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

« L’entusiasme és la mare de l’esforç, sense ell mai es pot aconseguir res gran. »  
RALPH WALDO EMERSON 

Aquest butlletí és una feina en equip del Claustre de l’Escola Edumar que s’emet de forma 
mensual via correu electrònic i publicació a la web de l’escola. Si tens alguna idea o 
suggeriment ens pots escriure a la següent adreça: a8043310@xtec.cat. 
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Escola Edumar 
CASTELLDEFELS

CURS 2020/21 - BUTLLETÍ #2 3 DE NOVEMBRE DE 2020

Noms de classe 
Tenim novetats, les 
classes ja han escollit 
nom. Més informació 
a la pàgina 2. 

Consell 
d’alumnes 
Ja tenim delegats i 
d e l e g a d e s d e 
c lasse .E l s podreu 
conèixer a la pàgina 
6.  

Biblioteca 
Aquest curs els contes 
p o p u l a r s d ’ u n a 
manera molt actual. 
Més informació a la 
pàgina  10. 

Castanyada 
Tot i el Covid hem 
c e l e b r a t l a 
Castanyada. Un recull 
d’imatges a la pàgina 
9. 

LECTURA DEL 
BUTLLETÍ 
La lectura òptima 
d’aquest butlletí es 
pot realitzar amb una 
tablet o un mòbil amb 
p a n t a l l a 
g r a n . 
També es 
pot llegir 
a m b u n 
PC/Mac.                               

INCLUSIVA 
Som una escola 

inclusiva

1
INNOVADORA 

Som una escola 
innovadora

2
VERDA 

Som una escola 
verda

3

mailto:a8043310@xtec.cat


ESCOLA EDUMAR, CASTELLDEFELS. CURS 2020/21 - BUTLLETÍ #2 3 DE NOVEMBRE  DE 2020

JA TENIM NOM DE CLASSE! 

Com ja sabeu aquest curs el nostre eix transversal és “Acció 360”. Tenim l’objectiu d’apropar als 
nostres alumnes a l’entorn més proper, tot descobrint el nostre municipi, la zona, la fauna I la flora 
que ens envolta… 

Com ja va sent tradició dels últims anys, els noms de les aules tenen relació amb aquest eix 
tranversal.  Ara ja podem donar a conèixer aquests noms: 

COMUNITAT DE PETITS: parcs de la ciutat 

COMUNITAT DE MITJANS: flora i fauna de la zona 
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2n A: L’olla del Rei

2n B: El Remolar

2n C: La Murtra

GRUP 1: Parc de la Granota

GRUP 2: Parc Marta Mata

GRUP 3: Parc dels Xiprers

GRUP 4: Parc del Mar

GRUP 5: Parc dels Tellinaires

GRUP 6: Parc del Vaixell

GRUP 7: Parc de la Muntanyeta

GRUP 8: Parc del Castell

1r A: Les tortugues

1r B: La merla blava

1r C: Les granotes

3r A: Club nàutic

3r B: Port Ginesta

3r C: Les dunes
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COMUNITAT DE GRANS: barris del municipi 

 

ESCOLA VERDA 

Els representats d’escola verda us volen fer arribar un missatge: 

Benvolgudes famílies, 
Som els representants d'escola verda de l'escola. Us escrivim aquesta carta per a informar-vos 
sobre la recollida de l'oli usat. 
La recollida de l'oli serà els dijous al matí, més concretament de 8:50h a 9:10h. A la porta 
principal trobareu a 1 o 2 representants d'escola verda i serà allà on haureu de deixar els pots/
clakis PLENS. Seguidament us donaran un o dos (depèn de quants hàgiu portat) de buits i nets. 

Moltes gràcies 

Atentament: 

 

Secretaria i representant d’escola verda.  
Candela Serra. 
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5è A: Can Bou

5è B: Montemar

4t A: Baixador

4t B: La Pineda

6è A: Els Canyars

6è B: La Muntanyeta
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SEGELLS DE QUALITAT DEL PROJECTE ETWINNING 

El curs Passat la nostra escola va participar, 
juntament amb escoles de diferents països 
d’Europa en un projecte a través de la 
plataforma e-Twinning anomenat “Pay it 
forward”. Doncs estem d’enhorabona ja que a 
l’estiu ens van otorgar un Segell de Qualitat a 
nivell nacional.  

Degut a aquest reconeixement, el nostre 
projecte va estar tant ben valorat que els van 
enviar als premis europeus i hem estat 
galardonats amb un Segell de Qualitat Europeu per la nostra excel·lent  tasca en el projecte “Pay 
it Forward” d’eTwinning. Això vol dir que la feina dels nostres alumnes i dels docents participants 
de la nostra Escola ha estat reconeguda al més alt nivell europeu.  
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LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA 

L’escola continua formant part del Laboratori de Transformació Educativa com a centre facilitat.  

El Laboratori de Transformació Educativa és una iniciativa 
del Departament d’Educació que promou la col·laboració, 
la corresponsabilització i el treball conjunt entre els 
diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de 
la transformació global del sistema educatiu. Els 
processos de transformació educativa es fonamenten en 
un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis 
significatius en els projectes educatius dels centres partint 
d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació. 
Aquests canvis afecten les pràctiques i metodologies 
docents, l’organització, la cultura avaluativa i el 

funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i coresponsabilitat. 

El Laboratori de Transformació Educativa ens ofereix tot un seguit de metodologies 
d’acompanyament a centres i de treball en xarxa com a estratègia de creixement de l’organització 
escolar i d’una comunitat que aprèn des d’una visió holística: acompanyament i suport d’una 
persona externa que és la facilitadora, formació a l’equip impulsor i a l’equip directiu, 
aprofundiment en temes d’interès amb experts, participació en Xarxes territorials de transformació 
(estructures intencionals on participen centres del Laboratori amb altres centres del territori per 
generar una cultura pedagògica de treball cooperatiu 
entre centres amb objectius transformadors), etc. 

La crisi del COVID ens ofereix l’oportunitat de sortir 
reforçats i avançar cap a una societat més humana i 
una educació més inclusiva, justa, acurada i equitativa. 
Ens sembla urgent promoure un espai i un temps on 
qüestionar-nos, dialogar, reflexionar col·lectivament i 
fer un acostament racional a la pregunta per 
l’educació que volem avui i en el futur.  
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XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES: FORMAR PER 
TRANSFORMAR 
 
L’escola també participa de la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb), la qual és una 
modalitat de formació i desenvolupament professional docent 
basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel 
Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. 
La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres 
d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen 
iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en 
equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que 
afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu 
desenvolupament professional i als centres a constituir-se en 
organitzacions que aprenen.  

Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats 
en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents. 

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 a tractar temes d’escola i 
prendre decisions que impliquen directament als nens i les nenes. 

Els representants de l’alumnat d’aquest curs són: 

6



ESCOLA EDUMAR, CASTELLDEFELS. CURS 2020/21 - BUTLLETÍ #2 3 DE NOVEMBRE  DE 2020

 

 

 

 

 

7

Uxue Bernacchini Cloe Alabernia Axel Timoneda

Èlia Barrera Mencia Compagnucci Oriol Marín Valentina Herrero

Roc Rovira Éric Ripollès Grettel Santiago

1r 

2n

3r
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Esther Ortiz Laia Guirao

Berta Salvador Laia Subirana

Vera Guijo Eric Bernades

4t

5è

6è
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LA CASTANYADA 
 
El 30 d’octubre vam celebrar a l’escola la Castanyada. La festa es va fer al 
pati amb les mesures de seguretat pertinents.  

Els nens i les nenes de l’escola s’havien preparat danses tradicionals i els 
més grans, els de 6è tenien una batucada per fer-nos ballar.  

Per la tarda, tot i que aquest any no vam fer panellets, les castanyeres, els 
vailets, les castanyes i els moniatos no van faltar per endolcir la festa. 
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COMISSIÓ BIBLIOTECA 

El bosc dels contes populars 

Enguany el blog de la biblioteca de l’escola Edumar ens prepara un viatge de descoberta a tots, 
gegants, grans, mitjans i petits! Entrarem tots junts, de mica en mica, en el món dels contes 
populars i les rondalles.  

Per fer-ho com mereix l’ocasió, ens imaginarem endinsant-nos en “el bosc”. Un bosc imaginat: el 
bosc dels contes populars. Perquè el bosc és l’escenari principal de bona part de les rondalles i 
les històries que es van transmetre oralment, al llarg dels segles, fins a arribar-nos. Ell amaga tots 
els perills i conté les forces màgiques que necessitarem per fer el nostre caminet vital. 

Us proposem fer una immersió en els contes populars a partir d’entrades al blog que ens 
imaginarem com trobades celebrades en rotllana en les clarianes del bosc. Així, de clariana a 
clariana, a través dels mesos, farem un tomb i anirem avançant entre troballes i reflexions, 
compartirem idees i sobretot, descobrirem la literatura més popular. La que tots coneixem, sí, però 
potser no tant com ens imaginàvem! 

Avisem d’entrada: d’aquest camí no en sortirem igual que com l’hem iniciat, la nostra mirada 
canviarà. Ens hi acompanyareu? 

http://www.afaedumar.cat/categoria/biblioteca/ 
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DATES A RECORDAR 

Sortides del mes de novembre 

Durant el mes de novembre les classes que marxaran de sortida i/o 
convivències seran: 

Festes d’escola 

El mes vinent...  

El dia 4 de desembre se celebra la Festa de Sant Nicolau, patró dels nens i les 
nenes. Durant aquest dia l’alumnat de la nostra escola i sobre tot els nens i nenes 
de sisè són els protagonistes. 
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Sortides novembre
6/11/2020 1r A CRAM (El Prat de Llobregat) Matí

10/11/2020 6è
Visita les minideixalleries de 

Castelldefels
Matí

11/11/2020 2n El Remolar I les Filipines Tot el dia

11/11/2020 5è Visita al Castell Matí

11/11/2020 1r B Cim de les Àligues Tot el dia

12/11/2020 4t Les tres veuetes del conflicte (escola) Matí

Setmana 16 
de novembre

5è Taller del còmic (escola) Matí

19/11/2020 1r C CRARC (Masquefa) Tot el dia

27/11/2020 2n
Sortides a l’entorn: Vegetació de la 

platja de Castelldefels
Matí

27/11/2020 4t
Coneguem l’ecosistema de les platges 

metropolitanes
Matí

Novembre Petits Sortides a l’entorn proper Matí
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Contacte Escola 

 

Contacte AFA 
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Correu electrònic 
a8043310@xtec.cat

De 9h a 12.30h i 
de 15h a 16.30h

Atenció telefònica 

936 650 981 
C/Granada 18 

Castelldefels

Correu electrònic 
coordafaedumar@peretarres.org

Atenció telefònica 

682194018

C/Granada 18 

Castelldefels
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