Escola Montagut — Curs 2019-2020

Aquest curs
a 1r i 2n d’ESO
Hem estat protagonistes
de la nostra vida!
Hem empoderat la nostra curiositat...
Creant la maqueta sobre la cèl·lula.
Convertint-nos en actrius i actors representant l’obra
clàssica “Romeo & Juliet”.
Fent produccions digitals sobre temes apassionants com el
canvi climàtic.
Participant i prenent decisions en el joc de rol sobre els
refugiats.
Endinsant-nos en nous temes i expressant la nostra visió a
través de les conferències.

Hem honrat el nostre deure de ser feliços...
Vivint plegats i fomentant les relacions fora de l’escola, a
les Convivències.
Experimentant lliurement al Cosmocaixa.
Sent responsables dels més petits a la festa del
Carnestoltes.
Atrevint-nos a realitzar diferents Reptes personals.
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Ens hem sentit part d'un tot!
Hem gaudit del dret de ser diferents…
Escollint un tema i exposant-lo lliurement fent una
conferència/ videoconferència.
Treballant, debatent i acceptant als altres en els projectes
col·laboratius.
Resolent i gestionant conﬂictes per nosaltres mateixos.

Hem connectat amb la nostra comunitat…
Presentant les infograﬁes sobre la crisi mediambiental als
nens i nenes de Primària i conscienciant sobre energies
renovables als de P5.
Implicant-nos en el projecte solidari de l’associació
Nyumbani Nala i coneixent les realitats d’alumnes d’un país
diferent.
Compartint el Montcross amb tota la comunitat de l’escola i
amb alumnes d’altres escoles.

Ens hem adaptat al canvi, com mai!
Compartint l'amor per les coses ben fetes…
Utilitzant tots els recursos possibles per continuar amb
l’aprenentatge programat.
Creant objectius concrets perquè ningú es quedés sense
l’atenció que es mereix.
Sentint-nos acompanyats emocionalment durant les
vídeotutories.

Sentint l’escola propera, malgrat la virtualitat...
Fent tutories grupals i individuals per tal de seguir cultivant
el nexe emocional.

ESO: 1r i 2n

Curs 2019-20

Podent accedir als mestres i tutors pel que calgués
quan calgués.

Hem après a gestionar la incertesa…
Mostrant-nos oberts al canvi i positius, demostrant que
podíem seguir l’aprenentatge en format online.
Esforçant-nos per organitzar i gestionar el nostre temps de
dedicació a les diferents matèries.
Deixant sortir la nostra creativitat a l’hora de realitzar
diferents tasques.

Hem seguit creixent plegats en xarxa…
Proposant activitats grupals com els Oscars de conﬁnament
o Música d’estar a casa.
Creant blogs temàtics com “Gustos de conﬁnament” on
compartir plats conﬁtats i conﬁnats.
Amb els reptes i propostes de l’escola a les xarxes socials.

Hem après a aprendre...
Que seguim plegats tot i no estar físicament a prop.
Que podem assolir els objectius del curs utilitzant nous
recursos gràcies als nostres coneixements i habilitats.
Que el canvi no s’ha de combatre, s’hi ha de conviure.
Que sempre cal tenir un pla B.

En aquests deu mesos hem après
a fer moltes coses noves:
1r
Aprofundit en la resolució
de problemes

Coneixent diverses tipologies
textuals: narrativa, descriptiva,
conversacional, argumentativa…

Iniciant-nos en l’àlgebra

Coneixent l’antiga Grècia

ESO: 1r i 2n

Curs 2019-20

(Continuació 1r)
Fent lectures conjuntes des del club de lectura
Conscienciats sobre la crisi
ambiental

Aprofundit en les normes
ortogràﬁques

Sabent construir una arpa
de vidre

Fent adaptacions de lletres
de cançons conegudes

2n
Les capitals del món

Sabent què és l’energia
i la necessitat d’una
energia neta

Descobrint que els
problemes de física són
situacions de cada dia
Coneixent la realitat de les
persones refugiades
L’ús pràctic de l’estadística
en la Covid-19
A fer tertúlies literàries

Conegut a Leonardo da
Vinci fent la maqueta d’un
paracaigudes
Hem fet un memory per
treballar els nombres enters
i fraccionaris

I ens n’anem de vacances
per...
Gaudir de la família, amics i temps
lliure, trobant moments per estar
amb un mateix i reﬂexionar.
No us oblideu de llegir, llegir és vida!

Descobreix aquí el que han après la resta
de cicles durant aquest curs
escolamontagut.cat | 93 890 32 22
montagut@escolamontagut.cat

