EI5 Han assistit a un concert
de jazz
Aquest espectacle vol mostrar com la música negra va anar
evolucionant fins arribar al jazz del segle XXI. El fil
conductor de la història té com a protagonista
la
Nora.
Ella
s’interessa pels seus orígens i amb l’ajuda de les
històries del seu avi porta els infants fins a l’Àfrica.
És un espectacle per a big band on es mostra aquesta formació
instrumental de manera didàctica, entretinguda i
participativa. També hi apareix una ballarina que interpreta
un fragment de claqué.
El suport gràfic animat de Maria Vidal apropa els infants als
contes, als animals de la sabana, vestits de colors, i als
tambors d’aquest màgic continent.
Els nens i nenes n’han gaudit molt i han tornat a l’Escola
cantant a ritme de jazz.

Tot un personatge: Sra Carmen
Moreno,
una
visita
molt
emocionant.
Per tal d’ampliar la informació sobre els fets històrics més
rellevants de l’època que han viscut els seus avantpassats
propers, la manera de viure, costums, religiositat, … les
noies i nois de 6è varen preparar un seguit de qüestions que

plantejaren a la Sra. Carmen, una senyora de Granada, la
petita d’una família rural nombrosa de 14 fills, i que de
ben jove i amb dos petits, va perdre el marit a la guerra i va
haver de pujar els seus amb molt d’esforç i superant els
atzucacs de la societat del moment. Va parlar de la seva
escolaritat durant la república, dels horrors de la Guerra
Civil, del temor viscut durant la Dictadura i del seu viatge
cap a Barcelona quan els seus fills ja estaven establerts
aquí.

La
Jornada
de
robòtica
Guttmann
als
mitjans
de
comunicació
A continuació podreu veure i escoltar els dos reportatges i un
article.

TV Badalona 18 de Maig de 2017 –
Badalona Tres60
Després del bloc informatiu, aproximadament al minut 105
(1:45), parlen de 1a Jornada de Robòtica que ha dut a terme
l’Escola Garbí-Pere Vergés a l’Institut Guttmann, i que posa a
disposició dels pacients els robots ideats pels alumnes.

Cadena SER 24 de Maig de 2017 – El
Balcó
Reportatge de Soledad Domínguez titulat “Adolescents creen
jocs amb robots per l’Institut Guttman”

Diari digital ARA – “La robòtica
com a eina educativa” del 24 de
Maig de 2017
Esther Escolán ,del diari digital ARA, al seu article “La
robòtica com a eina educativa” del 24 de Maig, en fa
referència: Comunitats – CRIATURES – Jornada de robòtica i

tecnologia –
Amb l’objectiu de veure com les activitats realitzades amb
robots ajuden i estimulen els avenços terapèutics dels
pacients amb una discapacitat d’origen neurològic, l’Institut
Guttmann i l’escola Garbí Pere Vergés de Badalona van celebrar
el 18 de maig la 1a Jornada de Robòtica i Tecnologia. […]
http://criatures.ara.cat/escola/robotica-eina-educativa_0_1803
419650.html

Noticia anterior publicada
1a Jornada de la Robòtica a l’Institut Guttmann

Sortida Cosmocaixa
Els nens i nenes de les classes Llevant i Migjorn han fet una
sortida al Cosmocaixa on han descobert com es pot sumar i
restar amb l’àbac, han resolt enigmes i missatges secrets, han
conegut la proporcionalitat entre algunes parts del cos humà,
han utilitzat miralls per veure la simetria d’alguns objectes
i del seu propi cos, han après a mesurar amb la cinta mètrica
i també han après un petit truc de màgia.

Ens visita l’autor de còmics
Chanti
Van

aprendre

tècniques

i

vocabulari

específic

dels

còmics:

onomatopeies, bafarades, metàfores visuals… Va ser una xerrada molt
interessant que va els va engrescar a llegir còmics.

L’Escola passa el Cangur
Els resultats han estat molt bons, de manera que tenim 11
alumnes dintre del 5% dels alumnes amb millors resultats.
També cal destacar els 5 que tenim dintre del 1% dels millors.
Mereix una menció especial, entre tots els alumnes de 5è, un
alumne que va quedar el número 37 dels 13.500 que es varen
presentar a aquest curs.
Felicitem de nou tots els alumnes per participar en aquesta
activitat competencial organitzada per Societat Catalana de
Matemàtiques i especialment els 5 alumnes que han obtingut
aquest diploma acreditatiu pels seus resultats.
Ara a començar a preparar el Cangur del curs 2018.

1a Jornada de la Robòtica a
l’Institut Guttmann
El passat dijous dia 18 va tenir lloc una jornada enfocada a
la robòtica i la tecnologia terapèutica a la Institució
Guttmann de Badalona, en què els alumnes de l’Escola Garbí
Pere Vergés de Badalona que s’havien presentar com a
voluntaris van poder compartir amb els pacients de la
institució un conjunt d’activitats.
La jornada, organitzada de forma conjunta entre l’equip de
voluntariat de l’Escola i els professionals de l’àmbit social
i terapèutic de Guttmann, va ser tot un èxit, amb la

participació de 150 voluntaris d’entre 3r d’ESO i 2n de
Batxillerat del centre i prop de 200 pacients de la
institució.
Des de l’Escola i l’equip de voluntariat agraïm la implicació
de la institució Guttmann, especialment a Mercè Yuguero i al
dr. Medina, en els diferents projectes i als alumnes de
l’Escola tot l’esforç i la feina feta.
Nota apareguda a la web de l’Institut Guttmann_
http://www.guttmann.com/ca/noticias/linstitut-guttmann-lescola
-garbi-pere-verges-organitzen-1a-jornada-robotica-tecnologia

2a Mostra de robòtica i
programació del Barcelonès
Nord
Després de la bona acollida de l’edició anterior, el passat 15
de maig de 2017 es van tornar a reunir al Centre Cultural
l’Escorxador de Badalona les escoles del nostre entorn per
compartir les seves experiències educatives en aquestes dues
àrees punteres en l’ensenyament de la tecnologia. A la mostra
es van poder veure des dels clàssics seguidors de línies a
instruments musicals fets amb materials reciclats controlats
per sistemes electrònics i ordinadors. No van faltar les
petites aplicacions per a mòbils fetes amb AppInventor,
impressores 3D, o automatismes per controlar cases domòtiques
o ponts mòbils.
Els nostres alumnes de 1r d´ESO visitar la mostra, mestre que
els alumnes de la matèria optativa de robòtica de 4t d’ESO van

muntar un estand on mostraven alguns dels seus projectes, i
d’altres realitzats des de 1r a 3r d’ESO, o alguns Treballs de
Recerca de Batxillerat.

Taller sobre alimentació –
els esmorzars saludables
El passat dimarts dia 16 els alumnes de 3r d’ESO van fer un
taller sobre salut i nutrició anomenat Els esmorzars
saludables, impartit per una nutricionista de l’empresa Menja
Sa.
Es van dividir per classes i van escoltar una xerrada sobre
els valors nutricionals dels diferents grups d’aliments i les
conseqüències de no menjar de manera correcta o de saltar-se
àpats. Seguidament, en grups de cinc o sis alumnes es van
distribuir en taules per preparar un esmorzar saludable i
complet pel que fa als nutrients, amb pa amb oli i embotit o
tonyina, mentre uns companys voluntaris preparaven batuts de
fruita.
Finalment, entre tots van recollir i netejar les taules del
menjador i els estris amb què van fer l’activitat.

Sortida a una Colònia tèxtil:

Viatgem al 1901
S’han traslladat fins a la comarca del Berguedà per visitar la
Colònia Vidal i sentir com es desenvolupava la vida i el
treball a inicis del segle XX. Han passejat pel pis d’una
família treballadora, han vist el cinema, la carnisseria, la
Caixa d’estalvis, la biblioteca, el safareig,l’escola de nois,
les dutxes comunitàries,la turbina, la màquina de vapor i la
sala dels telers.
A partir d’aquí s’han plantejat un seguit de qüestions que els
han apropat a la realitat viscuda dels seus ancestres. Per què
hi havia tanta desigualtat entre homes i dones? Per què els
nens i nenes havien de deixar l’escola i començar a treballar
amb 10 anys? Què ha canviat? Què ha passat al llarg d’aquests
100 anys? Les respostes vindran a mesura que vagin descobrint
per quina història els va tocar viure els seus familiars més
propers: besavis, avis, pares, que els permetran endinsar-se a
nous aprenentatges.

