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

Escola Edumar 
-> BUSQUEM UN LEMA PER L’ESCOLA! - AVIAT MÉS INFORMACIÓ <-

CURS 2017/18 - BUTLLETÍ #5 8 DE GENER DE 2018 - CASTELLDEFELS

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.

Voluntaris 
Sortides 
A partir d’aquest 
trimestre les 
famílies poden 
participar en 
algunes sortides 
escolars com 
acompanyants. 

Més informació a 
la pàgina 7.

“Res és tan encomanadís com l’exemple” 
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD



És l’hora dels adéus 

Ara és el moment de treure el cap per aquesta finestra, ho faig per 
acomiadar-me de l’escola, ja que aquest mes poso punt  final a la 
meva etapa com a mestra. 

Jubilar-se! Una paraula que ens impressiona una mica, 
segurament perquè pensem: I ara què? La sensació que tinc és 
d’anar tancant portes cada vegada que faig alguna activitat que sé 
que no es repetirà, com a mínim en aquest context: sortides amb 
els infants, els tallers, les festes, més tard les convis… Però de 
seguida penso que, si el destí m’ho permet, se n’obriran d’altres, 
segur que ben engrescadores, ja que dels nens i nenes he après la 
curiositat i les ganes de fer coses amb il·lusió. I això em fa sentir 
bé. 

És gairebé mitja vida dedicada a exercir aquesta bonica professió, 
que m’ha fet viure tot un reguitzell d’experiències, Les negatives, les ficaré dins d’un globus que 
s’enlairi ben amunt i es perdi en l’infinit. Le positives, les duré sempre a prop meu per mantenir viu 
el caliu de l’estimació que m’enduré a la meva maleta virtual i que m’acompanyarà a aquest nou 
camí que ara començaré. I ho faré amb calma i tranquil·litat, sense dependre, per primera vegada 
a la vida, d’un estri ben poc afortunat anomenat rellotge. 

D’alguna manera voldria donar les gràcies a les famílies, per la seva ajuda i per l’afecte i respecte 
que m’han demostrat en aquesta llarga trajectòria compartida a l’escola. I m’agradaria fer-ho 
recordant uns versos d’un poema, fruit de la sensibilitat d’un pare: 

La mestra no ho sap tot, 
però porta un estel al seu somriure, 

sempre sap el que ens fa falta  
i ens regala cada dia un tos d’amor. 

A tots els i les  mestres que feu escola, el desig que col·laboreu a fer que cada dia hi hagi més 
infants  que ens facin creure en l’esperança d’un futur cada vegada millor, perquè de grans elles i 
ells seran més persones...I que la tecnologia no us faci perdre mai la humanitat! Finalment, l’adéu 
més entranyable a tots els meus alumnes, els d’abans i els d’ara, amb la promesa que, per temps 
que passi, sempre sereu les nenes i els nens de la Marta. 

Fins a sempre, escola! 

Marta Marced i Botella 
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Escola Nova 21 
Aquest 2018 continuem el nostre compromís amb el programa EN21 (Escola Nova). El treball que 
tenim previst com a escola de la mostra és continuar amb la creació de la visió de centre, és a dir, 
definir entre tota la comunitat educativa com volem l que sigui l’escola en un futur a mitjà termini. 
Com diu en Boris Mir, director adjunt d’Escola Nova 21, “es tracta d’una concreció de l’ideal de 
centre al qual s’aspira, el que volem ser quan siguem grans, i que faci realitat el Projecte Educatiu 
de Centre”. 

Com sabeu, els mestres i alumnes ja hem començat a somiar l’escola que volem, però encara 
falten més somnis, els de l’equip de monitoratge i els de vosaltres famílies!!  

Per aquesta visió d’escola, la implicació de les famílies és una peça clau. Aviat us convidarem a 
una nova sessió conjunta mestres i famílies per a treballar tots plegats sobre l’escola que 
volem, com volem replantejar el propòsit de l’aprenentatge, i quines pràctiques i principis creiem 
que han de ser coherents en com es dóna l’aprenentatge a la nostra escola. 
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Festes Escola 
Cada 30 de gener, des de 1964, se celebra el dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP) 
per recordar el llegat de Mahatma Gandhi el dia que es commemora l’aniversari de la seva mort. 

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau fou fundat  pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal i 
Vidal, i és una iniciativa difosa internacionalment. Propugna una educació permanent en i per a 
la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau. 
El seu missatge bàsic diu: “Amor universal, No-violència i Pau. L’Amor universal és millor que 
l’egoisme, la No-violència és millor que la violència i la Pau és millor que la guerra”.  

Des de l’escola volem treballar amb els nostres alumnes el fet de sensibilitzar sobre la pau entesa 
com a molt més que l'absència de guerres i baralles i incidir en aprendre a resoldre els conflictes 
de manera pacífica i dialogant, és a dir, expressant les opinions de forma tranquil·la, clara i 
ordenada. 

Sortides del mes 
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Data Curs Lloc Durada

16/1 3r Teatre Castelldefels Migdia

18/1 I5 MNAC Migdia

24/1 2n Liceu Migdia

24/1 I4 La Pedrera Tot el dia

24/1 4t A Biblioteca Migdia

25/1 4t B Biblioteca Migdia

ALTRES DATES D’INTERÈS 
Febrer - Febrer és el mes de la disbauxa i el 
senyor Carnestoltes ja ens està preparant 
alguna de molt grossa!!! 

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

ENS HA AGRADAT A LA WEB… 
Què són les tertúlies literàries - 
publicacionesdidacticas.com 

https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/agenda-dactivitats-de-gener-4/?wpdmdl=12246
http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/045009/articulo-pdf
https://www.bibliotecarfjcastelldefels.org/download/agenda-dactivitats-de-gener-4/?wpdmdl=12246
http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/045009/articulo-pdf


Divendres recollida Comunitat Mitjans i Comunitat Grans 

Aquest mes de Gener podreu pujar a recollir els vostres fills i filles de 1r a 3r el divendres dia 26. 
Recordeu que les portes aquell dia s’obren a les 16.45h. Us hi esperem!! 

Biblioteca 
El divendres 26 de gener a les 17.15h Jaume Centelles, mestre 
jubilat que forma part del Grup de treball Passió per la lectura de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat explicarà el conte L’ou més 
bonic del món. 

 
Berenars solidaris 
Des de l'equip de direcció i el claustre volem agrair la iniciativa de la 
comissió del pati, per oferir berenars solidaris (boníssims!) la tarda del 
15 de desembre amb l'objectiu de recaptar fons per l’escola. La 
iniciativa va ser tot un èxit i els diners recaptats es destinaran a un nou 

projecte pel nostre pati. 

Són iniciatives com aquestes les que fan que de 
mica en mica la nostra comunitat creixi i es faci més 
forta. Les famílies sou un pilar fonamental i només 
amb la vostra participació activa com en la tarda 
d'avui, podrem construir una escola de la qual 
puguem estar orgullosos! 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Berenars solidaris 
12 DE GENER - 17 H 
26 DE GENER - 17 H

Hore del Conte 
L’ou més bonic del món 

26 DE GENER - 17.15 H

Recollida Comunitat 
Mitjans i Grans 
26 DE GENER - 16.45 H



Menjador 
Des de l’escola som conscients que tot el temps que els nens i nenes passen a l’escola és temps 
educatiu i per tant nosaltres hem de vetllar perquè així sigui. El temps de migdia del menjador 
escolar és un moment privilegiat per desenvolupar-hi tasques d’educació alimentària, fomentar 
hàbits saludables i sostenibles. 

Com ja sabeu aquest curs vam posar en marxa que l’alumnat de sisè de primària es pogués 
servir el menjar, sempre sota la supervisió d’un adult. Creiem que d’aquesta manera eduquem 
en un consum adequat d’allò que mengen i són responsables de la quantitat de menjar que s’han 
posat. Fer partícip l’infant sobre la quantitat que vol menjar, a més de promoure la responsabilitat 
sobre la seva alimentació, contribueix a evitar i reduir el malbaratament alimentari. 

La iniciativa ha funcionat molt bé i aquest segon trimestre es farà extensiu a l’alumnat de 
cinquè.  

Fruita a l’escola 

Aquest curs, i en el marc del projecte d'Escoles 
Verdes, es continua amb el Programa Escolar de 
Fruita a l'Escola.  Aquest programa és  una 
iniciativa de la Unió Europea,  amb l'acció 
conjunta dels departaments d’Agricultura, Salut i 
E n s e n y a m e n t .  E s  t r a c t a d e d i s t r i b u i r 
gratuïtament fruita i verdura fresca als escolars 
de segon cicle d’educació infantil i de primària 
(infants de 3 a 12 anys). L'entitat responsable de 
coordinar-lo és AFRUCAT. 

L'objectiu és promoure entre l'alumnat hàbits de 
consum saludables  i promoure el consum de 
fruites.  

Està previst rebre 6 entregues mensuals, de 
gener a juny de 2018.  El primer lliurament de 

fruita és la setmana del 8 de gener durant l'estona d'esbarjo, i el seu consum és voluntari. Els 
infants quan surten al pati es troben unes taules amb la fruita preparada. Hi ha un mestre que els hi 
explica que és i ells lliurement poden decidir si en volen menjar o no. 

Les fruites que tindrem aquesta primera entrega són: cirerol, pera conference, plàtan i clementina. 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Carmanyola 

Davant de la demanda d’algunes famílies de l’escola i seguint les 
indicacions del Departament d’Ensenyament per tal d’obrir noves vies 
per a facilitar a les famílies que els seus fills/es puguin dinar a l’escola 
fent ús de la carmanyola, en el darrer Consell Escolar es va aprovar 
l’ús de la carmanyola en la nostra escola en l’espai del menjador 
escolar. Per a poder arribar en aquest punt, es va fer un treball previ de 
normativa i viabilitat, parlant amb els agents implicats. 

Ara cal concretar com serà el funcionament  del servei,  parlar amb les famílies que havien 
demanat aquest servei i concretar amb l’AMPA com s’acaba de regular. Us mantindrem informats. 

Acompanyaments sortides i piscina 

Com ja us vam informar via email a finals de desembre, hem engegat una 
iniciativa perquè pares/mares/familiars puguin acompanyar de forma 
voluntària a algunes de les sortides escolars, iniciativa la qual ha estat 
valorada i aprovada pel Consell Escolar de l'escola.  

Considerem que la participació de les famílies és un dels pilars 
fonamentals de la nostra escola. Entenem l’escola com una comunitat on 
famílies i mestres acompanyem els infants en el seu procés de creixement. 
És per aquest motiu que l’escola facilita la participació i implicació de les 
famílies. Els familiars que ho desitgin podran apuntar-se a la borsa de 
voluntaris/es i acompanyar al grup del seu fill/a en les sortides 
escolars.  

Si voleu participar, cal omplir la butlleta i lliurar-la a direcció (disponible en 
pdf aquí o la podeu demanar a secretaria). En aquest document es sol·licita, seguint indicacions el 
Departament d’Ensenyament, el reconeixement de no haver comès delictes de naturalesa sexual. 
Des de l’any 2015 les persones que treballen o acompanyen a menors tenen l’obligació d’aportar-
lo. 

El dijous 18 de gener us convidem a les 15.30h a 
una trobada de valoració amb les famílies que 
durant aquest primer trimestre han acompanyat a 
piscina. També convidem a les famílies que es volen 
incorporar a la borsa de voluntaris de piscina i 
sort ides per a in formar com func ionarà 
l’acompanyament.
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Reunió voluntaris 
sortides 

18 DE GENER - 15.30 H

http://www.escolaedumar.org/wp-content/uploads/2018/01/edumar-solicitud-voluntaris-sortides.pdf
http://www.escolaedumar.org/wp-content/uploads/2018/01/edumar-solicitud-voluntaris-sortides.pdf

