Escola Montagut — Curs 2019-2020

Aquest curs a
Primària: 5è i 6è
Hem estat protagonistes
de la nostra vida!
Hem empoderat la nostra curiositat...
Amb el Projecte d’Emprenedoria, fomentant les
competències i els valors humans de l’emprenedoria
a través de la creació i gestió d’una cooperativa escolar,
d’una manera lúdica i creativa.
Investigant i descobrint el Medi Natural amb la plataforma
Science Bits, al nostre ritme o col·laborant entre nosaltres.
Habitant els diferents Ambients, plens d’activitats
manipulatives, lúdiques i creatives.
Batejant la nostra promoció (6è) amb el nom Montseny, un
nom que ens acompanyarà tota la vida.
Compartint el nostre aprenentatge i les nostres passions
a través de les Conferències.

Hem honrat el nostre deure de ser feliços...
Cooperant i treballant en equip als projectes sobre
Catalunya des de l’aire i Castells i Catedrals.
Gaudint de la realització del Festival de Nadal i el Carnaval.
Sortint a conèixer altres realitats: des del so d’una Big Band
a l’Auditori de Barcelona a les olors i els colors de la Fageda
d’en Jordà i el volcà de Santa Margarita o el Parlament de
Catalunya (un dels més antics del món, on vam entendre
millor les funcions i la tasca dels seus 135 diputats).
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Ens hem sentit part d'un tot!
Hem gaudit del dret de ser diferents…
Aprenent valors i gestió de les nostres emocions, mitjançant
dinàmiques dirigides per la psicòloga de l’escola, i fomentant
l’autoconeixement i l’intercanvi de la pròpia diferència a
través de lectures i tutories individualitzades.
Responent a un sociograma que permetrà a l’escola analitzar
les diferents relacions afectives i la proximitat social de cara
a confeccionar els grups de 1r curs de l’ESO.

Hem connectat amb la nostra comunitat…
A l’escola, a través de les dues festes que hem pogut
celebrar aquest curs i pel què fa entre classes, ho hem fet
mitjançant els padrins de lectura (5è amb 2n)
Rebent l’assessorament dels alumnes de 3r d’ESO a l’hora
d’escollir el nom de la promoció.
Explicant l’organització del Carnaval als altres cursos de
primària.
Col·laborant amb l’associació Nyumbani Nala i apadrinant
quatre nens.
Intercanviant correspondència en anglès amb nens i nenes
de la República Txeca.

Ens hem adaptat al canvi, com mai!
Compartint l'amor per les coses ben fetes…
Rebent l’alegria dels mestres en acompanyar-nos
virtualment.
Fent-nos sentir que, més que mai, som els principals
protagonistes del nostre propi aprenentatge.
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Sentint l’escola propera, malgrat la virtualitat...
Per la transformació que ha fet el Montagut per
convertir-se en digital: fent classes virtuals; obrint
múltiples vies de comunicació; compartint tasques, vídeos
i explicacions; donant-nos a cadascú un portfoli personal
per penjar les feines… i tot amb el seguiment setmanal
de l’escola.

Hem après a gestionar la incertesa…
Organitzant-nos i mantenint una bona predisposició davant
les tasques proposades.
Adaptant-nos i sent pacients, ajudant-nos entre nosaltres
quan ha calgut.

Hem seguit creixent plegats en xarxa…
A través de les classes virtuals, en petit grup, i compartint
algunes de les nostres activitats i recursos amb la resta del grup.

Hem après a aprendre...
Utilitzant noves eines tecnològiques i traient més proﬁt de
les que ja coneixíem.

En aquests deu mesos hem après
a fer moltes coses noves:
5è
Descobrir què és una persona
amb Situs inversus i aprofundir
en els aparells del cos humà
(circulatori, reproductor...)
Fet disseccions d’un ull de
xai, pulmons i cor

Presentació detallada de
la nostra vida en francès
Presentat a dos concursos
literaris de narrativa

Primària: 5è i 6è

Curs 2019-20

(Continuació 5è)
Familiaritzat amb diferents
compositors i hem après a
reconèixer els instruments
de l’orquestra
Presentacions de lapbook
en llengua anglesa

Fet 4 temes de física amb la
metodologia de Science Bits,
basada en la recerca i descoberta
Descrit imatges i parlat de futur

Presentacions digitals sobre
els canvis del món en el futur

Llegit llibres de la biblioteca
digital en llengua anglesa i
iniciat la lectura del llibre
V.O. Mr. Fox

Conferències en: català,
castellà i anglès

Treball d’expressió corporal
“El minut”

6è

Tècniques i eines de
relaxació

Essent digitals
Esquemes i mapes
conceptuals
Estimant els poemes
Conferències en català,
castellà i anglès

L’expressió corporal a
través de l’Educació Física
Iniciació a la llengua francesa,
aprenent a: saludar, els seus
gustos, els colors...

Interpretar una polirítmia

Escrivint contes pels
alumnes de cicle inicial

Llegint un llibre de la
biblioteca digital d’anglès

Diferents tipologies textuals
tant en català com en castellà

Diferents històries de la
cultura anglesa

Presentant el lapbook sobre
diferents països

I ens n’anem de vacances per...
Estar amb la família i els amics, llegir, jugar, fer activitats d’anglès
i engimes matemàtics, avorrir-nos i, els de 6è, preparar…l’ESO,
repassant els continguts clau de Primària.

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

