Els perquès
Pedagògic

del

Projecte

Vine i t’ensenyem la nostra
escola!
Preinscripció 2020-21. Reunions
informatives de nou ingrés
Si estan interessats a rebre informació de l’Escola Garbí Pere
Vergés Badalopna, poden trucar a Secretaria al
telèfon 93.395.43.11 o enviar-nos aquest formulari i ens
posarem en contacte amb vostès.
Els oferirem la possibilitat d’assistir a les
reunions
informatives on els presentarem el nostre Projecte Educatiu,
i a les posteriors
visites personalitzades
per acabar
d’aprofundir i ensenyar-los les nostres instal·lacions.
Les reunions informatives de l’etapa d’Educació Infantil les
realitzarem en les següents dates:
. Dimarts, 29 d’octubre de 2019, a les 18:00h.
. Dilluns, 13 de gener de 2020, a les 18:00h
. Dimarts, 03 de març de 2020, a les 18:00h.
També obrirem el següents dissabtes per a les famílies de nou
ingrés que desitgin conèixer l’Escola:

. Dissabte, 8 de febrer de 2020, d’11 a 13h.
. Dissabte, 21 de març de 2020, d’11 a 13h.
Reunions informatives ESO a les 18h els següents dies:
. Dimecres 20 de novembre 2019
. Dimecres 29 de gener 2020
. Dimecres 18 de març 2020
Reunions informatives Batxillerat a les 18h els següents dies:
. Dimecres 27 de novembre de 2019
. Dimecres 12 de febrer 2020
. Dimecres 14 d’abril 2020
Com a Escola concertada, per sol·licitar plaça a l’Escola
Garbí Pere Vergés de Badalona hauran de presentar l’imprès de
la preinscripció que podran obtenir al mateix centre o a la
web del Departament d’Educació quan s’obri el període de
matrícula que encara està per determinar.
És important recordar que s’ha de presentar una única
sol·licitud, preferentment al centre educatiu triat com a
primera opció, o bé també es pot presentar a l’Ajuntament de
Badalona.
Tota informació relacionada amb el procés de preinscripció
per el curs 2020-2021 encara no està publicada per part del
Departament d’Ensenyament però poden trobar clicant l’enllaç
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.la informació del curs anterior.

Vine i t’ensenyem la nostra
escola!
Preinscripció 2020-21. Reunions
informatives de nou ingrés
Si estan interessats a rebre informació de l’Escola Garbí Pere
Vergés Esplugues, poden trucar a Secretaria al
telèfon 93.371.05.04 o enviar-nos aquest formulari i ens
posarem en contacte amb vostès.
Els oferirem la possibilitat d’assistir a les
reunions
informatives on els presentarem el nostre Projecte Educatiu,
i a les posteriors
visites personalitzades
per acabar
d’aprofundir i ensenyar-los les nostres instal·lacions.
Les reunions informatives de l’etapa d’Educació Infantil les
realitzarem en les següents dates:
. Dimarts, 29 d’octubre de 2019, a les 17:30h.
. Dilluns 13 de gener de 2020, a les 17:30h
. Dimarts, 03 de març de 2020, a les 17:30h.
També obrirem el següents dissabtes per a les famílies de nou
ingrés que desitgin conèixer l’Escola:
. Dissabte, 8 de febrer de 2020, d’11 a 13h.
. Dissabte, 21 de març de 2020, d’11 a 13h.
Més endavant publicarem les reunions informatives per a ESO i
Batxillerat.
Com a Escola concertada, per sol·licitar plaça a l’Escola
Garbí Pere Vergés d’Esplugues hauran de presentar l’imprès de
la preinscripció que podran obtenir al mateix centre o a la
web del Departament d’Educació quan s’obri el període de

matrícula que encara està per determinar.
És important recordar que s’ha de presentar una única
sol·licitud, preferentment al centre educatiu triat com a
primera opció, o bé també es pot presentar a l’Ajuntament
d’Esplugues.
Tota informació relacionada amb el procés de preinscripció
per el curs 2020-2021 la poden trobar clicant l’enllaç del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

VII Congrès Fundació Escoles
Garbí
Al llarg del curs, a mode de Quadern de bitàcola o llibre de
bord, hem pres nota de les experiències i avenços que hem fet
amb el desplegament de Nausica.
Durant aquest VII Congrés els compartirem a través de les
experiències presentades i d’una taula rodona on, en format de
diàleg, els ponents mantindran conversa entre la neurociència
i les teories de l’aprenentatge.
David Bueno i Torrens, Professor i investigador de la Facultat
de Biologia de la Universitat de Barcelona, i autor de
“Neurociència per a educadors”.
Antoni Zabala i Vidiella, Llicenciat en Filosofia i Ciències
de l’Educació, va cursar el programa de doctorat en Psicologia
de l’Educació. És Patró de la Fundació Escoles Garbí,
president i director pedagògic de l’IRIF i de l’editorial
Graó.
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Assistim a una Roda de Premsa
Els alumnes de l’Optativa de 1r d’ESO Descoberta de l’entorn i
mitjans de comunicació han pogut assistir a la Roda de Premsa
que l’il·lusionista català, el Mag Lari, ha organitzat per
presentar la primera Escola de Màgia de Catalunya.

Els estudiants han pogut participar en el torn de preguntes
juntament amb altres periodistes convidats. El programa InfoK
del Canal Súper 3 ha seguit el detall d’aquests joves
convertits en periodistes per un dia.
Podeu veure el reportatge aquí:

Reunió
informativa
Batxillerats

de

Coneix els nostres Batxillerats! Reunió informativa dilluns 22
de maig a les 18h.
Si vols més informació ens pots trucar al 93 3954311.

Coneixes el nou espai d’art?
Els alumnes del Batxillerat Artístic ja disposen del seu propi
espai per poder-hi exhibir els seus treballs, projectes i
creacions.
Cada alumne té el seu dossier d’aprenentatge ( conegut en
l’argot professional com “e-portfoli” *barbarisme en català)
publicat a la xarxa per poder-lo anar actualitzant en temps
real.
Aquí podeu veure l’Espai d’Art de l’Escola Garbí Pere Vergés
de Badalona

Cicles de conferències al
Cosmocaixa per Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat de les dues escoles han
assistit a la conferència “Tres preguntas y alguna reflexión
sobre las inteligencias no humanas” del Dr Pablo Noriega. Una
ponència inclosa dins del cicle de xerrades relacionades amb
les ciències del Món Contemporani.
El Dr Pabo Noriega és membre de l’Institut d’Investigació en
Intel·ligència Artificial i representant del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Infants de Malawi llueixen
les nostres bates
La Fundació Escoles Garbí ha fet una donació de bates,
motxilles i equipament esportiu a Active Africa.
Active Africa és una ONG, creada en l’any 2004 a Barcelona,
solidària amb la gent més pobre de Malawi i de Kenya.
L’ONG va néixer com a resposta a una llarga estada com a
voluntària, a la zona rural de Malawi, de l’antiga alumna
Helena Valssells (promoció Toscana) juntament amb Teresa
Garolera i Carme Masferrer.

La missió principal d’Active Africa és contribuir a millorar
l’educació dels nens i nenes més pobres de Malawi i Kenya.
Aposten per l’educació incidint directament al territori amb
la reconstrucció d’escoles i el finançant beques d’estudi.
Els nens i les nenes de la Primary School de Nkula, del
discricte de Benga a Malawi, ens envien unes quantes imatges
per agrair-nos la donació.

www.activeafrica.org

