Escola Montagut — Curs 2019-2020

Aquest curs a
Primària: 3r i 4t
Hem estat protagonistes
de la nostra vida!
Hem empoderat la nostra curiositat...
Creant espais de reciclatge animant a tots a utilitzar-los.
Aprenent anglès d’una manera més lúdica i quotidiana al
corner d’anglès.
Protagonitzant el projecte de les conferències, compartint
amb els companys tot allò que hem descobert.
Dibuixant plegats el nostre propi calendari conjunt.
Revivint l’època dels romans (investigant-los i, després,
interpretant-los).

Hem honrat el nostre deure de ser feliços...
Escollint el tema de les nostres conferències d’acord amb
allò que ens apassiona i que volem que els altres gaudeixin
com nosaltres.
Preparant junts la Festa de Nadal.
Muntant l’obra de teatre de Sant Jordi on convidem els pares.

Ens hem sentit part d'un tot!
Hem gaudit del dret de ser diferents…
Fent dinàmiques de grup amb l’equip de psicologia de l’escola.
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Trobant-nos amb les tutores a les tutories individualitzades.
Treballant l’empatia.
Plantejant i realitzant el Projecte dels Fenòmens Naturals /
Robots.

Hem connectat amb la nostra comunitat…
Pintant el Mur de les Capacitats amb l’escola municipal d’art
Arsenal.
El·laborant un moneder amb l’ajuda dels monitors de la
Fundació Mas Albornà.
Gaudint de Vilafranca: visitant l’Ajuntament i el campanar de
Santa Maria o assistint a la Fira Musical.
Participant a concursos literaris de tota la comarca.
Celebrant plegats la Castanyada, el Festival de Nadal i el
Carnaval.

Ens hem adaptat al canvi, com mai!
Compartint l'amor per les coses ben fetes…
Gaudint d’activitats més dinàmiques i lúdiques, explicades
als vídeos que hem rebut setmanalment.
Sentint-nos acompanyats emocionalment durant les
videotrucades de tutoria.
Rebent missatges de reforçament positiu a la revisió de les
tasques.

Sentint l’escola propera, malgrat la virtualitat...
Perquè cal ser-hi quan se’ns necessita, cultivant el nexe
emocional entre els alumnes i els mestres.
Fent classes en grups reduïts per sentir-nos tots atesos.
Rebent felicitacions per video per la feina feta, pels nostres
aniversaris, per Sant Jordi amb els diplomes.
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Hem après a gestionar la incertesa…
Demostrant que podíem adaptar-nos a la situació i viure-la
amb normalitat.
Mantenint la dedicació i la implicació en les tasques
proposades des de l’escola.
Motivant-nos per a les videotrucades amb els mestres.
Deixant sortir la nostra creativitat a l’hora de realitzar tasques.

Hem seguit creixent plegats en xarxa…
Enviant conferències perquè puguin ser compartides amb la
resta de companys virtualment.
Creant una acampada de dos dies pels companys al destí
dins de Catalunya que ens ha tocat a cadascú.
Fent jocs i propostes en equip durant les videotrucades.
Llegint, investigant i comunicant-nos els uns amb els altres
a través de la Plataforma Ta-tum.

Hem après a aprendre...
Adaptant-nos a la transformació del Montagut en una
escola online.

En aquests deu mesos hem après
a fer moltes coses noves:
3r
Après i millorat la
competència digital

Ens hem estrenat com a
padrins de lectura

A dividir

A ser autònoms en l’ús de
l’agenda i la carpeta personal

La importància de revisar un
text i d’entendre què llegim

Creat material pels nostres
companys d’Infantil
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(Continuació 3r)
Posat en marxa una mesura
a tota l’escola per
fomentar el reciclatge

Compartit estones amb
persones amb diversitat
funcional

Treballar en equip i a sentir-nos part d’un equip
Creat diversos lapbooks per conèixer diferents conceptes i
poder generar un mapa mental que ens ajudi a entendre
què estudiem i aprenem organitzant la nostra ment

4t
Dividir per dues xifres
Realitzat una exposició en
català i una en castellà
La cultura romana

A gaudir de la lectura de
tres llibres en català
Cinc cançons i dos poemes
en anglès
A expressar problemes i
donar consells en anglès

I ens n’anem de vacances per...
Estar amb la família i els amics, llegir, jugar, aprendre a
avorrir-nos, descobrir la natura que ens envolta i cuidar-la tot
posant en pràctica els coneixements apresos durant aquest
conﬁnament (rentar-nos bé i sovint les mans) i per gaudir de les
petites coses que tenim al nostre voltant.

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

