La
Cursa
de
l’Escola 2020

Colors

de

A l’Escola Garbí Pere Vergés tenim present que l’esport i
l’activitat física són fonamentals pel desenvolupament físic i
cognitiu dels alumnes, per aquest motiu són aprenentatges
essencials en l’assoliment de la finalitat educativa
relacionada amb la Salut i el Benestar.
Una de les activitats de centre que duem a terme per fomentar
l’esport, l’esforç i l’esperit de superació, és la Cursa de
Colors. Aquesta cursa forma part de la nostra tradició, llegat
del Mestre Pere Vergés i l’antiga Escola del Mar (1922), i que
encara ara, gairebé un segle després, continuem fent perquè
respon als fonaments pedagògics del nostre projecte.
Aquest any, que com sabem, és “especial”, hem pensat la millor
manera de poder-la realitzar. Com no era possible que
físicament tots els cursos estiguessin presents en el mateix
moment de la cursa, l’hem fet per classes (grups bombolla) i
per cursos. L’inconvenient ha estat que el públic ha passat de
ser “tota l’Escola” a ser únicament el curs (3 classes), però
el clar avantatge ha estat que això ha permès que totes les
nenes i nens de cada classe, participessin pel seu color. De
manera que la participació de l’alumnat ha sigut TOTAL!
Un cop cada classe/curs (des d’Infantil 5 fins a 3r ESO) ha
fet la cursa hem sumat el temps de cada color i el resultat ha
estat el següent:
– COLOR BLAU (1r classificat)
– COLOR VERD (2n classificat)
– COLOR BLANC (3r classificat)
Per últim, volem felicitar-vos a tots i totes per la vostra

il·lusió, motivació i energia durant les curses, han sigut
diferents però l’essència no s’ha perdut en cap moment així
que us esperem a la propera!!
Equip d’educació física

Fem història
Una cursa històrica perquè els alumnes d’ESO1, ESO2 i ESO3 hi
han participat per primera vegada. Ha estat molt especial
veure la progressió des de primer de Primària fins a 3r d’ESO,
i ara a la següent cursa esperem amb molta il.lusió als més
petits de la casa, els nens i nenes d’Infantil.
Una cursa plena d’emoció, en la que els més grans ajudaven als
més petits animant-los per fer una bona carrera. El públic,
com sempre, ha estat esplèndid i ha donat molt de caliu als
corredors/es cridant el seu color i aplaudint en tot moment.
Els tres colors han començat molt igualats, i a mida que ha
anat avançant la cursa, el color verd i blau s’han anat
disputant el primer lloc. En un moment àlgid, el color blanc,
s’ha igualat als altres colors, però finalment el color blau
ha guanyat posicions quedant en primer lloc, el color verd en
segon lloc i el blanc en tercer lloc.
Donem l’enhorabona a tots els corredors i corredores per la
motivació, l’esforç i l’entusiasme.
I com no, agrair a la Sra. Irene Bertran i a tot l’equip
d’Educació Física per l’organització de la cursa.
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Cursa de colors
Com hem anat fent aquests darrers anys, els nens i nenes d’EI5
han participat a l’última cursa de colors del curs. Han sortit
molt motivats i contents de poder participar-hi.
Un cop ha començat la cursa i han anat sortint els corredors i
corredores, el color blanc s’ha posicionat en primer lloc
seguit del color verd. A mesura que anava avançant la cursa el
blau i el verd s’han anat disputant la segona posició fins que
el color verd ha avançat als altres dos colors col.locant-se
en primera posició. D’aquesta manera el color verd ha sigut el
guanyador de la cursa, quedant el blanc en segona posició i el
blau en tercera.
Felicitem els tres colors i donem la benvinguda a EI5 a
Primària.

Cursa de colors d’EI5
Els nens i nenes d’EI4 i EI3 han assistit a la primera cursa
de colors d’EI5 i han animat amb entusiasme els seus companys.
La cursa ha tingut tots els ingredients i condicions
necessàries per tal que tingui el rigor que requereix un
esdeveniment d’aquesta rellevància. Els alumnes han treballat
les habilitats, al tècnica i la dinàmica dels relleus i el
resultat ha estat immillorable.
Per tal de poder accedir a la notícia poden consultar el blog
d’Educació Infantil.

Cursa de colors de natació
El dijous 14 de febrer vam fer la cursa de colors de natació.
La cursa consisteix en fer una competició entre els tres
colors de l’escola, Blau, Verd i Blanc. A la nostra escola hi
ha dos tipus de curses, la de córrer i la de nedar. El Sr.
Joan escull qui neda, ja que és el professor de piscina. Nedem
des de primer fins a sisè.
Cada curs té tres classes, aleshores el Sr. Joan escull quatre

alumnes de cada classe. Dos d’ells són els corredors i els
altres dos són els suplents. Els quatre alumnes escollits de
cada classe són d’un mateix color, això significa que cada
classe d’un curs representa un color diferent: una serà el
color verd, l’altra el blau i la tercera, el blanc. Els
alumnes poden ser tant nenes com nens ja que les curses són
mixtes. Els corredors són els que neden, però si falta algun
corredor perquè no ha vingut, s’ha fet mal o qualsevol altra
cosa, està el suplent, que és qui el substitueix. Abans de
començar la cursa fan una desfilada en la que surten per l’
ordre que van quedar a la darrera cursa. Els alumnes de Cicle
Inicial només fan una piscina, però, en canvi, els alumnes de
Cicle Mitjà i Superior fan dues. A mesura que els nedadors van
acabant, es van posant al costat de la piscina. De la meva
classe van nedar en Max i l’Emma; els dos neden molt bé.
Les curses són una manera de fer esport i passar-ho bé. També
són una manera molt bona de sentir-se un grup i animar-nos els
uns als altres. En aquesta cursa no vam poder assistir, però
els Caps de color de la meva classe sí i després ens van dir
els resultats. En primer lloc va quedar el Color blanc,
després el Blau i en darrera posició, el Verd. Estic contenta
d’haver quedat segons perquè els del meu color es van esforçar
molt, però d’altra banda m’hagués agradat guanyar.
Abril
10 anys
Color Blau
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Segona Cursa de Colors
El divendres 25 de gener vam realitzar la segona cursa de
colors del curs. Des del primer moment un color blanc
imparable es va anar avançant durant tota la cursa, mentre el
verd i el blau lluitaven per atrapar-lo. A meitat de carrera
el verd es va posicionar molt a prop del
blanc fent una
lluita aferrissada entre els dos colors, finalment i en
l’últim moment, el verd va avançar-lo quedant aquest en
primera posició, el blanc en segona i el blau en tercera.
Una cursa molt emocionant on tothom animava el seu color
esperant a ser el guanyador.!!
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