Engeguem
la
campanya
de
recollida
del
Banc
dels
Aliments
Els alumnes de 3r d’ESO, dins el marc de la UT2, han engegat
un any més la campanya de recollida del Banc dels Aliments a
l’Escola. Aquesta institució fa una gran tasca per ajudar les
famílies del nostre entorn que
necessaris per alimentar-se.

no

tenen

els

recursos

A partir d’aquesta setmana i fins al 5 de desembre, hi
hahabilitats diversos punts de recollida a totes les entrades
de l’escola. Els aliments han de tenir una data de caducitat
llarga, no poden ser aliments frescos ni envasos de vidre.
Llegums, oli, llet, farina, fruits secs, farinetes, sucs,
conserves o pastes són alguns dels aliments que es poden
portar.
Tota ajuda, per petita que sigui, és important, no només per
al recapte, sinó també a l’hora de prendre consciència, tots
plegats, que hi ha molta gent del nostre entorn proper a qui
podem ajudar.

S’acaba
la
campanya
donació de Sang

de

Els alumnes de 3r ESO varen finalitzar la UT 3 amb la donació
de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits.

La jornada va ser tot un èxit. En total, hi varen participar
32 donants, 8 dels quals van donar sang per primera vegada.
En nom del Banc de Sang i Teixits i en el dels alumnes i
tutors de 3r volem felicitar i agrair la seva col·laboració a
tots els que ho han fet possible.
Recordin sempre que “Si el teu cor batega fes que un altre
també”.
Campanya bang de sang-1819 from Pere Vergés

Acabada
la
campanya
de
recollida
del
Banc
dels
Aliments
El passat 12 de desembre els alumnes de 3r d’ESO varen visitar
la nau del Banc dels Aliments. Allí varen ser voluntaris
durant tot el matí i hi varen desenvolupar tasques, com ara
empaquetar aliments, classificar-los, entre d’altres.
Després de la visita, varen venir a buscar els aliments
recollits durant la campanya. Enguany ha estat més que
positiva: finalment s’han recollit 1200kg, quantitat rècord de
la nostra Escola.
En nom del Banc i en el dels alumnes i tutors de 3r volem
felicitar i agrair a tots els que hi han col·laborat i ho han
fet possible.

Engeguem
la
campanya
de
recollida
del
Banc
dels
Aliments
Els alumnes de 3r d’ESO, dins el marc de la UT2, han engegat
un any més la campanya de recollida del Banc dels Aliments a
l’escola. Aquesta institució fa una gran tasca per ajudar les
famílies del nostre entorn que no tenen els recursos

necessaris per alimentar-se.
El recapte ha començat aquesta setmana i es durà a terme fins
el 7 de desembre. Durant aquest període es poden portar tants
aliments com vulguin. Es poden deixar a les caixes situades a
les aules dels seus fills o a les entrades de l’escola.
Llegums, oli, llet, farina, fruits secs, farinetes, sucs,
conserves o pastes són alguns dels aliments que es poden
portar.
Tota ajuda, per petita que sigui, és important no només per al
recapte, sinó també a l’hora de prendre consciència, tots
plegats, que hi ha molta gent del nostre entorn proper a qui
podem ajudar.

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

La compra energètica amb els
estalvis de la II Marató
Energètica
Els Caps, Sots-caps de color de Primària i el Consell de
Secundària hem anat a conèixer de primera mà el Projecte
Àngels ubicat a la Masia de Can Bofí Vell, amb el guiatge dels
seu responsables.
El projecte Àngels, de la Fundació Roca i Pi, té diverses
línies de treball partint de la cooperació entre sectors i
entitats. En totes elles l’objectiu és millorar l’entorn de
les persones que estan en risc d’exclusió social i de pobresa
energètica.
Després de la visita ens hem desplaçat al Leroy Merlin per fer
la compra energètica: 60 packs de làmpades led i endolls amb
interruptor, amb els estalvis aconseguits a la II Marató
Energètica.
Valorem la sortida molt positivament i estem molt contents
dels objectius aconseguits a la II Marató Energètica.
Notícia anterior:
http://www.escolesgarbi.cat/badalona/2017/03/14/segona-maratodestalvi-energetic-contra-la-pobresa/

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

Unitat

Didàctica

d’Esport

adaptat
L’acompanyava la Sra. Noèlia Cortés, presidenta de
l’Associació ‘Amics d’en Biel, de la qual l’Escola n’és
col·laboradora, i que en aquest cas va ser la persona que ens
va facilitar el contacte i el material necessari, 10 cadires
de rodes procedents de la Federació Catalana, i adaptades a
aquesta activitat. Els agraïm especilment el temps que ens
varen dedicar.
Cal dir que els alumnes s’ho van passar d’allò més bé.

PVTV 3 de Maig de 2017:
reportatge la setmana de la
consciència
En aquest programa podeu veure diverses imatges i vídeos sobre
la Setmana de la Consciència, així com una entrevista al
professor Ramon Buira, que ens parla sobre els tallers i les
activitats que es van dur a terme.

Nou projecte
taps

recollida

de

La Mel i la Lili, dues nenes de 7 i 8 anys respectivament,
necessiten una grua domiciliària per facilitar la seva
mobilitat. Per això estem recollint molts quilos de taps
perquè l’empresa Amics d’en Biel en recull per tal
d’aconseguir diners venent-los a una altra empresa per poder
comprar la grua.
Els taps els podeu dipositar a un contenidor situat al Punt
Verd de l’Escola, al passadís Picasso, que és el passadís de
secretaria a parvulari.
Us animem a tots a ajudar la Mel i la Lili portant el major
nombre de taps possible.

