Nadal
diferent,
especial

Nadala

Per Colors ja hem penjat els nostres pensaments a l’arbre de
l’Escola. A més, hem llegit, escrit, memoritzat, recitat i
interpretat dos poemes molt especials!
En primer lloc, “Nadal diferent”, de les autores i autor Carla
López, Martina Galera i Santi Colomer.
També una adaptació del poema de Menchu Cuesta Pérez, “Los
Reyes Magos están enfermos”.
Ens agradaria compartir aquestes setmanes d’esforç resumides
en sis minuts i tres segons.
Bon Nadal i bona entrada al 2021!

Per visualitzar els vídeos complerts podeu escannjar els
següents codisQR

Per Nadal, un llibre és el
millor regal!
I com cada any, ens fa molta il.lusió compartir amb vostès
aquesta llista de llibres recomanats, que de ben segur podran
gaudir amb tots els seus familiars.
Bon Nadal i bon any 2021!
Lectures recomanades Nadal 2020 de comunicaciogpv

Segona fireta de Nadal
El proper divendres 18 de desembre els alumnes de 2n de
Batxillerat tornarem a posar unes paradetes on podran trobar
les nostres mascaretes, dessuadores, ponsèties, arbrets de
Nadal o vesc, a més del servei de bar on podran gaudir de
dònuts, croissanets, begudes…
Podran trobar-nos a les entrades de l’escola a partir de les
15:15. De manera excepcional en aquestes ocasions és permesa
l’entrada fins l’àrea de venda.
Si volen encarregar per endavant qualsevol dels nostres
articles, poden enviar un correu electrònic tot indicant el
seu nom, el que volen comprar i la quantitat que en volen a
l’adreça: siker@garbipereverges.cat

Gran Mercat de Nadal
La promoció Siker per fi tindrà paradetes el dia 4 de
desembre! Serà un divendres amb un esplèndid esperit nadalenc,
amb el Mercat de Nadal i la venda de ponsèties, avets en
miniatura i vesc . Aquestes plantes es poden encarregar amb
antelació al correu siker@gmail.com amb l’assumpte de
“Ponsètia”, “Avet” o “Vesc”, o comprar-les la mateixa tarda de
divendres.
També hi haurà unes mascaretes genials amb el logotip de la
promoció i servei de bar.

Us hi esperem!
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La música, com un dels eixos fonamentals del nostre projecte
educatiu, ha tingut un paper vertebrador en aquestes darreres
setmanes. El producte final és fruit d’un intens treball en
equip que suposa la tria de les cançons, la posada en escena,
els assajos, entre d’altres.

Dimecres 18 i dijous 19 de desembre els nois i noies de
l’Escola es van convertir en músics cantant i tocant diferents

instruments. Els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària ens van
adelitar amb nadales tradicionals i amb d’altres peces
emblemàtiques, com ara Hallelujah de Leonard Cohen o Fly me to
the Moon de Bart Howard. També varen compartir amb tot el
públic els seus desitjos per l’any que comença. Els més grans,
en canvi, varen cantar peces musicals com Ara és Nadal de
Lexu’s o És un desig de Josep Thió. Com a novetat, enguany
també hem pogut gaudir d’una interpretació en alemany, com és
Stille nacht. Els alumnes de l’Etapa 3 hi han col·laborat de
manera voluntària. Destacar la participació d’algunes alumnes
de 2n de Batxillerat. Per a elles aquest ha estat molt
singular, serà el seu darrer concert a l’Escola.
Actes com aquest fan de l’ Escola un lloc molt especial. El
treball en equip, la il·lusió pel projecte i l’emoció del
producte final hi juguen un paper rellevant. Aquestes són les
vivències que ens emportem i que perduren, malgrat el pas del
temps, en la nostra memòria. Han estat unes experiències
magnífiques.

Els Pastorets!!
El dimarts a la tarda, els nens i nenes de quart i sisè van
poder gaudir com a públic de les dots artístiques dels seus
companys.
Avui el públic, han estat les famílies dels actors i actrius.
Ha quedat palesa tota la feina feta durant el primer trimestre
a les sessions de Dansa i Teatre: han interpretat els textos
amb determinació. L’entonació i el llenguatge corporal han
acompanyat el relat, tot fent que el públic gaudís de les
peripècies dels pastorets i patís amb la maldat de les fúries,
els pecats capitals i en Satanàs. El maquillatge dels actors i
els decorats també han impressionat molt el públic, que ha
copsar alguns dels gags més irònics de l’adaptació dels
Pastorets.”
Representació dels Pastorets_1920 de comunicaciogpv

Per Nadal, escalfa’t entre
llibres!
I com cada any, ens fa molta il.lusió compartir amb vostès aquesta
llista de llibres recomanats, que de ben segur podran gaudir amb tots
els seus familiars.

Bon Nadal i bon any 2020!
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E1C2 Inaugurem el Pessebre
Tota l’etapa, des d’Infantil fins a 3r, ha contribuït en
l’elaboració del Pessebre.
Un cop situat cada un dels seus elements, hem preparat l’espai
per trobar-nos tots i viure junts un moment de reflexió per a
compartir els poemes i les nadales que han après.
L’inici de l’acte ha anat a càrrec de les Caps generals de
Color de l’Escola.

Arribada del Tió
El Tió serà a l’escola fins Nadal i caldrà escalfar-lo entre
tots.
Els infants viuen el Nadal amb molta il·lusió. El Tió és un
element màgic del Nadal que ens permet treballar la
generositat, la responsabilitat i el gaudi per la lectura. El
Tió necessita escoltar cançons i contes per estar ben calentó
i els petitons de l’escola vetllen per atendre les seves
necessitats.
Cada dia els alumnes d’EI3, EI4 i EI5 porten menjar al Tió
perquè no passi gana i estigui fort. És un moment important
del dia per treballar les emocions i fer un acompanyament més
profund amb l’infant.
El nostre Tió es troba al Vestíbul Picasso; la família que
vulgui portar-li un petit esmorzar (una peça de fruita, fruits
secs…) pot deixar-l’hi al seu plat perquè pugui començar el
dia amb molta energia.

Tornem a l’escola!
Després d’unes
vacances plenes d’emocions i de moments
entranyables amb la família, els nens i nenes tornen a
l’escola mostrant la il·lusió per compartir amb les companyes
i companys les joguines que, de forma màgica, els han portat
el Tió, el Pare Noel i els Reis d’Orient.
Amb els seus companys descobreixen què poden fer amb les
joguines, com són, com funcionen, com estan fetes.
També
aprenen a compartir-les i a gaudir-ne plegats.
Els nens també expliquen als companys i a la mestra, quines
han estat les emocions que han sentit a l’entorn de les
vivències d’aquest dies amb la família.
Podeu trobar més informació al Bloc d’Educació Infantil

