Sant Jordi, tot un èxit!
La setmana passada es van dur a terme un seguit d’activitats
relacionades amb la celebració tradicional de Sant Jordi.
La rosa, el llibre i els personatges de la llegenda, han estat
els protagonistes de les creacions artístiques dels més
petits. Produccions literàries, poemes, cartes i narracions
plasmen els sentiments i anhels dels nostres alumnes.
Recomanacions de llibres en formats diferents, booktubers, que
sense vergonya ens animen a llegir els llibres que els han
agradat i una gran quantitat de bookface, repte que molta gent
s’ha atrevit a acceptar. Volem destacar la gran participació
en els tallers i tasques que s’han proposat des de les
diferents àrees.
Per tal de donar visibilitat a les creacions resultants
d’aquests tallers i activitats, s’ha publicat una gran mostra
a l’Exposició Virtual que s’ha creat des de la Biblioteca. A
l’exposició s’hi poden veure al voltant de 500 entrades en les
que els autors i protagonistes són els alumnes.
Volem agrair, una vegada més, la implicació i la motivació de
tots els membres que formem part de les escoles, alumnes,
famílies i professionals. Tot i el confinament, entre tots hem
aconseguit gaudir d’una Diada de Sant Jordi molt especial.

Diada de Sant Jordi Virtual
Al llarg d’aquesta setmana tots hem participat en diferents
activitats relacionades amb la Diada de Sant Jordi. Per tal de
donar visibilitat a les creacions que s’han dut a terme i
compartir les recomanacions que ens heu fet arribar, des de la

Biblioteca hem preparat una Exposició Virtual on podreu fer
una passejada gaudint de booksface originals, manualitats
creatives, treballs d’art i disseny, recomanacions de llibres,
textos literaris, etc …
Us animem a celebrar aquesta Diada amb nosaltres, visitant en
família aquest espai per tal de conèixer i gaudir de les
creacions que hem elaborat tots plegats. A més a més, durant
tota la setmana, s’anirà fent difusió d’aquestes a les xarxes
socials de l’escola.
Exposició Virtual

Bona Diada de Sant Jordi!

Reprenem l’activitat a les
escoles
Aquesta setmana, després d’uns dies de descans, hem reprès
l´activitat amb els alumnes, seguint amb els mateixos horaris
amb que vam acabar el segon trimestre.
Conscients, no obstant, que aquesta situació es perllongarà,
hem plantejat algunes modificacions que durem a terme a partir
de la propera setmana.

A partir del proper dilluns, amb l´objectiu de seguir
acompanyant els nostres alumnes de la millor manera possible,
ampliarem el nombre de sessions en viu que ja es van iniciar
abans de Setmana Santa. A més d´aquests espais, seguirem
treballant amb el Garbí Virtual com l’espai de referència en
el qual presentem i duem a terme el seguiment de les diferents
seqüències d’activitats.
Així mateix, s’ha redactat un breu decàleg dirigit als alumnes
d’etapa 3, en el qual es concreten algunes pautes en relació a
bones pràctiques que els poden ajudar a mantenir certes
rutines en el seu dia a dia i fomentar hàbits saludables als
nois i noies en aquest període de confinament.
En el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi,
l’escola ha organitzat diferents activitats i propostes que es
duran a terme al llarg de la propera setmana.
Així doncs, donem el tret de sortida a la celebració demanant
la participació dels alumnes, famílies i tots els
professionals de les escoles. Des de la Biblioteca us volem
animar a compartir recomanacions de llibres a través de
booktubers, booktrailers i bookface, que anirem difonent a
través de les xarxes socials i el web de les escoles.
Desitgem que estiguin bé i que puguem gaudir tots plegats
d’una bona Diada de Sant Jordi!

Lliurament de Premis del
Concurs Literari i Artístic

de Sant Jordi a Infantil
Són molts els esdeveniments que es porten a terme durant
aquesta setmana de Sant Jordi.
Ahir dijous, durant la presentació de l’exposició de llibres
que organitza la Biblioteca, es va celebrar la cerimònia de
lliurament de premis literaris i artístics en el qual hi
participaven tots els alumnes d’EI.
Els més petits de les classes Cu-cut, Picarol i El Moli van
rebre un premi col·lectiu per les seves obres exposades com a
decoració adient a la diada.
En canvi, els alumnes de les classes Joguines, Contes i
l’Estel d’EI4 i les classes Virolets, Del Bosc i Del Parc
d’EI5 van tenir el mateix reconeixement pels contes creats en
cooperació per cada classe.
Més informació a http://educacioinfantilgarbi.blogspot.com/
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Els alumnes de la classe Les Hores ens han representat tres
poesies. La selecció de les poesies la van fer amb les seves
mestre de dansa i teatre, la Sra. Clara Puerto i la Sra.
Natàlia Prior. Durant una sessió de dansa i teatre van
consultar el fons poètic de la biblioteca de l’escola per tal
de seleccionar aquelles poesies que més els hi cridaven
l’atenció i finalment en van escollir tres: Els vitralls, L’
Hada acaramelada i El Foc de la Nit. Aquestes tres poesies són
les que ahir i avui han representat al menjador de l’escola
per a tots els nens i nenes i les famílies que hi han
assistit.
Seguidament els alumnes de la classe Mireia han representat la
tradicional Llegenda de Sant Jordi, que ja tots coneixeu…però
a vegades les històries poden canviar, o donar girs
inesperats! Si voleu saber més de tot plegat us animen a veure
el vídeo de la representació. Ja veureu que us sorprendrà
d’allò més!
I com no, cal esmentar els alumnes de les classes de 5è i 6è
de Primària que han fet la interpretació musical amb la
direcció del Sr. Toni i el Sr. Oliver, acompanyant al piano,
tots dos mestres de música de la nostra escola.
Com sempre, volem donar l’enhorabona a tots mestres, músics,
equip de so i sobretot als alumnes per la gran tasca que han
dut a terme.

Per visualitzar el vídeo cal introduir la contrasenya:
santjordi

Per un Sant Jordi, ple de
llibres!
Benvolgudes famílies, els volem desitjar una bona Diada de
Sant Jordi, i la millor manera és compartir amb vostès aquesta
llista de llibres recomanats, que de ben segur podran gaudir
amb tots els seus familiars.
Bon Sant Jordi!
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