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

Presentació oficial de la
nova Xarxa d’Antics Alumnes
Avui hem presentat la nova plataforma digital, punt de trobada
de tots els més de 7000 antics alumnes de les nostres dues
escoles.
Un espai dedicat a totes les promocions i que té com objectiu
establir sinèrgies professionals i poder seguir vinculat al
nostre projecte.
Tots els antics alumnes us hi
www.anticsalumnes.escolesgarbi.cat
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Vine i t’ensenyem la nostra
Escola!
Si encara estan interessats en inscriure el seu
fill/filla a EI3 oferim places que no requereixen
punts.
Truquin i concertin una entrevista personalitzada
i visita a l’Escola al telèfon

93 395 4311 i demanin per Anna Samaranch.

Bon Nadal 2016
Tot l’equip de Fundació Escoles Garbí us desitgem molt bones
festes i una feliç entrada d’any.

Jordi Collado, director de
l’Escola
de
Badalona
a
l’Smart City Expo
L’Smart City Expo es celebra aquests dies a la Fira de
Barcelona. Un saló internacional dedicat al mon de les noves
tecnologies i les seves aplicacions en diferents sectors
professionals.
En aquest cas, el senyor Jordi Collado, director de l’Escola
de Badalona ha explicat el nostre projecte de Vida Social com
exemple de democràcia participativa i digital als centres
escolars.

El professor Carlos García
ponent al Saló SIMO Educació
El SIMO és el Saló de Tecnologia adreçat a l’educació. Aquest
any es celebrarà a Madrid i durant 3 dies, diferents
professionals de la pedagogia i les noves tecnologies
presentaran els seus projectes davant de més de 100.000
docents acreditats.
En aquesta edició, el professor de la nostra escola i cap del
departament de Tecnologia, el senyor Carlos García, oferirà la
ponència Implantació de la robòtica al currículum de l’ESO. Un
projecte que mostra el procés d’implementació de la robòtica i
les taules digitals dins del temari curricular de l’Educació
Secundària Obligatòria.
Podeu trobar més informació sobre el Saló aquí

Les nostres escoles incloses
al programa Escola Nova 21
Encetem així un camí cap a l’actualització del propòsit
educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i
l’organització de cada centre, i ho farem juntament amb moltes
altres escoles per tal d’impulsar aquesta onada de canvi a tot
el sistema.
Aplegar els esforços de canvi en un objectiu comú
Molts mestres i professors, mares i pares, responsables
públics i persones interessades en l’educació prenen
consciència de la necessitat de superar el model d’ensenyament
transmissor i possibilitar que els infants i joves puguin
gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i
amb sentit, que els permetin esdevenir persones autònomes amb
una vida plena. Però, quines són les competències que ho faran
possible? Com garantir l’assoliment d’aquestes competències a
tota la població? I quines pràctiques d’aprenentatge les
desenvoluparan? Com es mesurarà l’assoliment dels
aprenentatges?
escolanova21 busca respostes a aquestes qüestions en un procés
de treball conjunt entre escoles, comunitat educativa,
entitats, universitats i institucions internacionals. Un
procés que ajudi a dibuixar les claus que permetin definir un
objectiu conjunt per a un sistema educatiu avançat. Partim del
convenciment que l’educació millora a través de la
col•laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre
alumnes, entre mestres, entre escoles i entre societats. Les
escoles catalanes que van ser referents de la renovació
pedagògica fa cent anys havien après, al seu torn, d’altres
escoles i pensadors, i aquesta espiral d’aprenentatge s’ha de
mantenir i promoure. Per això, volem crear un ecosistema que
intercanviï, que aprengui, que millori el seu treball i que

ajudi al canvi de tot el sistema educatiu. Hem començat amb 26
escoles impulsores, a les quals volem que aviat s’hi sumin, a
través de la crida oberta, noves escoles, tant les que ja han
iniciat el camí cap al marc d’escola avançada com d’altres que
el volen començar: perquè tan sols aprenent col·lectivament i
fonamentant de manera ferma els elements del marc comú serem
capaços de construir aquest sistema educatiu avançat on tots
els infants i joves gaudeixin d’un aprenentatge rellevant i
amb sentit.
Podeu descarregar-vos la carta de benvinguda al programa
Escola Nova 21
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Aquest curs, 8 professores i professors de les nostres
escoles faran de formadors al nou postgrau d’especialització
universitària en innovació educativa organitzat per la
universitat d’educació Blanquerna.
És tot un orgull per nosaltres poder participar de manera
activa en la formació dels futurs professionals de
l’educació i transmetre el nostre projecte que té més de 100
anys d’història
Els mestres que impartiran classes al postgrau són l’Aina
Aguilar, la Raquel Turull, la Laia Masó, la Cristina
Chiquero, la Mar López, l’Alba Vidal, el Carlos Garcia, la
Mercè Olivé i el Jordi Carmona. Enhorabona a tots!
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/masters-i-estudis-de-postgr
au/masters-i-postgraus-url/diploma-d-especialitzacio-

universitaria-en-innovacio-educativa

Noves
aules
i
espais
polivalents a l’Escola
Aquest dies estem ultimant les obres de les 4 aules noves i 2
espais polivalents del nou edifici de Secundària. A més a més,
inaugurarem l’Àgora, l’espai de trobada de tots els alumnes i
professors.
Tot estarà apunt perquè el dilluns vinent els alumnes més
grans de l’Escola puguin començar el curs en aquestes noves
instal·lacions.

