Mercat de Nadal a l’Escola
Garbí
Com que la tradicional fira no es pot celebrar per temes de
seguretat, s’han proposat anar fent petites accions durant tot
el curs.
Com ja heu anat veient, fa dies que els alumnes de la promoció
Måske venen els seus productes per tal de poder fer el viatge
de final de curs i el dilluns 21 de desembre ho seguiran fent
amb un petit mercat de Nadal.
El producte estrella serà
, com cada any, la dessuadora que han
dissenyat els alumnes. Aquest any, com a novetat, l’han fet en
dos colors: el gris clar i el fosc. També han posat a la venda
les mascaretes, ampolles, catànies i ponsèties. A més, aquells
que ho vulguin també es poden inscriure allà mateix al torneig
de gaming.
Tot i les restriccions que ha imposat el COVID-19, els alumnes
segueixen treballant amb il·lusió per tal d’aconseguir tancar
aquesta etapa com sempre ho han fet els alumnes de l’Escola
Garbí.
Seguiu-los de prop perquè vindran grans sorpreses!!

La festa del Tió!
Una celebració que sempre ve acompanyada de somriures, nervis
però sobretot molta il·lusió.
Durant tota una setmana, les nenes i els nens de l’etapa s’han
encarregat de mantenir el Tió calent i amb prou menjar. L’han
mantingut tapada a la vora de l’estufa, li han cantat cançons,
recitat poemes i li han explicat contes sense parar. Amb tants
i tants moments a la seva vora, el Tió ja estava preparat per
celebrar la seva festa!
Després d’unes quantes “garrotades sense parar” el Tió ens va
obsequiar amb contes per a totes les classes i llaminadures.
Fins i tot va cagar ganivets pels alumnes d’EI4! Per acabar,
el Tió també va cagar els torrons que avui hem menjat durant
el dinar de Nadal.
Conclosa la festa del Tió , anem deixant enrere tot un seguit
d’esdeveniments que han transformat les aules d’infantil en
espais de màgia, il·lusió i optimisme.
Si volen veure més imatges poden accedir al blog d’Educació
Infatil.

Per Nadal, un llibre és el
millor regal!
I com cada any, ens fa molta il·lusió compartir amb vostès
aquesta llista de llibres recomanats, que de ben segur podran
gaudir amb tots els seus familiars.
Bon Nadal i bon any 2021!
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Els Pastorets
Aquest any, des de Dansa i Teatre, hem fet una gran adaptació
per poder dur a terme totes les festivitats de la nostra
Escola i així fer que els infants gaudeixin de les arts
escèniques i la cultura popular malgrat les circumstàncies.

Durant el primer trimestre que ara ja s’acaba, les tres
classes de 5è, Les Hores, Mar i Cel i Mireia, han estat
assajant amb molt il·lusió i esforç els Pastorets de Folch i
Torres. Aquest any hem posat l’accent en la Dansa i el
moviment per representar aquest bonica
i tradicional
història. Les diferents peces s’han enregistrat per separat i
posteriorment s’ha realitzat el muntatge perquè alumnes i
famílies en puguin gaudir des de casa.
No volíem deixar perdre l’oportunitat de gaudir dels Pastorets
aquest any tampoc i valorem molt positivament el projecte amb
tot l’esforç d’alumnes i companys.
Aprofitem per desitjar-vos des de les matèries de Teatre i
Dansa UNES BONES FESTES I BON ANY NOU.
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Inauguració Sant Joan de Déu
Com tots sabeu, cada any, l’Escola col·labora amb la
participació en l’encesa de llums de Sant Joan de Déu amb els
alumnes d’ESO4 d’Arts Escèniques.
Aquest any, és clar, no s’ha pogut realitzar de manera
presencial i és per això que la Felicitació ha estat
enregistrada. El procés ha estat ben diferent i a partir de
propostes dels alumnes s’ha realitzat una vídeo on han
intervingut
tots els àmbits, des de la idea original al
vestuari i maquillatge. Valorem molt la participació de
cadascun d’ells en tot el procés.
Aprofitem per desitjar-vos des de les matèries de Teatre i
Dansa UNES BONES FESTES I BON ANY NOU.

El Pessebre de l’escola i la
seva inauguració
Aquest any la proposta del Pessebre ha estat relacionada amb
el projecte de la Llum i el So que han realitzat els alumnes
de sisè, on la llum ha estat l’element protagonista
il·luminant les escenes més representatives del Pessebre.
Tot fent siluetes de paper dels diferents personatges i
projectant les seves ombres sobre un fons blanc, les classes
Nausica, Nautilus i Calypso han creat un Pessebre ben diferent
i creatiu que vestirà aquests dies el menjador de l’escola!

El divendres 11 de desembre els alumnes d’EP van baixar, per
classes, al menjador, per donar pas a la inauguració del
pessebre. Per fer-ho, van situar-se davant el pessebre i, els
alumnes que recitaven, mirant als seus companys, van començar
a recitar el poema que havien preparat.
Cada curs va preparar un poema diferent relacionat amb
l’amistat, el projecte que estaven treballant, el Nadal. El
més important va ser que tots/es van fer un gran esforç per
recitar-lo i fer-ho amb la mateixa il·lusió que cada any.
Un cop acabada la recitació del poema, tots els nens i nenes
van dedicar uns minuts a mirar amb detall el pessebre que van
preparar els alumnes de 6è amb molt d’esforç i demanar un
desig. En aquesta UT2 els alumnes de 6è han treballat la llum
i el so i és per això que han dissenyat el pessebre amb paper
negre, aconseguint dibuixar les siluetes de totes les figures
del pessebre i per tal de poder-lo projectar jugant amb les
llums, sobre un llençol blanc.
Tot i haver estat un acte ben diferent al qual estem
acostumats a viure, tots junts al menjador, ha estat tan màgic
com sempre.
D’aquesta experiència hem après que la màgia del Nadal depèn
de les ganes i intenció que li posi cadascú i això és el que
hem aconseguit amb aquesta inauguració, crear màgia al voltant
de la nostra Escola.
Desitgem que tots els desitjos es facin realitat!
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Arribada del Tió
El divendres va ser un dia molt especial, uns pastors molts
especials, en Ramon i en Sergi, van estar tot la nit a la
muntanya a la recerca del tronc màgic que finalment van
trobar. Molt cansats, van arribar a l’escola i van passar per
totes les classes d’Infantil mostrant la coneguda soca i
descobrint amb els nens, nenes i mestres què cal fer per
escalfar el Tió tant i tant que finalment cagui sorpreses amb
unes bones bastonades.
Van dir que cal atipar-lo bé, tapar-lo amb una manta per
mantenir-lo ben calent, cantar-li cançons, explicar-li molts
contes i sobretot, sobretot… portar-se molt bé.
Ja cal que tots els nens i nenes s’hi esforcin perquè el Tió
va arribar molt i molt fred.
Vam aprofitar la visita dels dos pastors per cantar cançons,
ballar-les i sobretot passar una bona estona al voltant del
famós Tió.
Si volen veure més imatges poden accedir al blog d’Educació
Infantil.

Panera de la promoció Oasis
Els alumnes de la promoció Oasis van preparar dues paneres.
Les participacions es van vendre, principalment, durant els
concerts de Nadal. Tal i com s’ha publicat a l’instagram
@oasispromocio02, el número guanyador de la panera groga és el
51 i de la panera verda el 185.
Si encara no han pogut recollir la panera, encara la podran
venir a buscar a la tornada de vacances.
Felicitats als guanyadors!
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En dos dies diferents, els alumnes d’EP4, EP5 i EP6 ens han
ofert el tradicional Concert de Nadal, amb cançons d’aquí i
d’allà, algunes conegudes i d’altres per a descobrir, però
totes plenes d’emocions i estima per la música.
En el cas dels alumnes de 5è també ens van oferir la
representació de Pastorets, una obra teatral, típica catalana,
que es representa durant les festes de nadal. Ens explica la
història d’uns pastors, que reben l’avís d’un àngel dient que
el Messies ha nascut.
L’esforç, la constància i la dedicació han estat claus per a
que els nostres alumnes brillin com l’estrella més bonica.
Felicitats nois i noies.
Molt bones festes a tots!
Concerts de Nadal
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Aquesta última setmana de curs, des de la biblioteca de
l’escola hem volgut tancar l’any 2019 d’una manera fantàstica,
amb la VIII Fira d’Intercanvi de llibres per Nadal. Una
activitat en la que hi hem participat tots, grans i petits,
fomentant valors com la solidaritat, generositat i compartint
un dels tresors més preuats, els llibres i les seves històries
amagades. Estem molt contents perquè any rere any els nens i
nenes segueixen amb la il.lusió de triar aquell llibre que de
ben segur els acompanyarà durant les festes de Nadal.
Com sempre, volem agrair a totes les famílies la seva
participació en aquesta activitat, això dóna sentit a la
nostra tasca d’educar i aportar el nostre granet de sorra a la
felicitat dels seus fills.
Moltes gràcies!
Volem desitjar-los Bones Festes i feliç any 2020!
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