Dia de Sant Nicolau
El dijous vàrem celebrar el dia de Sant Nicolau, el patró dels
infants.
Va néixer a l’Escola del Mar, l’any 1955; fou una iniciativa
dels Caps Generals de Color. Aquells nois i noies van demanar
al Senyor Vergés que, en el dia del Patró dels nens, fossin
els alumnes grans els qui portessin l’Escola: seria un dia
sense “mestres”. La idea els l’havia suggerida la festa del
“bisbetó” que se celebra al Monestir de Montserrat en aquest
dia. La sol·licitud d’aquells nois i noies va ser acceptada i
anys més tard aquesta tradició es va implantar a Garbí.
Així doncs, en aquest dia, els alumnes de 1r de Batxillerat
fan de mestres a les classes d’Infantil i fins 6è de Primària.
Prèviament hi ha una sèrie de requisits que s’han de complir,
des de la sol·licitud a la preparació de les classes, ja que
res no s’improvisa i menys el fet d’assumir, per unes hores,
la responsabilitat d’un mestre.
Per això, els nois de 1r de Batxillerat des de les 8 del matí
fins a les 12:30 van fer de mestres dels nens d’EI3 fins a
EP6. Va ser un goig veure’ls fer-se’n càrrec, estimant-los,
cuidant-los i acompanyant-los tot fent de mestre.
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Info Garbí
A la nostra Escola, a l’inici de curs, participem en un dels
esdeveniments democràtics més importants, tant pels alumnes
com pels mestres, i sobretot per al bon funcionament del

centre, es tracta de les eleccions a Caps Generals de Color.
És el mateix procés que realitzen els ciutadans amb dret a vot
del nostre país. Aquest fet ens permet dur a terme un procés
d’aprenentatge significatiu: acostar l’Escola a la societat i
a la realitat.
Nosaltres, els alumnes de les classes Calypso, Nautilus i
Nausica, ens hem organitzat durant tota la Campanya Electoral
per anar documentant-nos i fent de reporters i periodistes per
tal de poder recollir material fotogràfic, audiovisual i
escrit, que ens ha permès elaborar el nostre producte final :
un informatiu de televisió que hem anomenat Info Garbí, en el
que ensenyem tot el procés electoral dels Caps Generals de
Color.
Esperem que us agradi, nosaltres ho hem gaudit molt!

Eleccions Caps Generals de
Color
A les 8.45h s’han obert les urnes perquè els alumnes des de 1r
d’EP a 3r d’ESO poguessin votar. La mesa electoral ha estat
presidida per alumnes del Consell de 6è de Primària : el
Cònsol i els dos responsables del Noticiari.
Un cop tancades les urnes, a les 11h, s’ha realitzat
l’escrutini a l’Àgora. Hi han assistit els alumnes de la mesa
electoral, els alumnes de 3r d’ ESO, els candidats i els caps
de color de les diferents classes.
Un cop fet l’escrutini, s’han proclamat els Caps Generals de
Color, els quals representaran els alumnes de 1r d’EP a 3r

d’ESO.
Els desitgem una bona actuació! Per part de tota la comunitat
educativa se’ls donarà tot el suport per poder dur a terme les
seves propostes.

CAPS GENERALS DE COLOR
CURS 2019-20
COLOR BLAU
Cap de Color: Laie M.
Sots cap de Color: Álvaro L.
COLOR BLANC
Cap de Color: Clàudia P.
Sots cap de Color: Arnau G.
COLOR VERD
Cap de Color: Emma M.
Sots cap de Color: Irene S.
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Propostes Caps Generals de

Color
Durant el dia d’avui els alumnes candidats a Caps Generals de
Color de 3r d’ ESO han presentat les seves propostes als
companys i companyes des de 1r de Primària a 3r d’ESO al
menjador de l’escola.
Com a part de la Campanya electoral, s’ha gravat aquest vídeo
en el que els candidats expliquen el seu programa electoral
presentant les seves propostes a la resta de la comunitat
educativa.
Demà serà la jornada de reflexió i el proper dimarts 5 de
novembre se celebrarà la votació i l’escrutini.
Molta sort a tots i totes!

Visita
de
la
Zeeland
University d’Holanda
Com des de fa uns cursos, ahir dimarts 29 d’octubre ens varen
visitar, a través dels Programes Internacionals d’Educació a
Blanquerna, un grup d’estudiants i professors de la Zeeland
University d’Holanda.
La finalitat de la visita era conèixer el nostre Projecte
Educatiu, els trets identitaris del centre i les estratègies
per a fer front la diversitat.
A primera hora, els van rebre els Caps de Protocol i els hi
van ver una visita general de l’escola, i finalment varen
acabar la visita fent una trobada amb l’equip de direcció i
coordinació de l’escola, en la que es va presentar el projecte
pedagògic i es varen compartir experiències i qüestions

relacionades amb la pràctica educativa.

Ja ha començat la Campanya
electoral
Ahir va començar la Campanya electoral. Els candidats van
enganxar els cartells amb les seves propostes en llocs ben
visibles per donar-se a conèixer i que les seves propostes
puguin ser consultades.
Demà es presentaran als companys de color, dels més menuts de
1r d’EP als nois i noies de 3r d’ESO. Serà un moment molt
important perquè hauran de fer unes exposicions clares i
convincents per aconseguir els vots i assolir el seu propòsit:
ser Caps Generals de Color.

Presentació candidatures Caps
Generals de Color
Des de que es va fundar l’Escola fins que van fer el canvi a
l’ ESO els alumnes de 8è d’ EGB, que correspondria a 2n d’ ESO
, eren els Caps Generals de Color, en el 1990 es va fer un
canvi respecte als cursos. Ho van canviar per les normatives
que hi ha avui en dia. A partir d’aquell any van ser els nens
i nenes de 6è de primària els Caps de Color Generals. Aquest
any tot ha canviat, seran els alumnes de 3r d’ ESO els nostres
representants.
Els alumnes de sisè ajudaran a fer la campanya electoral als
nois i noies de 3r d’ ESO i seran els encarregats de fer tot
el reportatge de la campanya. S’han organitzat en diferents
comissions de treball desenvolupant diferents funcions :
vídeo, imatge, redacció periodística, entrevistes…

Avui dijous 17 d’octubre a la biblioteca de l’escola els
candidats que es presenten a Capa Generals de Color s’han
reunit amb la directora de l’etapa 2, la Sra. Mercè Olivé i el
coordinador, el Sr. Àlex López. El proper dimecres 23
començaran les campanyes electorals, dimarts 29 jornada de
reflexió i el dimecres 30 votacions i escrutini. El dia 30 ja
sabrem els nostres representants!
Enhorabona a tots i totes!

Ens retrobem al Menjador
Ahir els nostres alumnes van començar un nou curs. Les
emocions estaven a flor de pell, nervis, alegria i noves
il.lusions per aquesta nova etapa.
Després de les vacances d’estiu, hi ha la necessitat de
recordar i afiançar les rutines que dia a dia es treballen a
l’escola i són importants per tal de saber conviure amb la
resta de la comunitat educativa.
L’hora de dinar és un dels actes més importants del dia, és un
dels aspectes clau de la Vida Social i forma part del nostre
Projecte Pedagògic.
Dinar a l’escola no representa el simple acte de menjar, sinó
que és un acte social que segueix unes normes establertes que
li donen una solemnitat especial; és per això que cal tenir
cura de les formes i les maneres. Els alumnes aprenen a
comportar-se amb ordre i pulcritud, a menjar de tot i a
adquirir les bones maneres al voltant de la taula.
Abans de servir el dinar i en un silenci respectuós, es
comunica i es comparteix tot allò que és important per la

comunitat. A la vegada suposa una estona de conversa agradable
entre alumnes i un espai més distès de trobada amb el tutor.
Així doncs, el menjador és un pilar fonamental de l’essència
de l’escola; s’apropa a l’alumnat al coneixement i pràctica
del sentit de la responsabilitat, la convivència i la
cooperació per a la millora individual i col·lectiva.

Bon Estiu!
Benvolgudes famílies,
Hem arribat al darrer dia del curs 2018-19, un dia ple d’actes
de comiat en que hem pogut veure la cara de satisfacció de
tots els alumnes i també la dels seus tutors i professors.
Aquest curs hem posat el punt i final al procés Nausica amb la
nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge implantada des
d’Infantil 3 fins a 4t d’ESO; també hem acomiadat la 49a
promoció de Garbí Pere Vergés, LIBECCIO que ja forma part de
la comunitat d’Antics Alumnes de l’Escola.
Ha estat un curs intens, però molt satisfactori. Volem agrairlos les mostres de suport i també els suggeriments de millora
que ens han anat fent arribar, però sobretot, la confiança que
dipositen en nosaltres per a la formació dels seus fills.
Dimarts 25, com sempre, tornarem a acollir els alumnes al

Casal d’Estiu amb moltes activitats
l’aprenentatge en un entorn més lúdic.

per

continuar

Durant aquest juliol celebrarem el IX Congrés de la Fundació
Escoles Garbí, una setmana de formació per a tot el claustre
i, com cada estiu, iniciarem les obres i reformes per a la
millora de les nostres instal·lacions per tenir-ho tot a punt
al setembre.
En nom de tots els professionals de l’Escola i de la Fundació
Escoles Garbí els desitgem molt bon estiu i els oferim la
Crònica d’estiu en format digital que ja hauran rebut de mà
dels seus fills i filles.
Cordialment,
Equip de Direcció de l’Escola Garbí Pere Vergés Esplugues

Setmana d’actes de final de
curs
Ha arribat el final d’una setmana molt intensa on tots els
alumnes han estat els protagonistes en un entorn
d’aprenentatge ben ric. Activitats de moviment, culturals,
relacionades amb la Vida Social, de descoberta de nous
entorns… Els alumnes d’EI5 han estat en diverses ocasions els
principals actors, participant en actes propis també del nou
cicle o es trobaran l’any vinent.
Per a més informació poden consultar el blog d’Educació
Infantil

