Diada de Sant Jordi
El jardí de l’entrada de l’escola ha estat l’escenari perfecte
per la venta de roses dels nois i noies de la promoció de
Batxillerat. En el vestíbul hi hem trobat la “paradeta de
llibres” amb les novetats de la biblioteca, així com també
l’exposició de llibres a Infantil. El menjador estava decorat
amb cartells de Sant Jordi fets pels alumnes de disseny de
batxillerat; i com no, hem pogut gaudir de l’exposició de les
roses que cada classe ha escollit pel concurs.
Al matí hem celebrat el lliurament de premis del Concurs
Literari de Secundària i del Concurs de Lectura en Veu Alta.
Els guanyadors del concurs de lectura en veu alta han estat
els encarregats de llegir les obres premiades, quina qualitat
i sensibilitat han demostrat els alumnes amb les seves
creacions, enhorabona a tots!
I això no acaba aquí! Aquesta setmana encara tindrem més
actes… la representació de la Llegenda de Sant Jordi, el
lliurament de premis del Concurs de contes i rodolins d’
Educació Infantil, la ballada de sardanes… i dilluns vinent,
celebrarem el lliurament de premis del Concurs Literari de
Primària i Lectura en Veu Alta.
Bona Diada de Sant Jordi!
Diada Sant Jordi 2019 de comunicaciogpv

Per un Sant Jordi, ple de

llibres!
Benvolgudes famílies, els volem desitjar una bona Diada de
Sant Jordi, i la millor manera és compartir amb vostès aquesta
llista de llibres recomanats, que de ben segur podran gaudir
amb tots els seus familiars.
Bon Sant Jordi!
Recomanacions llibres Sant Jordi 2019 from comunicaciogpv

Quarts
de
Final
del
XV
Certamen de Lectura en Veu
Alta
Avui divendres 5 d’abril, alguns alumnes de l’Escola
acompanyats de la bibliotecària i les seves famílies, han
assistit a l’acte de Quarts de final del XV Certamen de
Lectura en Veu Alta que organitza l’Enciclopèdia Catalana,
celebrat a Esplugues de Llobregat, a l’Institut Joaquim Blume.
La Jana, en la categoria de Grumets Vermells; la Marta, en la
categoria de Grumets Verds; l’ Irene, presentant la categoria
de Corsaris i el trio format per l’ Aina, l’ Ariadna i en
Sebi, en la categoria col·lectiva Tropa de Corsaris, alumnes
de Primària i Secundària. Tots han fet unes lectures
excel·lents i sobretot tant ells com el públic, hem gaudit
molt de l’ experiència.
El jurat, després de valorar la dicció, la interpretació i el
ritme de tots els lectors, ha decidit que els nostres alumnes
de Secundària de la Tropa de Corsaris
passen a la

semifinal!!!!!!!
Enhorabona a tots, grans i petits!!
Certamen Lectura en Veu Alta 1819 de comunicaciogpv
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Per encetar i contextualitzar els aprenentatges de la UT4, hem
decidit començar amb una novel·la juvenil : Columna de fum, de
l’escriptor i il·lustrador, Jordi Fenosa.
L’argument del llibre ha permès treballar aspectes molt
diversos: la sostenibilitat ambiental, els incendis forestals,
l’especulació urbanística, la recuperació d’espècies marines a
la Mediterrània… tot això i més des d’una visió novel·lística
que ens ha dut a elaborar vídeos teatralizant finals
alternatius de l’obra.La il·lusió i empenta d’en Jordi Fenosa
per explicar les vivències que li van succeir i el van fer
escriure l’obra, ha permès als alumnes posar-se en la pell de
l’autor i gaudir-ho d’allò més.

Dia Mundial de la Poesia
Avui 21 de març hem celebrat el Dia Mundial de la Poesia.
L’entrada de l’escola s’ha convertit en un escenari musical
amb quatre faristols. En cadascun d’ells hi havia un àlbum amb
pàgines de colors en blanc, que poc a poc i a mesura que han
anat entrant les famílies aquest matí, s’ha anat emplenant de
poesies escollides per aquest dia i algunes escrites i
inventades pels propis nens. També, durant el dia, els alumnes
més petits han baixat amb els seus mestres per afegir més
poesies als reculls poètics i els més grans de Batxillerat
també hi han col.laborat amb la seva selecció de poesies i a
més a més les han il.lustrat!
Aquests reculls poètics formaran part del fons de poesia de la
biblioteca, d’aquesta manera, tothom podrà gaudir d’aquests
reculls poètics d’un valor únic i molt personal de la nostra
escola.
Volem donar les gràcies a totes les famílies que han
col.laborat en aquest dia tan especial i poètic i a tots els
mestres que han acompanyat durant el dia d’avui als seus
alumnes perquè participessin de la diada poètica.
Feliç Dia Mundial de la Poesia!

21 de març. Dia Mundial de la Poesia de comunicaciogpv

“Un cabdell de fil màgic”
Ahir dimarts 19 de març, vàrem gaudir d’una nova “Tarda de
Biblioteca” . Tots plegats vàrem obrir la porta al món de la
imaginació dels contes juntament amb els nens i nenes
d’Educació Infantil, Cicle Inicial de Primària i les seves
famílies. Tot estava preparat per poder endinsar-nos en la
història del conte “Un cabdell de fil màgic”.
“Tot comença en una festa d’aniversari, quan a la protagonista
li regalen un cabdell de fil. Sembla un obsequi insignificant,
però, temps a venir, li serà molt útil, perquè li permetrà
estrènyer lligams amb la natura, amb els amics, amb la família
i amb tot allò que s’estima a la vida i la fa feliç”
Una història molt tendra plena de màgia, en la que els somnis,
la imaginació i el valor de les petites coses són el fil
conductor de la història.
Després del conte, els nens i nenes van poder teixir el seu
propi somni. Amb llana varen cosir un núvol, i un cop el van
tenir cosit, van dibuixar-hi a dins quelcom que desitgessin o
els agradés molt.
Un cop més, volem acabar agraint l’assistència a totes les
famílies, l’entusiasme dels seus fills i la col·laboració de
companys i alumnes en la representació del conte i la
decoració de l’escenari i la biblioteca.
Gràcies a tots!
Tarda biblioteca Infantil i Cicle inicial de comunicaciogpv
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Dimarts els alumnes d’EI4 van anar al Parc de Can Vidalet a
realitzar activitats de descoberta de formes en elements reals
que, posteriorment, relacionaran amb l’obra de Kandinsky.

Dimecres les classes Del Bosc, Del Parc i Virolets van
realitzar, organitzats en grups, unes activitats al Parc del
Laberint d’Horta, cosa que els ha permès treballar habilitats
socials. L’adquisició d’aquestes estratègies ajudarà a portar
a terme el treball en cooperació en el desenvolupament del nou
projecte de treball basat amb la figura d’Antoni Gaudí.

Dijous, els nens i nenes d’EI3 es van desplaçar fins el Parc
Joan Miró on van conèixer l’obra d’aquest artista Dona i
ocell.

Finalment, divendres, els nens de la classe Del Bosc van anar
a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues on, a més d’escoltar
la narració d’un conte van actuar com usuaris de Biblioteca.
Durant el desenvolupament de tots els projectes, els alumnes
hauran de buscar informació a l’hora que trobaran en la
Biblioteca un espai de coneixement. La visita que els nens van
fer divendres va ajudar a donar encara més significat i valor
a aquest entorn.

Per a poder accedir a tota la notícia i veure més imatges
poden consultar el blog d’Educació Infantil

Final Concurs Lectura en Veu
Alta
Avui dimecres 13 de març, tota l’etapa de Primària s’ha
aplegat al menjador de l’Escola per tal d’escoltar les
lectures que ens han regalat els alumnes que han quedat
finalistes en el Concurs de Lectura en Veu Alta.
Ha sigut un acte molt bonic, els alumnes han llegit molt bé i
així els hi han transmès els seus companys amb una actitud
d’escolta i respecte durant tot l’acte. Agraïm el saber fer i
estar dels alumnes, lectors i públic, amb l’acompanyament dels
seus mestres. Creiem que un acte així engloba molts
aprenentatges de vida, ja que any rere any veiem com els
nostres alumnes s’expressen, comuniquen, llegeixen molt millor
i saben de quina manera han de comportar-se en un acte com
aquest.
Moltes gràcies a tots els lectors i els mestres que els ajuden
dia a dia!
Final CLVA Primària 1819 de comunicaciogpv

Semifinals CLVA
Aquesta setmana s’han celebrat les semifinals del Concurs de
Lectura en Veu Alta a la biblioteca de l’escola amb els
alumnes de la Primària. El dimecres es van fer les semifinals
de cicle mitjà i superior i avui divendres les de cicle

inicial.
Els alumnes ho han fet molt bé, han gaudit de l’experiència i
saben que amb esforç, perseverança i constància, han millorat
i podran seguir fent-ho dia rere dia. Els hi volem donar
l’enhorabona a tots ells ja que han treballat i practicat molt
durant els dies previs a les semifinals i així ho ha valorat
el jurat del concurs.
Ara la següent fase és la gran final! Els alumnes finalistes
hauran de tornar a demostrar que són un grans lectors i
sobretot que saben gaudir del plaer de la lectura.
Molta sort i enhorabona!

Acte Apadrinament Lector
Avui hem celebrat a l’escola un dels actes més bonics del
curs, l’acte de l’Apadrinament lector, en la que els padrins

de 5è de Primària i els fillols de 1r de Primària s’han
conegut per primera vegada i han signat el contracte de
compromís.
A partir de la setmana vinent, els padrins i els fillols
gaudiran de la lectura
plegats, els més grans tindran
l’oportunitat de poder acompanyar als més petits en un dels
moments més importants de la seva vida, el moment en que
aprenen a llegir. Els més petits rebran l’estima i els
aprenentatges dels més grans, que fa ben poc ells també varen
ser fillols i ara amb el temps canvien el rol i seran ells els
que compartiran amb els més petits els seus aprenentatges i
sobretot el gaudi per la lectura.
De ben segur que serà una experiència molt enriquidora per
tots ells, grans i petits, en la que l’amor pels llibres i la
lectura estaran molt presents.
Acte Apadrinament lector de comunicaciogpv

