Primera Cursa de Colors
El passat dimecres dia 15 els alumnes de l’Etapa 1 i de
l’Etapa 2 van participar a les primeres curses de Colors
d’enguany. Per començar, els corredors de cada Color van
desfilar per la pista per tal de donar-se a conèixer. A
continuació, tal com s’havia fet els anys anteriors, els
alumnes van començar la cursa. Havien de córrer fins al punt
on estava situada la bandera del seu Color, donar la volta i
tornar fins a donar el testimoni al pròxim company.
Aquesta primera cursa va ser un gran èxit gràcies als
corredors, els quals s’hi van deixar la pell; així com els
animadors de tots els Colors, ja que varen omplir la pista
d’entusiasme i d’alegria. Va ser una cursa molt renyida, ja
que els corredors van anar força igualtats. Des d’un bon
inici, el Color Blanc va agafar avantatge sobre els altres
dos, però al cap d’uns minuts el Verd ja li trepitjava els
talons i es van posar en primera posició. No obstant això, el
Blau es va posar les piles i amb una gran empenta dels
corredors d’ESO varen aconseguir remuntar i quedar-se amb la
primera classificació.
Així doncs, el Color Blau es va proclamar guanyador d’aquesta
cursa, seguit del Color Verd i del Color Blanc. Felicitats a
tots els corredors! I gràcies als animadors per fer la cursa
més emocionant i divertida!
Bruna Gràcia i Toni Peñalver
Cronistes i Responsables del Noticiari del Consell de Govern
d’ESO3
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El Congrés és una activitat rellevant per als alumnes de
batxillerat de les nostres escoles perquè els permet conèixer
més acuradament el món de la recerca i veure el producte final
d’un procés intens d´investigació, el qual pot girar al
voltant d’àmbits ben diferents, a través de la presentació
dels treballs de recerca d’alguns dels seus companys i
companyes de 2n de Batxillerat.
La jornada va arrencar amb una conferència inaugural a càrrec
del Dr. Antoni Viayna Gaza, investigador i professor a la
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la
Universitat de Barcelona. L’àmbit de recerca del Dr. Viayna és
la química computacional i les àrees de la seva pràctica
docent són la química orgànica, la fisicoquímica i l´anàlisi
instrumental. A través de la universitat, participa en
l’assessorament i tutorització de treballs de recerca
d’alumnes de Batxillerat.
Després de la conferència i un petit descans per esmorzar, es
van presentar els quatre treballs finalistes al XV Premi
Fundació Escoles Garbí de Treball de Recerca de la Promoció
2018-2020:
De Badalona, la Jia Pallarès Rius amb el seu treball de
l’àmbit de les ciències socials i biològiques “No està el
horno para bollos: creació d’un llibre de cuina de receptes
saludables per millorar els hàbits alimentaris dels joves” i
l’Alexandra Valls Puigdevall amb el seu treball “Estudi sobre
el paper de l’epigenètica en la investigació del càncer” de
l’àmbit de la biologia.

D’Esplugues, l’Anna López Martín va presentar el seu treball
de microbiologia “Infeccions bacterianes causades per
Staphylococcus aureus i Escherichia coli en el fetus i el
tractament amb antibiòtics” i l’Emma Martí Latorre la seva
recerca interdisciplinar d’enginyeria i art “L’enginyeria
biomèdica i la dansa, una bona parella de ball”.
Aquestes presentacions serveixen perquè els alumnes puguin
veure com es fa un treball de recerca de diferents àmbits,
quin és el seu procés, com es comuniquen els resultats i com
es presenta el producte final.
La jornada es va reprendre amb un seguit de tallers orientats
a proporcionar als alumnes eines i recursos que els ajudin a
desenvolupar la seva recerca, el procés d’investigació i
presentació del treball. Els deu tallers programats
contemplaven temàtiques diverses des de la metodologia en
l’àmbit artístic, el disseny experimental i creació
d’empreses; les fonts d’informació com les xarxes socials i
els mitjans de comunicació (fake news); els instruments de
recollida de dades a través d’enquestes i qüestionaris; la
comunicació de la recerca mitjançant suports gràfics i
audiovisuals i, finalment, tècniques per defensar en públic el
treball de recerca basades en el discurs i llenguatge
corporal. Un cop finalitzats vam trobar-nos tots per concloure
l’acte.
Aquest Congrés és una de les activitats on les noies i els
nois de les dues escoles coincideixen, es coneixen, i alhora
intercanvien experiències i opinions relacionades amb els seus
treballs de recerca. Va ser un gran dia dedicat a la recerca
on tots, professors i alumnes, van participar activament, amb
interès i amb molta i il·lusió.
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Borrasca “Gloria”
Per entendre què estava passant, hem vist l’informatiu InfoK
que tractava sobre el temporal Gloria que ha afectat
Catalunya. Després de veure’l hem comentat les paraules sobre
meteorologia que ens semblaven més difícils. Ha estat molt
interessant.
Recomanem molt mirar l’InfoK perquè explica moltes noticies
interessants de manera fàcil i entenedora pels nens.
Text: Cronistes i Responsables del Noticiari – Classes Nausica
i Vilamar

Manipulació d’aliments
Aquesta activitat queda emmarcada en el projecte de Promoció.
En breu aquests alumnes iniciaran aquest projecte que té com a
objectiu assolir l´autofinançament del viatge de fi d´estudis
que realitzaran plegats a 2n de batxillerat. Per aconseguir-ho
els nois i noies de batxillerat realitzen un seguit
d´activitats, d´entre les quals destaca la preparació i venda
dels esmorzars a companys i mestres de l´Escola. Per aquest
motiu els hem de formar i han de tenir coneixement en relació
amb la preparació, manipulació, elaboració i venda dels
aliments. Seguim apostant per a una formació íntegra que faci
dels nostres alumnes ciutadans competents per a la vida.
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Càrrecs

Presentació

de

Els alumnes del segon cicle de la segona Etapa han assistit a
la seva primera Presentació de Càrrecs d’aquest curs. Vam
presentar el Consell General format pels alumnes d’ESO3. Els
alumnes del Consell, conduït en aquesta actuació pels alumnes
del Color Blanc, van nombrar i presentar els càrrecs de les
classes que formen cadascuna de les Conselleries: la
Conselleria de convivència i representació, la Conselleria de
comunicació, la de cultura i recerca, la Conselleria d’ordre i
higiene, la Conselleria de menjador i, per acabar, la de medi
ambient. Al mateix torn, les Caps Generals de Color també van
formar part de l’acte i varen presentar els Caps de Colors de
les classes.
Ben aviat els alumnes es reuniran amb els diferents càrrecs
del seu cicle per tal de començar a treballar conjuntament.
Com a grans de l’Etapa de ben segur que podran aportar moltes

idees i dur a terme accions que ajudaran a millorar el dia a
dia a l’Escola. Els felicitem i els desitgem sort en la seva
primera actuació.

La Maternitat d’Elna
Dimecres 15 de gener, ha vingut l’Assumpta Montellà a fer-nos
una xerrada sobre la sortida, una historiadora que ha sigut
capaç de recuperar i divulgar una història que va passat fa 80
anys i que per desgràcia, segueix passant avui en dia.
En la seva tasca d’investigació va aconseguir trobar
testimonis impactants d’aquest fets, fins arribar a

l’Elisabeth Eidenbenz, coneguda per les dones que va treure
del camp d’Argelers com la Sra. Isabel, la infermera suïssa
que va crear la Maternitat.
La xerrada de l’Assumpta Montellà, que ens va tenir atrapats
durant una hora i ens va impactar emocionalment, va concloure
amb un missatge molt ferm i clar.
Tant la Isabel com l’Assumpta són partidàries que nosaltres,
els joves d’avui en dia, en ser fills de la democràcia, som
els que hem de lluitar perquè totes aquelles coses que van
passar fa 80 anys i continuen passant, deixin de passar.
Hem de lluitar perquè cap més dona sigui violada, silenciada,
humiliada, maltractada, ni perquè hagi de dir adéu al seu
fill o filla amb un petó de mare.
Hem de lluitar perquè els de dalt no deixin que persones
segueixin morint diàriament en el nostre mar, el mar
mediterrani, ni en qualsevol altre.
Hem de lluitar perquè els mitjans de comunicació ens informin
i no ens manipulin.
Hem de lluitar perquè les guerres mundials no siguin només en
les que moren els blancs.
Hem de lluitar perquè la nostra veu sigui escoltada, pels que
ja no hi són, perquè és legítim lluitar pel que creiem i
morir, morir és no viure lluitant.
Text: Maria Bautista Batx2

Conferència DTI Foundation
Els alumnes de 4t d´ESO inicien la seva UT3 amb el projecte
Herois, projecte que té com a finalitat conèixer i col.laborar
amb organitzacions que vetllin per a la millora de vida de les
persones. Aquest curs els alumnes col.laboraran amb DTI
Foundation i amb Open Arms, amb les quals podran assolir els
reptes que des de cadascuna de les organitzacions els han
plantejat. Tot plegat els permetrà dur a terme el producte
final del projecte integrat. Reforcem l´aprenentatge
significatiu per formar ciutadans compromesos amb el món.

La Música és el llenguatge
universal
Després de rebre diferents missatges amb diferents tècniques
de comunicació, interpretar-los i descobrir el poder que té la
música per transmetre sensacions, sentiments i missatges, els
nostres alumnes i per mitjà del mètode científic, es varen
plantejar tot un seguit d’experiments per aprofundir sobre la
temàtica de la Llum i el Color.
Avui, cada grup ha exposat a la resta de companys la seva
feina. Recolzats amb una diapositiva del seu treball, han
presentat els seus experiments, plantejant-se a priori les
hipòtesis pertinents i explicant amb tota mena de detalls les
observacions obtingudes.
Han recordat aspectes com les reaccions d’un raig de llum quan
incideix sobre diferents medis, adonant-se del diferent
comportament d’aquest degut a la reflexió i refracció, així
com l’obtenció del color blanc a partir de la suma dels
diferents colors que conté l’arc cromàtic, l’existència i
comportament dels diferents materials transparents,
translúcids i opacs i el joc que es pot fer amb les ombres
xineses.
Ha estat un bon tancament de projecte on s’han posat en joc
tot un seguit d’habilitats socials i científiques que han
donat peu a una excel·lent reflexió de tota la feina
realitzada al llarg de la segona unitat temporal treballada.

Calendari de la 2ª Fase de
les Competicions al CEEB
Aquí podreu veure i descarregar els calendaris de tots els
equips de futbol i bàsquet de Garbí Obert.

Bàsquet:
Prebenjamí Mixt ( 3r i 4t PRIM)
Alevi Femení (6è PRIM)
Infantil Femení (2n ESO)
Cadet Femení (3r ESO)
Juvenil Femení (4tESO i 1r Batx)
Futbol:
Menudets (1r PRIM)
Menuts (2n PRIM)
Prebenjamí (3r PRIM)
Benjamí (4t i 5è PRIM)

Aleví (6è PRIM)
Preinfantil (1r ESO)
Infantil (2n ESO)
Cadet (3r i 4t ESO)
Juvenil (Batx)
Lliga Jove

SEGUIM FENT ESCOLA!

Inici de la
Competició

2ª

Fase

de

Aquest proper cap de setmana comença la 2a Fase de Competició
dels esports d’equip de Garbí Obert. Entre dilluns 13 i
dimarts 14 de gener ja podran consultar els calendaris al web
de l’Escola.

Molta sort a tots i totes!!!

SEGUIM FENT ESCOLA!

