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Butlletí informatiu Escola Edumar

Ara ve Nadal…
Diverses informacions
referents als darrers
dies del trimestre.
Més informació a la
pàgina 3.

Un butlletí d’informacions, notícies i esdeveniments

Projecte
Erasmus+
Comencem a treballar
en el noste projecte.
El podreu conèixer a
la pàgina 2.
Biblioteca
Aquest curs els contes
populars d’una
manera molt actual.
Més informació a la
pàgina 5.
Sant Nicolau
« Mira profundament la natura i llavors ho comprendràs tot molt millor. »
ALBERT EINSTEIN

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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INCLUSIVA

INNOVADORA

VERDA

Som una escola
inclusiva

Som una escola
innovadora

Som una escola
verda
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Com cada any ja
estem preparats per
rebre a Sant Nicolau.
Més informació a la
pàgina 4.
LECTURA DEL
BUTLLETÍ
L a l e c t u ra ò p t i m a
d’aquest butlletí es
pot realitzar amb una
tablet o un mòbil amb
pantalla
g r a n .
També es
pot llegir
amb un
PC/Mac.
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PROJECTE ERASMUS +
Durant els darrers anys com a escola hem participat en projectest eTwinning a nivell europeu però
encara així creiem que voliem impregnar-nos més de metodologies dels altres països. D’aquí va
sortir la proposta de presentar un projecte Erasmus + KA101 de mobilitat de professorat.
Vam ser molt afortunats de rebre aquest reconeixement, tot i la pandèmia. Quan poguem viatjar
els mestres escollits es formaran a l’estranger en estades d’una setmana i després els nous
aprenentatges I les noves metodologies repercutiran de manera

directa i molt positiva en la

nostra escola. El nostre projecte es titula: “Welcome tu my class”. Té una durada de 24 mesos
(Curs 2020/2021 i 2021/2022) i està subvencionat pel Ministeri d’Educació i la Comunitat Europea.
Partim de la idea que si volem que els nostres estudiants s'integrin en una societat internacional i
tinguin les mateixes oportunitats de treball que els nostres veïns europeus, hem d'assegurar que li
donin al nostre subjecte la importància que té en la nostra societat actual. Poder parlar i escriure,
en al menys, una llengua estrangera s'ha convertit en una necessitat avui dia. El nostre objectiu és
preparar als nostres estudiants per parlar, escriure i comprendre en les diferents llengües
mitjançant el desenvolupament de la competència lingüística.
Els objectius que ens plantegem en aquest projecte és principalment:

- Millorar la qualitat de l'educació escolar.
Per aconseguir aquest objectiu pretenem consolidar i / o reforçar els següents aspectes
a) Consolidar el canvi metodològic amb la incorporació de l'anglès dins de les aules.
b) Completar la formació en Aprenentatge Basat en Projectes (PBL)
c) Incorporar noves estratègies i metodologies d'aprenentatge a través de la gamificació.
d) Reforçar l'ús de les TAC en la nostra acció docent.
e) Incloure un enfocament europeu en la nostra pràctica docent.
f) Actualitzar i millorar tècniques metodològiques en l'ús de l'anglès com a llengua estrangera.
g) Reorganitzar espais d'aula i recursos.
h) Internacionalitzar el nostre projecte d'escola inclusiva.
i) Donar prioritat a competències didàctiques de caràcter pràctic que facilitin la inclusió del nostre
alumnat en la societat.
j) Integrar el projecte amb el nostre entorn més proper.

Aquests objectius van lligats amb els principals temes que es tracten en el nostre projecte:
- Metodologies innovadores en l'ensenyament general de la llengua anglesa
- Estratègies metodològiques integradores i inclusives
- Transició dels alumnes de l'escola primària a la secundària
- Millorar en les competències comunicatives a l'escola primària
- Introducció de les TAC en el dia a dia de les aules
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JORNADA INTENSIVA
El proper dilluns 21 de desembre serà el darrer dia d’escola i donarem pas
a les vacances de Nadal, per aquest motiu aquest dia farem horari intensiu
de 9 a 13.00.
Ens veiem de tornada el divendres 8 de gener de 2021.

I AQUEST ANY, LA LOTERIA QUÈ?
Aquest any degut a les mesures per Covid no podrem celebrar la festa de
Nadal i els nens i nenes de 6è no faran venta de loteria com és habitual.
Tot i així, a partir del segon trimestre faran petites accions sempre amb les
mesures covid presents per tal de poder aconseguir una petit finançament
pel seu viatge de final de curs.

ARA VE NADAL…
Les festes de Nadal tornen a apropar-se, i amb elles els primers dubtes sobre
els regals als mestres.
De nou us diem de no fer regals, ja que no es la nostra línea com a escola.
Com a docents ja sentim gratitud acompanyant els vostres fills i filles en el
seu creixement com a persones en una de les etapes més importants de la
vida. Sovint un somriure vostre o unes paraules de suport després d'una
reunió són el millor regal. Si, no obstant això, com a famílies teniu ganes de
fer un regal material, us aconsellem que sigui un regal per a la classe com per exemple jocs
o altre material didàctic. En aquest darrer cas podeu adreçar-vos al vostre tutor o tutora perquè us
pugui guiar.
Amb regal o sense...saber que hi sou i que confieu en l'escola és el que compta.
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DATES A RECORDAR
Sortides del mes de desembre
Durant el mes de desembre les classes que marxaran de sortida i/o convivències seran:

Sortides desembre
Parc de la Muntanyeta/ Parc dels

1/12/2020

G6 i G8

2/21/2020

G5 i G7

2/12/2020

5è

3/12/2020

G2 i G4

11/12/2020

2n

11/12/2020

6è

Barris de Castelldefels

Matí

13/12/2020

3r

Fira de Santa Llúcia

Tot el dia

18/12/2020

6è

Barris de Castelldefels

Matí

A concretar

4t

Platges metropolitanes

Matí

Tellinaires
Parc de la Granota/ Parc del Castell
L’OBC balla Ravel (Auditori de
Barcelona)
Parc de la Granota / Parc dels Xiprers
Can Rosés i jaciment arquelògic
Romà: tot descobrint la història!

Matí
Matí
Matí
Matí
Tot el dia

Festes d’escola
El divendres 4 de desembre celebrarem a l'escola, com cada any, la festa de
Sant Nicolau, patró dels infants i el qual vetlla perquè en el món regni la PAU.
Aquell dia el compartirem amb aquest personatge, acompanyat del seu
ajudant El Bisbetó. Els alumnes de 6è faran d'adults i seran els "mestres" a la
tarda de les diferents classes de l'escola.
Durant la jornada Sant Nicolau farà el seu discurs organitzat en dos torns i ell i
El Bisbetó visitaran tots els infants a les seves aules. L'encesa de llums es farà
com cada any, tot i que en diferents torns per a garantir totes les mesures de seguretat pertinents.
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Dir-vos que és possible que les sortides de la tarda es vegin modificades i alguns cursos no surtin
puntuals. De totes maneres, les sortides es faran de manera esglaonada com sempre.

I recordeu…

Sant Nicolau obre les festes de Nadal amb clau!

També el a principis de desembre arribarà a la comunitat de petits i
de mitjans un Tió per a cada classe, li donarem menjar i cuidarem molt
i així el dilluns 21 de desembre durant la festa d'hivern li cantarem
cançons i ens cagarà neules i torrons.

COMISSIÓ BIBLIOTECA
Quina és la veritable versió de la Caputxeta?
Ei, hem arribat, primera clariana, primera rotllana!
Pareu bé les orelles, que parlarem de la nena més famosa del món, del número u dels contes
clàssics! Un relat que trena la història amb pocs elements. Si diem nena, bosc, llop ja ho tenim en
ment, oi? Exacte, la Caputxeta vermella.
En aquesta ocasió us hem preparat una petita pinzellada de la història
d’aquest conte i després… Txan txan, sorpresa! Pareu atenció perquè
us presentarem una versió super original i brutalment autèntica que us
sorprendrà com no us imagineu. Tsst, queda dit.
Llavors, a veure, d’on ve el conte? Deiem que aquestes històries, abans
de ser fixades literàriament als llibres escrits es traspassaven de viva
veu, oralment, de boca a orella, en la intimitat de la llar, en família. Per
tant, podem entendre que seria més que probable que la història tingués versions diferents, no?
5

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

1 DE DESEMBRE DE 2020

Ahà… I segurament moltes es van perdre o no van
tenir la fortuna de ser recollides per ningú (els
folkloristes van dur a terme la tasca de recollir abans
no es perdés, però de ben segur que no van arribar
a tot). I si no eren recollides i traspassades al paper,
aviat es van anar perdent amb tots els canvis socioculturals que anaven arribant per quedar-se al llarg
del XIX.

I qui va fer això, per primera vegada, en el cas de la
Caputxeta? Charles Perrault.

Però en tenim més versions, les vols conèixer totes? Segueix llegint al blog de la Biblioteca.
http://www.afaedumar.cat/categoria/biblioteca/
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Contacte Escola
C/Granada 18

Atenció telefònica

Castelldefels

936 650 981

Correu electrònic
a8043310@xtec.cat

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

Contacte AFA
C/Granada 18

Atenció telefònica

Castelldefels

682194018
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Correu electrònic
coordafaedumar@peretarres.org

