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VELLA

Avui la Vella Quaresma ha explicat als nens la història d’un
pintor. Ha relacionat el llenguatge de transmissió oral, amb
l’estació de l’any i, com no pot ser d’altra manera, amb els
valors.
A més, la sorpresa d’avui també ha anat de contes… contes
explicats per les altres mestres que també són de tots els
infants.
Més informació a http://educacioinfantilgarbi.blogspot.com/

Bons records

Un any més, tanquem el curs amb aquesta selecció de cròniques
elaborades pels nostres alumnes de Primària. Ens permetran
reviure i recordar moltes de les vivències i activitats
d’aquest curs que ja tanquem.
Agraïm a tots els alumnes autors, a tots els lectors que ens
les han llegit en les Lectures de Cròniques del curs i, com

no, als mestres que han utilitzat aquest mitjà d’expressió per
aconseguir desenvolupar la competència lingüística dels nens i
nenes.
Desitgem que gaudeixin d’unes bones vacances i que la lectura
ens acompanyi allà on siguem.
Descarrega.

No tenim por
Davant els recents atemptats a Barcelona i Cambrils, les
organitzacions representatives de les escoles concertades de
Catalunya volem afegir-nos a les mostres de suport a les
víctimes i familiars que les escoles han anat publicant a
través de les xarxes, així com a les crides a viure en pau i
sense por.
La consternació per la violència que no respecta la vida dels
altres ha donat pas, com no pot ser d’altra manera, a la
certesa renovada que només des del coratge defensant els
valors més fonamentals, el respecte a tothom i la solidaritat
amb els que pateixen podrem construir la societat que volem,
pacífica i lliure.
Les nostres escoles seguiran caracteritzant-se per ser espais
d’acollida i integració, on els alumnes s’eduquen joiosament
en el respecte i la convivència. Aquesta és la nostra proposta
educativa i la nostra resposta a la violència.
Animem a les famílies a viure conjuntament els terribles fets
d’aquests dies, a explicar què ha passat als infants amb
senzillesa i sense defugir el dolor, a comentar amb els més
grans el que ha succeït, escoltant els seus dubtes i donantlos respostes serenes i esperançades. I a tots, petits i
grans, fer-los veure que en els moments de gran dificultat les
persones donen mostres de bondat, ajudant espontàniament els
altres, i que no podem deixar que la por ens paralitzi.
Expressem el nostre suport més afectuós a les famílies de les
víctimes. Compartim el dolor dels que han perdut un ésser
estimat i ens afegim al desig d’una ràpida i completa
recuperació de totes les persones ferides. També volem fer
palès l’agraïment als cossos de seguretat, els serveis
d’emergències i el personal sanitari.
A aquells que volen imposar el terror, que estiguin certs que
en les nostres escoles seguirem educant sense por, en pau, amb
la pau i per la pau.
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Podeu accedir a les fotografies de la Fira en aquest enllaç.
https://photos.google.com
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Final de curs a la ràdio
Coincidint amb el 50è aniversari de la nostra Escola, vam
inaugurar Ràdio Garbí.
Aquest curs la ràdio ha estat un dels projectes que han
treballat els nens i nenes de 3r de Primària i ja s’han
convertit en uns autèntics experts.
A final de curs, totes les classes de cicle mitjà i cicle
superior van preparar el balanç de curs per fer un bon

programa de cloenda i…no volem dir res més…escolteu, escolteu
i segur que gaudireu d’aquest magnífic treball.
Volem agrair la col·laboració de la Sra. Rosa Gordillo, mare
d’alumnes de l’Escola, i del Sr. Didac Atzet, mestre, grans
professionals del món radiofònic que ens han ajudat a tirar
endavant aquest projecte.
Ràdio Garbí, juntament amb Garbí Televisió, ofereix als
nostres alumnes una bona formació en els mitjans audiovisuals
alhora que permet treballar la llengua i l’expressió de manera
competencial i engrescadora.
Us deixem el programa de cada classe! Gaudiu-ne!

Classes de Tercer
Classe Tarongers
Classe Llimoner
Classe Del Xiprer
Classe Mar i Cel
Classe Les Hores
Classe Mireia
Classe Nausica

Classe Nautilus

