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« Si véns, per exemple, a les quatre de la tarda, des de les tres començaré a ser feliç »
Antoine de Saint-Exupéry

Ens va venir a visitar
Sant Nicolau. Més
imatges a la pàgina 2.
LECTURA DEL
BUTLLETÍ

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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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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SANT NICOLAU
Com cada any vam celebrar Sant Nicolau, l’alumnat de 6è es va posar a la pell dels docents del
centre i aquella tarda es van encarregar de fer de mestres. Pel matí vam rebre a Sant Nicolau i el
bisbetó tot cantant.
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Per la tarda els mestres de 6è van preparar diferents activitats al pati de l’escola.

Hem volgut recollir les experiències d’alguns mestres de 6è d’aquell dia tant important per la
nostra escola. La Luna Santos de 6è A: “per mi Sant Nicolau va ser una molt bona experiència tot i
que la feina de mestre és molt cansada, havia d’ajudar molt. Vull que cada any es continui fent ja
que és una experiència que tots
els nens i les nenes han de viure”.
D’altra banda tenim la Maria
Méndez de 6è A, arribada
aquest curs a l’escola, no havia
viscut mai aquesta festa i ens
explica que: “els nens i les nenes
es van portar molt bé i després
d ’a q u e s t a ex p e r i è n c i a
m’agradaria ser mestra quan
sigui gran”.
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Per últim, com a clausura del dia, Sant Nicolau va fer l’encesa de les llums de Nadal dels
passadissos de la nostra escola.

Projecte eTwinning

NADAL
Els nens i nenes de l’escola van acomiadar el
trimestre fent cagar el tió.
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ENS AGRADA EL NADAL
Ja feia uns dies que els tions havien anat arribant a les classes i passadissos de l’escola. Alguns
d’ells venien ben preparats amb mascareta, ronyonera, gel i mascareta de recanvi després d’haver
passat proves PCR i tot!
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El dia 21 de desembre per acomiadar aquest primer trimestre els nens i les nenes de totes les
comunitats van fer cagar el tio.
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ESTIMAT 2021…
Els nens i les nenes de la Comunitat de Mitjans van decidir fer una carta a l’any 2021.

ESTIMAT 2021, aquest any 2020 no ha estat com ens esperavem per això els nens i nenes de
la Comunitat de Mitjans et volem demanar el següent.
El meu desig és que…
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el Covid desaparegui
no hi hagi violència, ni guerres, ni baralles, ni atacas terroristes
siguis un any feliç per tothom
m’ajudis a ser futbolista
pugui conduir una moto de muntanya
ens poguem reunir altre cop tota la família
tothom tingui cura del material i de l’escola
tots ens posem en la pell dels altres
no faci tant vent ni tant fred
poguem cantar moltes nadales
tornem a viatjar per poder veure la família
celebrem les festes tranquil·lament
poguem anar a l’escola sense portar mascareta
estiguem bé a la Classe
pugui estar és temps amb els meus cosins
viatgem a Galícia per veure els meus avis
el meu germà es deixi d'oblidar la motxilla per anar al Cole
la meva mare no hagi de treballar tant.
ens respectem entre tots
la meva mare pugui agafar-se un pis.
tots estiguem bé de salut.
l’escola torni a ser com abans
siguis un any més normal, com els d’abans
tots ens estimem
la gent pobra tingui menjar
tots siguiem feliços
no hi hagi racisme
reciclem més i millor
siguem més nets i no embrutem tant els carrers
no hi hagi maltractament animal, ni abandonin les mascotes
ens respectem tots siguem com siguem
cuidem millor la natura i el nostre planeta
els rius i les platges estiguin nets
la gent reculli els excrement dels seus gossos
treguin més superthings
poguem anar de convivències

Tenim moltes ganes de que comencis!
l’alumnat de la Comunitat de Mitjans
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PROJECTE ETWINNING
Aquest curs tornem a participar en un projecte eTwinning, és la continuació del que ja vam formar
part l’any anterior I vam aconseguir els segells de qualitat tant a nivell nacional com a nivell
europeu.
Doncs bé el projecte s’anomena “Pay it forward 2”, els mestres participants a l’inici d’aquest curs
van fer la següent descripció:

”Les escoles són el cor de les nostres comunitats i junts podem fer un canvi. Aquest projecte
convidarà i donarà suport als nostres alumnes i comunitats a participar en 20 reptes climàtics,
amb l'objectiu de millorar i revertir l'impacte que tenim sobre el medi ambient. Veurem cinc
problemes climàtics principals: protegir i restaurar la natura, netejar l’aire, reviure els nostres
oceans, construir un món lliure de residus i fixar el nostre clima. També donarem suport a les
nostres comunitats participant en esdeveniments benèfics, donacions, treballs voluntaris, etc. “
" No es tracta de retornar la bondat, sinó de transmetre-la “.

Quan s’acostava Nadal van llençar el repte
de fer un amic invisible sostenible. L’escola
“Scuola dell'infanzia Speranza“ de Busto
Arsizio (Llombardia, Itàlia) ens va escollir,
concretament a les classes de 2n.
Els seus alumnes van recollir fulles i
materials del seu pati i els van convertir en
ornaments i collarets.

Per poder gaudir i mostrar orgullosos aquest regal tan especial
que van rebre des d’Italia, les mestres i els alumnes de segon van
decidir penjar aquestes decoracions al passadís.
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Els nostres alumnes de segon en rebre aquest detalls van decidir crear també uns altres regals.
Amb un collarets de fusta que feia anys que teniem a l’escola, (partint de les 3R’s) van escollir
paraules boniques en català i les van escriure als collarets; també van fer un petit diccionari de
traducició a l’anglès i ho van enviar cap a Itàlia.
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DATES A RECORDAR
Sortides del mes de gener
Durant el mes de gener les classes que marxaran de sortida i/o convivències seran:

Sortides gener*
Taller Educació per la Pau i la Solidaritat: “Aus

21/1/2021

2n

22/1/2021

4t

Sortida de ciències (Museu Blau de Barcelona)

Tot el dia

29/1/2021

2n

Sortida a la platja

Matí

A concretar

3r

Niti i el Lleó (Biblioteca de Castelldefels)

Matí

A concretar

Petits

Sortides d’entorn

Matí

Migratòries- Ombú Acció”

Matí

* Les sortides fora del municipi poden quedar afectades per possibles noves restriccions de mobilitat.

Festes d’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.
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El mes vinent...
Carnestoltes és una de les festes més importants de la nostra escola. El Rei Carnestoltes vindrà
per regnar. El seu regnat és curt, però farcit de soroll, festa, disfresses i diversió. Els nens i les
nenes es disfressaran, faran gresca i xerinola i ens deixarem dur per la disbauxa... fi ns que
apareixerà una vella amb set cames: la Vella Quaresma! Aleshores, la
festa s’acabarà...
Per aquest any, com ja ve sent habitual, cada classe es disfressarà d’un
motiu relacionat amb el nom de la seva classe. A l’escola es decidirà el
tema concret, el model i es realitzarà una part de la disfressa. Si les
famílies han de col·laborar aportant materials o fent altres parts ja se us
comunicarà més endavant.

Els informes d’avaluació
L’informe que se us presentarà valora el grau d’assoliment de cadascuna de les competències
bàsiques establertes al currículum de forma qualitativa i no des d’una vessant quantificadora.
Aquest document pretén facilitar-vos informació sobre els processos pels quals passa el vostre fill
o filla, explicant-vos el que és capaç de fer per ell o ella mateixa, en quin punt es troba en
l’assimilació de les diferents competències i quins apartats cal
reforçar. Així mateix, volem compartir amb vosaltres quina és la seva
predisposició davant els aprenentatges, com afronta els reptes que
se li proposen i com es relaciona amb els seus companys/es i els seus
mestres dins l’àmbit escolar.
Caldrà tenir en compte i us haureu de prendre aquest document com
una mirada dins el seu moment evolutiu, i per aquest fet no l’hem
d’entendre com uns màxims finals, sinó com un procés
d’aprenentatge i de creixement maduratiu.

Els informes d’avaluació d’aquest primer trimestre s’enviaran a través de l’aplicació Edvoice
el proper divendres 22 de gener de 2021.
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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

