Inauguració del Pessebre EI i
CI
A l’Escola es viu amb molta il·lusió. Hi participen des d’EI3
fins a 2n d’EP.
La inauguració del Pessebre esdevé un acte solemne que segueix
un protocol ple de simbologia. Es fa referència a la seva
història, a la cultura i a la tradició. Però també té una
càrrega simbòlica de valors personals on la reflexió i les
emocions formen el pensament i el model d’actuació de cadascú.
Per més informació, visiteu el bloc d’infantil.
https://educacioinfantilbadalona.blogspot.com/

Per un Nadal ple de llibres!
La millor manera de fer-ho és compartir amb vostès aquesta
llista de llibres recomanats, que de ben segur podran gaudir
amb tots els seus familiars.
Bon Nadal i bon any 2019!
Voleu dir que no és Nadal?
La gebrada matinal,
xemeneies fumejants,
tants carrers il·luminats…
Voleu dir que no és Nadal?
La canalla il·lusionada,
les cançons omplint-ho tot,
un gran pi al mig de la plaça…
Ben segur que ja és Nadal!

(E. Viladoms)
Recomanacions de llibres

Celebrem el Sant Nicolau
El passat divendres dia 14 vam celebrar la tradicional diada
de Sant Nicolau, un dia molt especial a l’escola, ja que és el
dia que els alumnes de 1r de Batxillerat es converteixen en
mestres, encarregats de manteniment, secretaris… i fins i tot
directors del nostre centre.
A les vuit del matí es van reunir per a comprovar que ho
tenien tot ben preparat, i a dos quarts de nou s’incorporaven
als seus respectius llocs de treball. Tots s’hi van dedicar en
cos i ànima per tal d’aconseguir que tot plegat sortís tan bé
com fos possible.
Es van prendre la feina amb moltes ganes i il·lusió, però
també van veure les dificultats que comporta la feina que fan
dia a dia els treballadors, i això els va ajudar a comprendre
la complexitat de la vida a l’escola.
Celebrem Sant Nicolau fent de mestres from Pere Vergés

Learning English is always

fun!
The school of English of Garbí Obert offers activities for
students from 3 to 18 years old. During the last 3 months,
students have been in contact with English language in many
ways. The youngest ones have been playing games, making
crafts, singing songs, etc. and the oldest ones did
expositions, role playing games and started preparing for the
Cambridge exams. Everyone is having such a great time learning
English!

If you want to see more photos, click here

