No t’adormis, últimes places!
El proper dimarts 1 d’octubre, puntualment com cada any,
començaran totes les activitats que Garbí Obert ofereix fora
de l’horari lectiu tant d’àmbit esportiu, com d’arts, com
d’idiomes.
Queden ja pocs dies per a tancar inscripcions i molt poques
places per a tancar els diferents equips i grups de cada
activitat. Si no vols quedar-te sense la plaça, afanya’t,
omple la butlleta d’inscripció i lliure-la a la recepció de
l’Escola.
Si tenen qualsevol consulta, no dubtin a posar-se en contacte.
Mira el Llibret d’Activitats aquí i escull la teva opció.

Diari de Casal Setembre
Ja hi tornem a ser, després de 37 dies de vacances, on esperem
que hagin pogut gaudir amb els seus fills i filles de la
platja, la muntanya, dels viatges, d’estar a casa per poder
carregar les piles per tornar a encetar un nou curs
apassionant. Nosaltres ho hem fet i la veritat és que no
podíem tenir més ganes que arribés aquest dilluns 2 de
setembre per poder retrobar-nos amb alguns d’ells en el ja
habitual Casal de Setembre.
Aquesta setmana, amb els més de 50 alumnes que han participat
hem fet un munt d’activitats perquè puguin adaptar-se de la
millor manera possible a la rutina que van deixar el passat
mes de juny i que el pròxim dijous reprendran amb l’inici
d’aquest curs 2019/2020 que tantes novetats porta.

Hem gaudit de jocs al camp d’esports, de gimcanes, d’estones a
la piscina i també de sessions de cinema. A més a més dimarts
vàrem anar a la platja de Gavà on vam tenir la sort de gaudir
d’un magnífic dia solejat i vàrem poder banyar-nos a la mar i
fer diferents activitats a la sorra que els monitors tenien
preparades. I dijous vàrem anar al Parc de Can Vidalet situat
a 10 minuts de l’Escola on vam poder fer una gran gimcana.
Volem aprofitar també per recordar-los que les inscripcions
per a les activitats de Garbí Obert ja estan obertes. Poden
descarregar-se la butlleta d’inscripció a través de la pàgina
web i accedir al Llibret d’Activitats aquí.
Des de Garbí Obert només ens resta desitjar-los un molt bon
curs 2019-20 que tot just comencem.
Mira les millor fotografies aquí

GO, comencem un nou curs
Després d’unes més que merescudes vacances, ha arribat el
setembre, i amb ell hem iniciat un nou curs escolar. Des de
Garbí Obert no podíem tenir més ganes que arribés aquest dia
per tal de poder retrobar-nos amb els nostres alumnes i poder
compartir de nou, amb ells, un munt de moments i experiències
que, en definitiva, són el que donen sentit a la nostra feina.
Avui també queda obert el període d’inscripció per a totes les
activitats que Garbí Obert ofereix fora de l’horari lectiu
tant en l’àmbit esportiu, d’arts com d’idiomes. Aquest any amb
diverses novetats per a poder oferir el màxim ventall
d’opcions a les nostres famílies. Poden consultar el Llibret
d’Activitats aquí.

Les inscripcions les podran realitzar descarregant-se la
butlleta d‘inscripció a través de la pàgina web o bé demanantla a recepció. El lliurament de la mateixa s’efectuarà a
recepció.
Des de Garbí Obert només ens resta desitjar-los un molt bon
curs i aprofitar també per reiterar l’agraïment per a la
confiança que ens dipositen any rere any.
Som-hi, curs 2019-2020!

Final d’un Estiu Inoblidable
I sense gairebé adonar-nos hem arribat ja al final d’aquest
casal i campus esportius d’aquest estiu 2019. És per nosaltres
un gran orgull poder haver comptat, un any més, amb la
confiança de tots vostès. Totes les famílies, que decideixen
que els seus fills i filles passin el mes de juliol amb la
família de Garbí Obert.
Ha estat 5 setmanes inoblidables on tots junts hem creat una
atmosfera que ens ha fet gaudir de l’estiu d’una manera
impagable, envoltats de tots els nostres alumnes, la nostra
única raó de ser. És per aquest motiu que cuidem cada detall
per tal que per a ells i elles sigui realment inoblidable.
Volem agrair de la manera més sincera en primer lloc a tots
els alumnes que any rere any formen part dels estius a
l’Escola i ens permeten fer allò que més ens agrada, educar
als homes i dones del demà. En segon lloc a totes les famílies
que creuen en el nostre projecte, en la nostra manera ser fer
i de ser. També volem agrair a tots els monitors i monitores
que han estat al peu del canó dia rere dia per tal de no
esborrar el somriure del rostre dels nostres alumnes. Tot això

no seria possible tampoc sense la coordinació impecable dels
nostres coordinadors que des de ben iniciat el segon trimestre
treballen sense descans per preparar el millor dels estius per
als nostres alumnes. Sense oblidar-nos tampoc del personal de
l’Escola que ens acompanya durant tot el mes de juliol; equip
directiu, equip de secretaria i recepció, equip de sistemes,
equip de manteniment i personal de cuina.
Per a nosaltres és molt important destacar també la tasca que
realitzen tots els premonitors en pràctiques. Tots alumnes de
l’Escola que, amb Garbí Obert com a braç extensiu directe del
Projecte Pedagògic de la nostra Escola i de la Vida Social com
a peça fonamental d’aquest, es formen com a futurs monitors
d’una manera voluntària. Ells són els que donen sentit al
nostre Projecte.
No volem acabar aquest curs tampoc, sense fer una valoració
més que positiva del que ha estat aquest any escolar per a
Garbí Obert. Amb més de 600 alumnes inscrits, any rere any
superem les nostres metes i això és gràcies als bons monitors
i entrenadors amb els quals comptem i des d’aquestes línies
volem aprofitar per agrair-los la seva implicació i dedicació
per fer créixer de manera constant la família de Garbí Obert.
Aprofitar també per recordar-los que a partir del pròxim 2 de
setembre ens retrobarem amb el Casal de Setembre. També a
partir d’aquesta data podran inscriure als seus fills i filles
a les activitats que els tenim programades per al pròxim curs
2019/2020. A la pàgina web, ja tenen disponible el Llibret
d’Activitats on podran veure tota l’oferta i les novetats per
al curs vinent.
Per part nostre, només ens resta desitjar-los unes molt bones
i més que merescudes vacances. Gaudeixin amb els seus fills i
filles de la platja, de la muntanya, dels viatges i d’estar a
casa. Descansin i carreguin les piles, d’aquí a un mes ens
retrobarem per encetar un nou curs amb més ganes i il·lusió
que mai per poder donar-los tot allò que esperen de nosaltres.

Molt bon estiu.

Coordinació Garbí Obert

Diari de Casal Setmana 5
Infantil
Fa 5 setmanes va començar el casal d’estiu i sense adonar-nos
ha arribat a la seva fi. Durant aquest temps ens hem endinsat
en un món ple d’aventures i sorpreses! Hem gaudit molt i ens
ho hem passat d’allò més bé. Aquesta setmana també ha sigut
d’allò més divertida, doncs hem anat d’excursió al parc de
Francesc Macià a Malgrat de Mar i els nens i nenes d’EI5 al
Tibidabo… Però això no s’acaba aquí, doncs ens hem seguit
refrescant amb la piscina i els jocs d’aigua. A més, avui el
King i el Kong han vingut per acomiadar-se i junts hem fet una
gran festa amb els balls i complements que hem preparat!! Fins
aviat amics! Us desitgem molt bon estiu!
Gaudeix de les millors fotografies aquí
1r i 2n EP
Aquesta última setmana de casal d’estiu 2019, i com no podia
ser d’una altra manera, ha estat molt intensa i divertida en
la qual no hem parat de fer un munt de jocs, activitats,
tallers i molt més. Hem acabat el taller sobre els nostres
exploradors per ajudar-los a trobar el seu tresor amagat i
també hem fet una gran gimcana al camp d’esports i un munt
d’activitats a la piscina.
A més a més, dimarts vàrem anar a la platja de Gavà on vam

gaudir d’un magnífic dia i vam poder jugar a la sorra i també
amb les ones. Dimecres, per altra banda, vam anar al Parc
d’Atraccions del Tibidabo situat al cim de la muntanya de
Collserola on vam pujar a moltes de les seves atraccions. Va
ser un dia fantàstic!!!
Gaudeix de les millors fotografies aquí
3r a 6è EP i ESO
Hem completat ja les cinc setmanes de casal i ho hem fet
completant una gran setmana en la qual no hem parat de fer
activitats, jocs, gimcanes perquè els nostres alumnes
gaudeixin i s’ho passin d’allò més bé amb els companys i amics
de l’Escola. Hem fet nous tallers que han servit com a
conclusió d’aquest casal d’estiu i no han faltat tampoc una
gran guerra d’aigua, una gran gim cana i moltes activitats i
jocs a la piscina.
Pel que fa a les sortides, dimarts, com és habitual, vàrem
anar a la platja de Gavà on, coincidint amb el magnífic dia
que va fer, vam poder gaudir de totes les activitats i jocs
que els monitors tenien preparats per fer a la sorra i, com no
podia ser d’una altra manera,també de poder banyar-nos al mar
i jugar amb les ones. A més a més, dijous, va arribar una de
les excursions estrelles del Casal, la visita al Parc
d’Atraccions de Port Aventura situat a Salou, a la província
de Tarragona. Allà vam gaudir de les seves atraccions i grans
muntanyes russes i ens ho vam passar d’allò més bé!!!
Gaudeix de les millors fotografies aquí
Futbol
Amb el final del Casal, hem arribat també al final del Campus
Esportiu de Futbol Sala d’aquest estiu 2019. Aquesta setmana,
l’hem dedicat al porter, una figura clau en qualsevol equip i

sovint poc valorat, és per aquest motiu que hem volgut donarli la importància que mereix. A més a més, a les tardes hem
fet una nova edició del torneig finalitzant-lo amb la seva
pertinent roda de premsa.
Els més petits de 1r i 2n d’EP dimecres, van visitar el Parc
d’Atraccions del Tibidabo i els més grans d’apartir de 3r d’EP
van anar dijous fins a Salou per visitar el gran Parc
d’Atraccions de Port Aventura. Tots van poder gaudir molt amb
totes les atraccions i va servir com a gran colofó final per
aquest gran campus esportiu que, un any més ha estat tot un
èxit.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Diari de Casal Setmana 4
Infantil
Aquesta setmana el King i el Kong han vingut acompanyats del
seu amic el mico. Però el mico s’ha fet mal a la pota i no pot
pujar als arbres per agafar aliments, necessita ajuda! Així
doncs durant aquests dies hem realitzat un circuit per trobar
menjar pel nostre amic, també hem anat d’excursió al Bosc
Vertical i hem posat a prova la nostra agilitat com els micos!
Finament hem realitzat un taller de cuina on hem fet unes
brotxetes de fruita i xocolata boníssimes, som uns grans
cuiners! També hem seguit fent jocs d’aigua i ens hem banyat a
la piscina per refrescar-nos. Això ja s’acaba i només ens
queda l’última setmana de casal on farem una sortida al Parc
de Francesc Macià i els nens i nenes d’EI5 al Tibidabo.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

1r i 2n EP
Hem completat ja quatre de les cinc setmanes de casal d’aquest
estiu 2019. Una setmana més no hem parat de fer activitats,
gin cames, jocs i un munt d’activitats a la piscina. A més a
més, hem fet un nou taller sobre els nostres petits
exploradors. Per no fallar al costum, dimarts vàrem anar a la
platja de Gavà on vam gaudir d’un magnífic dia de platja i
jocs a la sorra i dimecres vàrem anar al Bosc Vertical on ens
vam poder llençar per totes les seves tirolines i vam poder
experimentar la sensació de volar i viure als arbres.
Amb la pròxima setmana conclourem aquest casal que ha estat
tot un èxit. Serà una setmana on no faltaran les mil i una
activitats que els nostres monitors tenen preparades, els
tallers, les excursions i molt més…
Gaudeix de les millors fotografies aquí
3r a 6è EP i ESO:
Aquesta era una setmana marcada en el calendari per a tots
nosaltres i per a tots els alumnes més grans del casal. Sense
comptar amb la infinitat d’activitats, jocs i tallers que hem
realitzat, i també la sortida de dimarts a la platja, era la
setmana de l’excursió i nit de bivac. Dijous al matí, ben
puntuals, vàrem agafar l’autocar direcció a Dosrius on
ens esperava el Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
Només arribar, vam deixar les motxilles i vam començar
l’excursió a peu. A la tarda vam tornar a la zona d’acampada i
vam preparar les tendes. Després vàrem sopar i vam fer jocs de
nit. Finalment, divendres al matí vam recollir-ho tot i vam
tornar cap a l’Escola. Ens ho vam passar d’allò més bé.
La setmana que ve tenim un munt de noves activitats i tallers
preparats i també noves sortides. Dimarts anirem a la platja
de Gavà i dijous al parc d’atraccions de Port Aventura.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Futbol
Aquesta quarta setmana de campus esportiu de futbol ha estat
destinada al regat, un aspecte molt important en el futbol.
Hem fet un munt d’entrenaments i també hem fet una nova edició
del torneig a les tardes. A més a més, cada grup ha fet les
sortides pertinents de la seva edat: 1r i 2n varen anar al
Bosc Vertical i els més grans vàrem fer l’excursió i nit al
Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
La setmana vinent la destinarem a la figura del porter, ja que
creiem que sovint no es valora el necessàri i és fonamental. A
més a més farem un nou torneig i també visitarem dos parcs
d’atraccions. El Tibidabo els més petits i Port Aventura per
als més grans.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Diari de Casal Setmana 3
Infantil:
Dilluns vam rebre una visita molt especial a l’escola, un
tigre amic del King i el Kong estava molt trist, ja que havia
perdut les seves ratlles jugant al fang. Al llarg d’aquesta
setmana hem realitzat un taller de fang, hem anat d’excursió
al Green Indoor Park on hem gaudit molt de les activitats i
també hem fet un joc de pistes per trobar les ratlles del
tigre! Ara ja està molt content i pot tornar tranquil a la
selva! També hem fet jocs d’aigua i ens hem banyat a la
piscina. La tercera setmana de casal ha finalitzat i estem
molt intrigats per saber que passarà la següent. Sabem que

anirem d’excursió al Bosc Vertical però… Qui ens visitarà
aquesta vegada? Quantes sorpreses!
Gaudeix de les millors fotografies aquí
1r i 2n EP:
Amb aquesta, hem superat ja l’equador d’aquest casal d’estiu
2019. I com no podria ser d’una altra manera, ho hem fet
gaudint d’allò més bé amb totes les mil i unes activitats que
tots els monitors i monitores tenien preparades per als
nostres alumnes. Hem jugat al camp d’esports, hem fet guerres
d’aigua, gimcanes i un munt d’altres jocs. A més a més, també
hem fet un nou taller sobre els nostres exploradors, aquesta
setmana hem construït la brúixola perquè pugui trobar el
tresor amagat. A més a més, dimarts vàrem anar a la platja i
dijous al parc aquàtic de Marineland.
La setmana que ve seguirem amb les mateixes ganes i il·lusió
per fer un munt de noves activitats, sortides, gimcanes i
tallers. A més de tornar a visitar la platja de Gavà i anar al
Bosc Vertical.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
3r, 4t, 5è i 6è EP i ESO:
Després de dues setmanes molt intenses de casal, ja hem passat
la meitat del casal i des de Garbí Obert només volem que
encetar la següent per retrobar-nos amb els nostres alumnes.
Aquesta ha estat una setmana molt intensa, ja que no hem parat
de fer activitats, tallers, jocs d’aigua i piscina. A més a
més d’un nou taller, i la tradicional visita a la platja de
Gavà dels dimarts. També vàrem anar d’excursió al parc aquàtic
Water World de Lloret de Mar on vam gaudir molt amb tots els
seus tobogans i piscines.
La setmana vinent arriba possiblement la més esperada de tot
el casal per aquest grup, deixant a part tots els jocs,

tallers i gimcanes, és la setmana en què marxem d’excursió a
la muntanya per fer una nit de bivac.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
Futbol:
Aquesta tercera setmana de campus esportiu, ha estat dedicada
al Xut. Amb aquest motiu, hem realitzat entrenaments destinats
a millorar i perfeccionar aquest aspecte tan important del
futbol. A més a més, hem fet noves edicions del torneig, en
aquest cas Copa Amèrica per als participants de cicle inicial
i mitjà d’Educació Primària i Copa Àfrica per als de cicle
superior i secundària. També ens va visitar el campus esportiu
de l’Escola Jesús i Maria de Sant Gervasi amb qui vam passar
una gran jornada de dimecres compartint esport. I per rematar
la setmana, dijous vam visitar el parc aquàtic Marineland els
més petits i Waterworld els més grans.
La setmana vinent nou concepte, nous tornejos i noves
sortides. Sempre gaudint de l’esport i educant als nostres
alumnes amb els valors que aquest ens dóna. A més a més, també
és una de les setmanes més esperades del casal, ja que farem
l’excursió a la muntanya i nit de bivac.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
Bàsquet:
Aquesta ha estat l’última setmana del Campus Esportiu de
Bàsquet d’aquest estiu 2019. Ha estat tot un èxit un any més i
des de Garbí Obert volem felicitar a tots els participants i
al seu entrenador. Esperem ja impacients al proper estiu per
estrenar de nou una nova edició d’aquest Campus.
Dansa:
Després de dues llargues setmanes d’assajos, preparatius,
corredisses pels passadissos, nervis, però sobretot un munt de
ganes, il·lusió i somriures ha arribat el gran dia, el de

l’estrena. A continuació els adjuntem un recull de les millor
fotografies i també el vídeo complet de l’espectacle.
Només ens queda, per part de Garbí Obert, felicitar i agrair
un any més a totes les participants per compartir un any més
aquest campus esportiu amb nosaltres i també als seus
professors, la Júlia, la Cristina i en Nil. Ja esperem
ansiosos al proper estiu.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Diari de Casal Setmana 2
Infantil:
Aquesta setmana els nostres amics King i Kong han arribat molt
preocupats. El seu amic, el lleó, necessitava ajuda. Ha perdut
els seus binocles per vigilar la selva i sense ells els
animals corren perill! Al llarg d’aquesta setmana hem fet
diversos jocs i probes per trobar els binocles i…sabeu on van
aparèixer? A la sortida de dimecres al parc de Can Mates!
També hem realitzat un taller artístic on hem creat uns
binocles per ser uns grans vigilants i observadors de la
selva. El Lleó està molt agraït i nosaltres hem estat
encantats d’ajudar-lo! A més hem seguit refrescant-nos amb els
jocs d’aigua i la piscina.
La setmana vinent farem la sortida al Green Indoor Park on
segur que ens trobarem amb noves aventures!
Gaudeix de les millors fotografies aquí
1r i 2n EP:
En aquesta segona setmana de casal, hem realitzat un munt

d’activitats i jocs al camp d’esports. També hem fet un munt
d’activitats a la piscina i, a més a més, hem realitzat un nou
taller sobre exploradors en el qual hem creat una lupa, ja que
és una eina molt necessària per a poder aconseguir trobar el
tresor amagat. També hem anat d’excursió a la platja de Gavà
on hem pogut jugar amb la sorra i les ones i, dijous, va
arribar un dels dies més esperats de tot el casal, la nit a
l’Escola. De bon matí vàrem anar al Parc de Can Vidalet on vam
realitzar una gran gimcana, després vàrem tornar a l’escola
per dinar i preparar la gran gimcana de jocs de cucanya al
camp d’esports. A continuació vam sopar i vam veure una
pel·lícula amb crispetes, va ser d’allò més divertit!
La setmana que ve farem un nou taller on construirem una nova
eina per al nostre explorador, tornarem a la platja de Gavà i
dijous anirem al parc aquàtic de Marineland on gaudirem amb
tots els seus tobogans i els seus espectacles d’animals
marins.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
3r, 4t, 5è i 6è EP i ESO:
Aquesta setmana en el casal dels més grans d’Educació Primària
hem realitzat un munt d’activitats i gimcanes on tots ens ho
hem passat d’allò més bé. A més a més, hem realitzat nous
tallers i activitats i jocs a la piscina. A més a més, dimarts
vàrem anar d’excursió a la platja de Gavà on vam jugar amb les
ones i també vam fer un munt d’activitats a la sorra. Dijous,
també vam anar d’excursió a la platja de Santa Susanna on
ens esperava el complex Water Games, un circuit d’inflables
dins del mar on vam gaudir d’allò més.
La pròxima setmana farem un munt de noves activitats a més
d’un nou taller i també tornarem a la platja de Gavà i dijous
anirem a Water World, un parc aquàtic situat a Lloret de Mar
on sempre que hi anem sortim amb un somriure d’orella a orella
del bon dia que hi passem.

Gaudeix de les millors fotografies aquí
Futbol:
Aquesta setmana, l’eix transversal del Campus de Futbol és el
Control i la Passada per tant, hem dut a terme un munt
d’exercissis i jocs enfocats a treballar aquest concepte.
També hem anat a l’Escola Jesús i Maria de Sant Gervasi on hem
fet un torneig juntament amb els seus alumnes i participants
del campus de futbol sala. Ens ho vam passar d’allò més bé i
vam poder conèixer nous amics. A més a més, hem jugat una nova
edició de la Copa Amèrica amb nous equips. Els més petits de
1r i 2n d’EP, juntament amb els alumnes de Casa, Campus de
Bàsquet i Dansa, dijous van fer la tradicional nit a l’Escola
on s’ho van passar d’allò més bé amb la gimcana de cucanya, la
pel·lícula i les crispetes i els més grans des de 3r d’EP
vàrem anar a la platja de Santa Susanna a gaudir del complex
aquàtic Water Games i de tots els seus inflables i tobogans.
La setmana vinent tindrem un nou concepte principal per a
poder treballar, farem una nova copa Amèrica i els alumnes del
Campus Esportiu de l’Escola Jesús i Maria ens tornaran la
visita per a fer un nou torneig. A més a més, els alumnes de
1r i 2n d’EP, dijous aniran al parc aquàtic de Marineland i
els més grans al Water World situat a Lloret de Mar.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
Bàsquet:
Aquesta ha estat la primera setmana del Campus Esportiu de
Bàsquet d’aquest estiu 2019, tot el grup juntament amb el seu
entrenador Guillem Agueda han realitzat un “mini stage” on han
realitzat entrenaments cada dia a més de tallers, jocs i
piscina. A més a més, tots els alumnes han fet l’excursió amb
els seus cursos, els més petits, nit a l’Escola i els més
grans Water Games.
Tots s’ho han passat d’allò més bé i ja tenim ganes que torni

a ser dilluns per poder començar una nova i última setmana
d’aquest campus esportiu.
Dansa:
En aquesta primera setmana del Campus de Dansa, les nostres
ballarines juntament amb en Nil i la Júlia han començat a
preparar el que serà el gran espectacle de la setmana que ve.
Dia a dia treballen sense descans per aconseguir superar el
gran èxit de l’any passat. De moment, no ens han volgut donar
moltes pistes del que veurem, doncs haurem d’esperar
impacients al dia de la gran obra.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Diari de Casal Setmana 1
Aquesta ha estat la primera de cinc setmanes plenes de
somriures i emocions. Un any més, la família de Garbí Obert
estrena un nou Casal i Campus Esportius d’estiu plens
d’activitats i sorpreses perquè tots els nostres alumnes s’ho
passin d’allò més bé. Amb el Casal també recuperem el Diari de
Casal on podran anar seguint setmana a setmana tot el que fan
els seus fills i filles.
A més a més, aquest any i com a gran novetat, a l’instagram de
Garbí Obert (@garbiobert) podran seguir el dia a dia de totes
les activitats.
Infantil:
Aquest any el casal d’estiu ha començat amb més força que mai,
ens hem endinsat en un món molt salvatge i estem preparats per
viure mil aventures! Dilluns van aparèixer uns personatges
molt peculiars, El King i el Kong, que viuen a la selva amb

els seus amics els animals. Han vingut a l’escola, ja que ens
volen conèixer i aprendre moltes coses. Nosaltres al llarg
d’aquesta setmana hem decorat l’escola, hem fet una gimcana i
jocs de coneixença molt salvatges! Ja tenim moltes ganes per
saber quines aventures ens esperen la setmana vinent.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
1r i 2n EP:
Aquest any el centre d’interès per al casal del primer cicle
d’Educació Primària serà sobre els exploradors i els seus
tresors amagats.
Aquesta setmana, els més petits d’Educació Primària, han
realitzat un munt d’activitats i jocs al camp d’esports, també
han realitzat un concurs d’escacs i a més a més, han fet una
guerra d’aigua. Sense oblidar-nos també del tradicional taller
que cada setmana realitzen els alumnes sobre el centre
d’interès. En aquesta ocasió, han confeccionat els barrets i
els binocles per als exploradors. També hem anat d’excursió al
complex green indoor parc on els alumnes han gaudit d’allò més
amb totes les seves activitats i inflables.
La pròxima setmana farem un nou taller sobre el centre
d’interès, noves activitats i gimcanes, dimarts anirem a la
platja de Gavà i dijous farem la tradicional nit a l’Escola
on tenim preparades un munt d’activitats i sorpreses per als
nostres alumnes.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
3r, 4t, 5è i 6è EP:
Aquesta primera setmana de casal hem fet un munt d’activitats
al camp d’esports, a la piscina i també una gran gimcana en
anglès d’allò més divertida, a més a més, hem realitzat com a
taller, el gran mural de benvinguda i també una gran guerra
d’aigua. Dijous vàrem anar d’excursió al Green Indoor Parc,

una sortida que hem estrenat aquest any i amb la que ens ho
hem passat d’allò més bé amb totes les seves instal·lacions i
activitats que tenen preparades.
La setmana que ve farem de nou noves activitats al camp
d’esports, moltes estones de piscina i noves gimcanes. A més a
més, dimarts anirem a la Platja de Gavà i dijous anirem a
Water Games de Calella del Maresme a gaudir de tots els seus
inflables dins del mar.
Gaudeix de les millors fotografies aquí
Futbol:
Com és habitual, en el campus esportiu de futbol cada setmana
hi ha un concepte sobre aquest esport que serveix com a eix
transversal i és a partir d’aquest concepte que es realitzen
els entrenaments. A més a més, a les tardes hem inaugurat un
any més l’habitual torneig, que aquest any s’anomena Copa
Garbí 2019 en honor a la Copa Amèrica que es disputa aquest
any on els diferents equips lluiten diàriament per aconseguir
la victòria.
Aquesta setmana, a més a més, dijous vàrem anar d’excursió al
Green Indoor Parc de Cornellà on ens ho vam passar d’allò més
bé amb totes les activitats que ens tenien preparades.
La setmana vinent canviem d’eix transversal i també farem una
nova edició de la Copa Garbí 2019 amb nous equips. A més a
més, dijous anirem al Water Games de Calella del Maresme on
jugarem amb els seus inflables dins del mar i dimecres anirem
a vistitar un altre Campus Esportiu de Futbol Sala amb qui
passarem un matí ple de futbol.
Gaudeix de les millors fotografies aquí

Activitat Oberta Preesport
Aquest passat dimecres va tenir lloc al camp d’esports
l’activitat oberta de preesport en la qual tots els alumnes
que en formen part van poder realitzar una sessió davant dels
pares, mares i familiars.

La Clara i en Joan, els monitors, i ajudants de la Paula, la
Míriam i en Moha, van preparar 4 estacions en la qual, els
alumnes, per grups, anaven passant. Cada estació constava o bé
d’un circuit d’habilitat o bé d’un joc.

Des de Garbí Obert creiem que aquesta activitat dirigida
únicament als alumnes d’Educació Infantil els ajuda de manera
molt significativa i positiva al desenvolupament de l’aparell
locomotor. També permet que s’iniciïn al treball en equip i a
més a més els permet descobrir un munt d’esports que els
permetrà escollir el seu.

Cal dir també, que l’activitat es realitza amb l’anglès com a
llengua vehicular com a part de Projecte Pedagògic de
l’Escola.

Per últim, volem felicitar a tots els alumnes i també als seus
monitors Clara i Joan per la bona feina que han realitzat
durant aquests 10 mesos de treball. Us esperem al pròxim curs.
Les millors fotografies aquí

