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Ja al setembre i de nou comencem el curs. Esperem que sigui un curs profitós i 
molt engrescador. 

En nom de tot el col·lectiu de l'escola Monsenyor Gibert, us volem donar la 
benvinguda a les famílies que us incorporeu per primera vegada al nostre centre 
i a tots els pares i mares que ja en formeu part. 

El tema general d'enguany és ELS INVENTS i voldríem que ens acompanyéssiu   

en aquesta aventura de descobrir, crear, imaginar, experimentar i inventar. 

També us convidem a que participeu en totes les activitats i festes que 

organitzarem al llarg del curs escolar 17-18. 

Sigueu tots i totes molt benvinguts i especialment vosaltres, nens i nenes, que 

sou el motor que ens fa funcionar i que ens fa il·lusionar. 

       EQUIP DE MESTRES 

 

Benvinguts 
al nou curs 17-18 

ESCOLA MONSENYOR GIBERT  

 

 

 

 

 

LA RODA 
La invenció de la roda 
correspon a l’època 

final del Neolític, cap 
a l’any 3500 a.C. Va 
ser un invent 
tecnològic 

importantíssim. 

 

 

 

 

 

 

LA IMPREMPTA 

La va inventar 
Gutenberg, l’any 
1450. Aquesta 
impremta de tipus 
mòbil amb lletres de 
plom, s’ha fet servir 
fins el s.XX i ha servit 

per produir milions de 
llibres arreu del món. 

 

 

 

 

LES VACUNES 

La recerca de remeis 
per prevenir les 
malalties infeccioses 

ha estat un objectiu 
dels metges des de 
temps remots. Al 
s.XVIII es va inventar 
la primera vacuna 
contra la verola. 

 

 

 

 

 

LA BOMBETA 
El 1887 va ser 

patentada per Thomas 

Edison qui, després 

d’experimentar amb 

més de mil materials 

diferents, va 

aconseguir 

industrialitzar-la amb 

filament de bambú 

carbonitzat. 

 

 

 

 

 

L’AUTOMÒBIL 

Es creu que els primers 

cotxes es van fabricar 

a la Xina a finals del 

S.XVII. i funcionaven 

amb vapor. El primer 

cotxe amb vapor el va 

dissenyar i construir 

Nicholas Joseph 

Cugnot, pesava prop 

de 5 tones. El conegut 

enginyer mecànic 

Mercedes Benz va crear 

el primer vehicle amb 

un motor de combustió 

(l’any 1893). 
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INTERNET 

Els inicis d’Internet són 

als anys 60 quan EEUU 

crea un xarxa 

exclusivament militar. 

Internet ha 

revolucionat la 

informàtica i les 

comunicacions com cap 

altre invent. El telègraf, 

el telèfon, la ràdio i 

l’ordinador van crear 

les bases per inventar 

aquesta eina tan potent 

d’emissió mundial. 

 

 


