La Fundació Escoles Garbí
membre del jurat de la XXI
Exporecerca
L’Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional que se
celebra des de l’any 2000, oberta al públic i orientada a
joves de secundària i batxillerat d’arreu del món que
presenten els seus projectes d’investigació. Durant els tres
dies de la mostra, els treballs de recerca són avaluats per un
jurat qualificat independent i aliè a la organització. Els
participants opten a diversos premis que poden ser des
d’estades a laboratoris, viatges a l’estranger per mostrar la
el projecte de recerca al món, fins a visites a diverses
instal·lacions de reconeixement internacional.
El jurat que avalua els treballs exposats, està constituït per
entre 120 i 150 professionals procedents de centres de
recerca, del món universitari, de l’ensenyament secundari i
del món empresarial i diferents professionals investigadors
lligats al CSIC.
En aquesta darrera edició, la Fundació
Escoles Garbí ha format part del jurat amb la participació de
la responsable de l’àmbit de recerca i selecció d’informació.
Ha estat una experiència il·lusionant i inspiradora per a la
Fundació, que anualment també organitza el Congrés de Treballs
de Recerca dels alumnes de les escoles Garbí Pere Vergés. Hem
pogut tenir l’oportunitat de conèixer i compartir el
coneixement de recerca entre els joves d’arreu del món,
compartir inquietuds i gaudir d’una jornada acadèmica on l’eix
central és la recerca.

III Trobada pedagògica
Biblioteques escolars

de

El dijous 13 de juny les Escoles Garbí Pere Vergés van
assistir a la III Trobada Pedagògica de Biblioteques Escolars
de Catalunya organitzades pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya a la Casa del Mar de Barcelona.
Amb el títol “La biblioteca escolar: un motor per a la cohesió
social i la inclusió”, l’objectiu de la jornada era
reflexionar, compartir experiències i conèixer recursos envers
el paper de la biblioteca escolar com a motor per afavorir
l’equitat, la cohesió social i la inclusió.
La trobada posava de manifest la funció social de la
biblioteca escolar amb debats sobre la perspectiva de gènere
en la literatura infantil i juvenil i amb l’explicació
d’experiències de diverses escoles que presentaven la
biblioteca escolar com un agent actiu de cohesió social i
inclusió. Els ponents van donar a conèixer les iniciatives que
s’estan impulsant en els seus centres educatius en matèria de
diversitat funcional, multiculturalitat, perspectiva de gènere
i equitat educativa a través de la lectura, dinamització
d’activitats i d’espais.
Tot i que les realitats presentades eren molt diverses la
conclusió va ser que, pel seu esperit democratitzador d’accés
a la informació i el coneixement, la biblioteca escolar és el
cor de l’escola i ha d’esdevenir el centre neuràlgic de totes
les activitats i vivències del centre. I que, per tant, és
molt important que hi hagi un equip que treballi en pro de la
biblioteca escolar amb el suport i col·laboració de tota la
comunitat educativa.

Jornada Herois 2019
Dilluns 18 de febrer, a l’Auditori de la Fundació Catalunya-La
Pedrera, els alumnes de 4t d’ESO, els Vountaris i els
d’Imagine, van participar en la segona Jornada Herois,
per posar en valor la tasca de voluntariat que s’està fent des
de les escoles de la Garbí Pere Vergés i com s’han assolit els
reptes que ens van plantejar les entitats de l’any passat.
El projecte Herois s’emmarca en el desenvolupament de la
competència per a la convivència i el compromís i la
competència de respecte i solidaritat de les Finalitats
educatives del nostre projecte pedagògic. Es tracta que els
nostres alumnes siguin capaços de prendre compromisos
responsables per a una convivència harmoniosa, interactuant en
diferents contextos socials i culturals, bo i reforçant el
sentiment de pertinença al país i també de prendre decisions
compromeses amb el món que l’envolta i actuar amb respecte i
solidaritat.
Els alumnes de 4t d’ESO ens van presentar els productes dels
projectes integrats de la UT3 elaborats per a la Fundació Ana
Bella, TriniJove i InOut, entitats que van plantejar els
reptes per a aquest curs 2018-2019.
Seguidament vam poder compartir les missions i activitats de
les organitzacions que plantejaran els reptes per al proper
curs: la Fundació Clínic, Proactiva Open-Arms, DTI Foundation
i Cuina Justa.
Després d’un torn de preguntes interessant un grup de
voluntaris de Batxillerat ens van fer un resum de les
activitats que es fan amb diferents entitats de l’entorn de
les escoles com són Càritas, Sant Joan de Déu, Ajuntament

d’Esplugues, Institut Guttmann,
protectores d’animals, etc.

el

Casal

dels

Infants,

Com sempre va ser una jornada interessant que ens acosta al
món que ens envolta.

