Records de la Fira Meeuweg 15
La Fira de la Promoció Meeuweg15 ha estat un èxit
d’assistència: 1300 persones. A més ha estat una festa de tota
l’Escola, on el protagonisme dels alumnes dels cursos més
joves ha estat molt visible. Aquest és un terreny a treballar,
la Fira com una experiència lúdica compartida on l’expressió
artística, la cultura, l’estètica, la sostenibilitat, la
convivència, la ciutadania i la llibertat hi són molt
presents. Un bon reflex del nostre Projecte Educatiu.
Vull felicitar i agrair, en primer lloc als tutors i
coordinadors per la preparació de la Fira i l’acompanyament
d’aquests nois i noies.
Gràcies a tots els mestres que d’una manera o altra heu
participat en la seva posada en escena, als alumnes també.
Als nois i noies de la Promoció. Han treballat de valent i han
fet feliços als més joves. Han demostrat que el treball en
equip és la clau. I en saben. I a totes les famílies i
visitants, molts antics alumnes. Als pares i familiars del
Martí. Tothom ha vingut a ajudar la Promoció.
En fi, una Fira de rècord en tot. Moltes gràcies a tots. Avui
han estat 12 hores intenses. Desitjo que dilluns quan tornem a
l’Escola la veiem com si no hagués passat res. Serà una mostra
que ha estat una bona Fira. I ens posarem de nou a la tasca de
formar ciutadans.
Jordi Carmona
Director Garbí Pere Vergés Esplugues
Enguany la decoració estava inspirada en Ramon Llull com a
part de la commemoració del 700 aniversari de la seva mort.
Partint del context històric de Ramon Llull, i tenint en
compte les seves preocupacions, vam optar per convertir el
menjador de l’Escola en una de les edificacions més
majestuoses de la seva època: una església d’estil gòtic, amb
els vitralls que donen el pas a la llum del saber i amb una
arquitectura que s’aixeca gràcies als nous coneixements
tècnics que s’anaven adquirint.
D’aquesta manera, ens vam fixar en dues de les obres més
reconegudes de Ramon Llull per tal d’ambientar aquest espai.

D’una banda, els personatges del Llibre de les Bèsties
ompliran de colors i moviment aquests vitralls i, per altra
banda, l’Ars Magna de Llull presidirà el menjador com a icona
que representa el saber i la raó que Llull va defensar en tot
moment i que tan fàcilment podem lligar als principis de la
nostra Escola.

Bons records
Aquesta selecció de cròniques elaborades pels nostres alumnes
de Primària ens permetrà reviure i recordar moltes de les
vivències i activitats d’aquest curs que ja tanquem.
Desitgem que gaudeixin d’unes bones vacances i que la lectura
ens acompanyi allà on siguem.
Enllaç a les cròniques.

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

Bona Diada de Sant Jordi
Benvolgudes famílies,
Desitjo que gaudeixin d’una feliç Diada de Sant Jordi 2016,
desig que els faig arribar en nom del nostre Patronat, la
Direcció General, tot l’Equip d’educadors de l’Escola i de mi
mateix.

Els demano de fer extensiva aquesta felicitació als seus fills
i filles, familiars i amics.
A la nostra web poden trobar un bon recull de recomanacions de
llibres per aquesta Diada.
Cordials salutacions,
Jordi Carmona Espinosa
Director Garbí Pere Vergés

Pluja d’estrelles d’Orió
Segur que heu sentit més d’una
vegada que hi ha gent que neix
estrellat, o que té bona
estrella, són dues expressions
de moltes que tenen a les
estrelles con referen.
El dia 21 d’octubre, puntuals
com cada any tenim una pluja
d’estrelles que com sembla que
surten de la constel·lació d’Orió es diuen les Oriònides. No
són tant famoses com les Perseides ( llàgrimes de Sant Llorenç
) del mes d’agost però també tenen el seu interès. Per exemple
sabíeu que les estrelles fugaces d’aquesta nit són restes del
cometa Halley , un cometa que passa cada 75,3 anys (
la
darrera vegada que es va veure a ull nu va ser al 1986 i es
podrà tornar a veure al 2061 ). El cometa es pot veure una
vegada a les nostres vides però les seves restes es poden
veure cada 21 d’octubre en forma de estrelles fugaces.
Ja sabeu que hi ha la tradició de demanar un desig quan veiem
una “estrella que cau”
aprofiteu la nit d’avui . Es per
quedar-se tota la nit.
Mireu aquest petit vídeo que fa un resum excel·lent de les
Oriònides http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43626

Comenius. Our Project

Our Project
This Comenius project was funded by the European Union
Lifelong Learning Project
and was approved by the National Agencies of all nine
countries involved.

It was a cross-curricular project, mainly conducted in English
and almost every subject our pupils learned was included and
represented over the two years, 2013 – 2015.
Pupils from all our countries learned together and each school
sent visitors to all the other countries, plus hosting a visit
themselves.

Benvinguts
2015-16

al

nou

curs

Benvolguts alumnes i famílies,
Aquest dilluns 14 de setembre, amb il·lusions renovades, amb
alegria i amb els nous reptes i projectes que ens hem proposat
assolir enguany, hem escrit plegats, alumnes, famílies i
mestres les primeres notes, els primers compassos de la
simfonia que ha de ser el curs 2015-16.
Hem tornat a emocionar-nos amb les cares, amb les mirades i
els ulls que t’ho diuen tot (alguns plorosos és clar!) dels
nostres nens i nenes, dels nostres nois i noies. Ja teníem
ganes de tenir-vos de nou entre nosaltres. Doneu vida i sentit
a l’Escola. Ens ha sobtat un cop més la vostra ànsia per
explicar en un instant impossible totes les experiències
viscudes de l’estiu i els vostres somnis de futur. Hem refet
com cada any el compromís i la confiança de les relacions
Família-Escola, aquest engranatge de complicitat, discret i
silenciós però d’una eficàcia de valor incalculable que sempre
ha de funcionar bé.

En definitiva hem començat el 51è curs de la nostra Escola que
veurà graduar-se la promoció que fa 45. No està gens malament.
I tot gràcies a la confiança i estima que any rere any ens
dipositen vostès, les famílies, pares i mares a qui volem
retornar amb escreix totes les expectatives que els hem
despertat. I al vostre entusiasme i vàlua, nois i noies.
Moltes gràcies per tot i bon curs!
Jordi Carmona
Director

V Congrés Fundació Escoles
Garbí.
Projecte Pere Vergés al segle XXI
El passat 8 de setembre va tenir lloc el V Congrés Fundació
Escoles Garbí a l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona. Un
certamen anual dirigit a tot el professorat de les dues
escoles. Sota el títol Projecte Pere Vergés al segle XXI, hem
comptat amb les conferències a càrrec de la senyora Neus
Sanmartí i el senyor Ramon Lago.

Conferència “Els colors. L’organització social de l’aula”, a
càrrec del Sr. José Ramon Lago.

Conferència “Canvi metodològic: avaluació i autoregulació de
l’aprenentatge”, a càrrec de la Sra. Neus Sanmartí.

Bon retorn després
vacances d’estiu!
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Benvolgudes famílies,
En primer lloc els desitjo que estiguin passant un bon estiu i
que hagin gaudit amb els seus fills i filles de les vacances.
Iniciem un nou curs amb moltes novetats i amb tota l’empenta i

il·lusió de sempre. Per exposar-los totes aquestes qüestions i
altres que segur seran del seu interès, els convoquem com
sempre a la reunió informativa que tindrà lloc el proper
dijous, 3 de setembre, a les 18h a l’Escola.
Comptant amb la seva assistència, aprofito l’avinentesa per
saludar-los ben cordialment,
Jordi Carmona
Director
jcarmona@escolesgarbi.cat
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