTLLETÍ #2 2 D’OCTUBRE DE 2017

INCLUSIVA 
Som una escola 

inclusiva

1
INNOVADORA 

Som una escola 
innovadora

2
VERDA 

Som una escola 
verda

3

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.

Piscina 
Les dates d’inici 
de piscina són: 

I4 - 6/10 
I5 - 2/10 
1r - 4/10 

2n - 10/10 
3r - 4/10 
4t - 6/10



Materials ambients d’aprenentatge 
Per tal de poder anar ampliant els ambients  d’aprenentatge ens seria de molta ajuda si poguéssiu 
aportar alguns d’aquests materials:  

Naturals. Petxines, petits troncs, cargols de mar i de terra nets, minerals, llavors, fòssils, nius, ossos,  
closques de coco, escorça d’arbre, pinyes, còdols (pedres arrodonides i llises), llegums: mongeta 
blanca i negra, llenties, cigrons, sal, sucre i farina d’arròs. 

Altres. Anelles de cortina de fusta, rodets de fil de fusta, diapositives, radiografies, estris de cuina 
(morters, coladors, embuts), imants, molles, claus, cargols, escuma d’afaitar, cadenes, cargols, 
femelles, esponges, motlles, bastonets orelles, motlles, cotó de colors i tuppers amb tapa. 

Joguines. Párking o rampes de fusta, ninos petits tipus playmobils, animals marins i terrestres, 
Legos, Meccanos, Exin Castillos i Knex. 

Festes Escola 
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. Al matí a les 12 h i a la tarda a partir de les 15.30 h. 

El 22 de novembre, amb motiu de la celebració de Santa Cecília, patrona de la música, estem 
organitzant diferents concerts durant el matí. Totes aquelles famílies o ex-alumnes músics, que 
toqueu un instrument o canteu i vulgueu participar, contacteu amb Ana Nicolás. 
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CURS 2017/18 - BUTLLETÍ #2 OCTUBRE 2017

Habilitarem uns contenidors a l’entrada perquè 
pugueu anar deixant els materials que porteu.



Biblioteca oberta al barri 
A partir del dia 4 d'octubre, la biblioteca de l'escola obrirà tots els dimecres i divendres de 17 a 
18.15 h per tot el barri. 

Cada últim divendres de mes hi haurà Hora del Conte. El divendres 27 d’octubre la Montse Aubà, 
tècnica d’educació infantil de l’escola, ens explicarà el conte “La balena” de Benji Davies. 

Sortides del mes 
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Data Curs Lloc Durada

3/10 I5 A i B Collserola Tot el dia

4/10 2n B Biblioteca Municipal Mig dia

5/10 2n A Biblioteca Municipal Mig dia

10/10 I3 A i B Parc Nou (El Prat de Llobregat) Mig dia

16/10 1r A i B Aquàrium Mig dia

17/10 2n A i B Hípica Delta del Llobregat Tot el dia

24/10 I4 A i B El Bosc a la tardor Torreblanca 
(Sant Feliu)

Mig dia

26/10 5è A i B Montserrat Tot el dia

ALTRES DATES D’INTERÈS 
21/10- 1r Cros Escolar 

Tot el mes - Activitats de la Biblioteca Ramón F. 
Jurado (pdf)

ENS HA AGRADAT A LA WEB… 
En aquest apartat del butlletí compartirem 
articles i publicacions d’interès publicades a la 
web. 

Com més competitiva és una escola, més 
bullying hi ha - catorze.cat 

Susanna Tesconi: "El que aprens fent, no ho 
oblides mai" - elperiodico.com 

http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/agenda-dactivitats-doctubre-2/?wpdmdl=11694
http://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/agenda-dactivitats-doctubre-2/?wpdmdl=11694
http://www.catorze.cat/noticia/7441/competitiva/escola/bullying
http://www.catorze.cat/noticia/7441/competitiva/escola/bullying
http://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20170928/susanna-tesconi-el-que-aprens-fent-no-ho-oblides-mai-per-juan-fernandez-6318378
http://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20170928/susanna-tesconi-el-que-aprens-fent-no-ho-oblides-mai-per-juan-fernandez-6318378
http://www.catorze.cat/noticia/7441/competitiva/escola/bullying
http://www.catorze.cat/noticia/7441/competitiva/escola/bullying
http://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20170928/susanna-tesconi-el-que-aprens-fent-no-ho-oblides-mai-per-juan-fernandez-6318378
http://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20170928/susanna-tesconi-el-que-aprens-fent-no-ho-oblides-mai-per-juan-fernandez-6318378


Visita de l’equip directiu de l’Escola 
Nova 21 
El passat 26 de setembre ens van visitar Boris Mir, director 
adjunt del programa Escola Nova 21 (EN21) i Marta Pujadó, 
coordinadora de formació. L’equip directiu juntament amb el 
grup impulsor i el claustre vam explicar-lis com ha anat l’inici 

de curs i els canvis que s’han dut a terme a l’escola. El feedback que vam rebre va ser molt positiu i 
l’equip de la EN21 es va acomiadar de la jornada amb una petició: que desenvolupem la visió 
pel nostre centre de forma conjunta entre mestres, alumnes i famílies. 

Durant el mes de novembre, en data encara per confirmar, rebrem una nova visita de Boris Mir i el 
seu equip, aquesta vegada oberta a totes les famílies i amb caràcter informatiu per tota la 
comunitat. 

Most Likely to Succeed 
Cineforum documental (V.O. subtitulada) 

dilluns 16 d’octubre a les 17.15 h 
“Most Likely to Succeed” és un documental que mostra el dia a dia d’un institut dels Estats Units 
que segueix la metodologia de l’ensenyament basat en projectes.  

La pel·lícula es va presentar al festival de Sundance l’any 2015 i es considera un dels documentals 
sobre educació més interessants del moment, donant a conèixer l’opinió de diferents persones i 
experts sobre una societat que s’està replantejant el sistema educatiu. 

Web oficial 

Trailer 
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https://www.escolanova21.cat/
https://www.mltsfilm.org
https://vimeo.com/122502930


Consell d’Alumnes 

L’estructura de l’escola permet espais de participació i reflexió de l’alumnat. El Consell d’Alumnes 
és un òrgan de participació amb la finalitat que els infants puguin ser consultats i escoltats, en 
relació amb els afers de l’escola que ens afecten com a comunitat educativa.  És un espai mensual 
on els infants representants de cada grup de les Comunitats de Mitjans i Grans, que han estat 
escollits democràticament pels seus companys i companyes, es reuneixen amb l’equip directiu per 
tractar temes d’escola i prendre decisions que impliquen directament als infants.  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Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut 

ARISTÒTIL



Comiat Martí 
El passat 29 de setembre vam fer el 
comiat del Martí, mestre de l’escola.  

Volem compartir amb vosaltres el 
poema que ens va dedicar al Claustre 
el dia del seu comiat.
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Educador incombustible, 
què faré amb el temps? 

M’arriba l’etapa de la impunitat,  

de saber que m’organitzo la vida 

i ningú ja me la organitzarà (laboral). 

Fora horaris, graelles i quadres, 

fora llistes, programar i avaluar. 

Ara em toca viure a dojo 

pels camins que m’he de dissenyar. 

Educador incombustible, 

vaig començar la feina força aviat. 

Introvertit, afable i transmissor 

de la llengua i del saber, 

he acollit nenes i nens, 
els he ofert el meu aixopluc 

i els he intentat respondre 

els seus dubtes i perquès. 

L’etapa m’ha estat profunda i dúctil, 
marcada per la dedicació 

tot compaginant treball i estudi 

entre família, llar i emocions. 

M’he sentit estimat 
per alumnes, famílies 

companys i companyes 

en el meu llarg transitar. 

Potser he deixat 
una petita empremta a l’Edumar, 

amb el dia a dia, curs a curs. 

Educador incombustible, 

què faré amb el temps? 
M’arriba l’etapa de la impunitat, 

de saber que m’organitzo la vida 

i ningú ja me la organitzarà (laboral). 

Desitjo trobar dies lúcids 
i meravelles a l’abast, 

amb hores d’oci i descans, 

tot gaudint d’una bona vida. 

Ja que encara tinc món pel davant. 

                            Martí Ritort (setembre 2017)


