Quarts de Final del XIII del
Certamen de Lectura en Veu
Alta
Divendres passat, darrer dia de trimestre, uns quants alumnes
de l’Escola acompanyats de dues mestres van assistir a l’acte
de quarts de final del XIII del Certamen de Lectura en Veu
Alta que organitza l’Enciclopèdia Catalana, celebrat al Prat
de Llobregat.
Des de la Laia, passant per la Clàudia, l’Adrià i el trio
format per la Gal.la, la Judit i la Laia, alumnes de Primària
i de Secundària. Tots van fer unes lectures excel·lents, en un
espai on es mostrava que llegir és molt important, però també
ho és escoltar.
El jurat, després d’avaluar la dicció, la interpretació i el
ritme de tots els lectors, va decidir que l’Adrià de 2n d’ESO
i l’equip format per Gal.la, la Judit i la Laia passessin a la
següent fase.
Enhorabona a tots!!
Els desitgem una molt bona lectura i, mentrestant, expliquem
contes i llegim històries als nostres infants!

2a Lectura de Cròniques
En aquest acte vam gaudir de la lectura en veu alta de les
Cròniques seleccionades del trimestre a Primària

Dia Mundial de la Poesia
Avui hem celebrat el Dia Mundial de la Poesia a l’escola. Per
commemorar aquesta diada els nostres alumnes juntament amb les
seves famílies han anat penjant els seus poemes a l’
”estenedor de poesia”, al jardí de l’entrada de l’Escola.
Tal i com els hi vàrem comentar, els alumnes i professors han
tingut una sorpresa poètica, a les 9:30 del matí des de les
seves aules han pogut escoltar tots alhora un recital de
poesies.
D’aquesta manera ens hem fet ressò d’aquesta diada poètica,
deixant fluir pensaments i emocions més profunds a través de
la poesia, l’estètica de la paraula.
Moltes gràcies a tots per la seva col·laboració.
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Aquest matí ha tingut lloc l’últim acte de cloenda de l’Any
LLull per Secundària. En aquest article podreu veure els
altres actes i activitats realitzades a Infantil i Primària.
……
Acte de Cloenda de Secundària
Els alumnes de Secundària han fet la cloenda de l’Any Ramon
LLull. L’acte ha estat conduït pels alumnes d’Oratòria de
batxillerat amb el suport tècnic dels alumnes de l’optativa de
Ràdio .
S’hi ha presentat un recull de vídeos sobre la vida i obra de
Llull, fets en diverses assignatures, i alhora hi han anat

intercalant proverbis savis de l’escriptor que actualitzaven
amb reflexions de l’actualitat.
Acte de Cloenda de Primària
Col·laboradors de l’Acte de Cloenda de Primària ens comenten
les activitats realitzades al voltant del VII Centenari de la
mort d’en Ramon Llull.
Acte de Cloenda d’Educació Infantil
Enguany se celebra l’any Llull en commemoració del setè
centenari de la mort del gran escriptor i filòsof. Els més
petits de l’Escola no queden al marge d’aquesta celebració i
de la manera més apropiada per l’etapa, s’acosten a aquesta
figura tan significativa.
Totes les classes d’ Educació Infantil han triat la faula LA
LLEBRE I EL LLEÓ, del LLIBRE DE LES BÈSTIES per sumar-se a la
celebració. A partir d’aquesta història, els nens d’ EI3
treballaran el cos, els alumnes d’ EI4 treballaran les
emocions i el nens de les classes d’EI5 els valors. Plàstica.
llenguatge, música, moviment… tot es presentarà en xarxa per
desplegar totes les activitats que tindran un gran resultat
final que se sabrà més endavant.

Els alumnes de Batxillerat
s’endinsen en el coneixement
de Ramon Llull.

El passat octubre els alumnes de 1r de
Batxillerat van gaudir d’ una visita
comentada a l’ exposició que el CCCB va
dissenyar al voltant de la figura de Ramon
Llull (1232-1316) per commemorar el setè
centenari de la seva mort. La màquina de
pensar: Ramon Llull i l’ars combinatòria.

Al llarg de la visita van poder conèixer diferents aspectes
del pensament de Ramon Llull en les arts, la literatura, la
ciència i la tecnologia, combinant la documentació històrica
de Llull amb les mirades més recents d’ artistes que s’ han
inspirat en la seva obra.

Els alumnes, de Filosofia i Literatura Universal, al llarg del
trimestre van continuar treballant Llull amb diferents
activitats que s’ han materialitzat en una instal·lació que ja
es pot visitar al menjador de l’ escola.
L’ espai dedicat a la figura de Ramon Llull filòsof i
escriptor està inspirat per una part en les màquines de

pensar, un nova interpretació lliure sobre la combinatòria
lul·liana; i per altra part en el simbolisme de l’ arbre, per
parlar de les bases de l’ orde de la cavalleria. Ambdós espais
tenen codis QR que enllacen amb vídeos explicatius sobre la
instal·lació.
Des dels Departaments de Ciències Socials, Llengua i
Literatura, s’ anima a tota la comunitat educativa a poder
gaudir d’ aquesta exposició

Llibres amb olors de tardor…
Des de la Biblioteca acompanyem la tardor amb una selecció de
lectures amb les que podran omplir aquells moments d’ oci i
tranquil·litat.
Tardor: Temps i ritme
Plou grisament i lleugera,
i una gota, com els ulls,
es tiny de verd, a una fulla
que és com un cor i que es gronxa.
Cau la gota que fou cor
com un plor i regalima,
i la fulla, sense pes,
alleujada ja, es redreça.
Ara tu, envidreït,
dius cor verd, mirada verda,
gota verda, verd record,

i saps de la meravella
de quan la gota i el cor
foren la mateixa cosa.
Un temps altre esdevé el temps
i batec i escletxa i ritme.
Antoni Català

Recomanacions tardor2016 biblioteca from lluís nater

El camí de plata.
Avui hem presentat als alumnes
del Batxillerat artístic i a
alguns alumnes de 4t d’Eso
interessats en el món de la
imatge, el conte editat El camí
de plata.

Aquest llibre és el resultat d’una iniciativa d’un grup de
professors de les escoles Garbí Pere Vergés. El text és obra
de la Sra.Blanca Canonge, mestra de l’escola de Badalona, les
il·lustracions són del Sr. Miquel Pescador, professor de
l’escola d’Esplugues i l’edició ha estat a càrrec de la Sra.
Margarida Canonge, professora de l’escola d’Esplugues.
La sessió ha constat de dues parts. La primera ha consistit en
la presentació del conte, tot destacant els diversos impulsos
creatius de cadascún dels protagonistes i els seus processos
creatius.
A la segona part hem desenvolupat un taller d’il·lustració

sobre el conte de Julio Cortázar La isla del mediodía. Els
alumnes han creat imatges utilitzant tècniques molt diverses
com el collage digital, dibuix i pintura digital.
Imatges de les activitats realitzades

Final de Catalunya del XII
Certament Nacional de Lectura
en Veu Alta
Ahir, dimarts 31 de maig, va tenir lloc, a la Sala Gran del
Teatre Nacional, la gran Final de Catalunya del XII Certament
Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta, organitzat
per la Fundació Enciclopèdia Catalana.
Va ser una competició d’un gran nivell i el Jurat no ho va
tenir gens fàcil. Els nostres alumnes, Adrià Grau – en la
categoria “Corsaris”- i Mireia Arguijo, Marina Mainar i Laia
Vidal – en la categoria de grup “Tropa de corsaris, hi van fer
un bon paper i ens van representar molt dignament, però no
sempre es guanya.
Participar-hi ja va ser un gran premi!

III Jocs Florals Escolars de
Catalunya
L’ alumna Joana de la Classe Atlàntida de 3r d’ ESO, va
presentar la seva poesia en la convocatòria dels III Jocs
Florals Escolars de Catalunya.
Aquesta setmana hem rebut la bona notícia que la comissió de
la zona d’Esplugues i Sant Just Desvern han seleccionat la
seva poesia per a la Fase Territorial. L’acte tindrà lloc el
proper dijous 19 de maig de 17 a 19 a l’ Institut Joaquim
Blume, a Esplugues de Llobregat.
Des d’aquestes línies volem agrair la participació de tots els
alumnes en aquest concurs, animant-los a seguir inventant-se
històries fent volar la seva imaginació i creativitat.
Moltes felicitats, Joana!

L’ESPERAT
Serà la teva peculiaritat al caminar,
esvaint-te
vides

fugaçment

de

les

nostres

la teva efemeritat que ens fa somiar
Serà això, la màgia que deixes
l’esperit que t’envolta,
la il·lusió que fas créixer,

l’ambient que crees
Serà la guspira que encens,
que ràpidament esdevé flama
i que, d’alguna manera ressona al cor
mostrant-te tot el que tens
Serà el record, el moment,
l’instant farcit de somriures, rialles
aquella cançó anomenada felicitat,
la sintonia d’estar content.

L’Escola
participa
“Picalletres”
de
Llobregat Televisió.

al
Baix

Avui dimecres els alumnes de les Classes Canigó i Atlàntida
han participat al Picalletres, un concurs adreçat als alumnes
de secundària. És un concurs destinat als alumnes de 3r d’ESO
i que té per objectius entretenir, fomentar i promoure la
lectura i l’ús de la llengua catalana, tenint en compte tant
el vessant escrit com l’oral. Saber lletrejar un mot
correctament significa descobrir-ne cada part, llegir i
escriure’l bé, conèixer l’alfabet i la pronúncia de la nostra
llengua.
El concurs el podrem veure a través de Televisió del Baix
Llobregat i l’equip que guanyi la final territorial disputarà

la gran final nacional.

