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Salutació
Un camí per recordar
Era un dia com qualsevol altre, però va resultar ser el primer del nostre llarg camí. Quan vam deixar
anar les mans dels pares, vam ser acollits per unes altres, que van passar a ser com una segona família
per a tots nosaltres. Aquesta ens ha acompanyat al llarg d'aquesta inoblidable aventura.
Al principi tot era nou, la majoria de coses se’ns quedaven grans, fins i tot la bata de l’escola. També
l’entorn que ens envoltava ens semblava immens, tot i que, a la vegada, era ple d’amor i d’alegria.
Aquelles persones van deixar de ser desconegudes per a nosaltres i es van convertir en senderistes
que ens acompanyarien a recórrer el nostre camí, a prendre decisions i a arribar al cim.
El nostre gran viatge va començar a educació infantil, on vam aprendre moltes coses: a cantar cançons,
a escriure, a llegir i sobretot, a estimar i a interactuar amb els altres, amb aquells qui des d’aquell precís
moment s’havien convertit en la nostra nova família.
A mesura que passaven els anys, superàvem alguna tempesta i anàvem recollint els fruits dels nostres
èxits; gaudíem de les nostres festivitats de l’escola com la Merche i Cocó o de les nadales al pati amb la
vergonya i l’emoció pròpies dels minuts anteriors.
I com oblidar els dies de Carnestoltes quan, plens d’imaginació, creàvem les nostres disfresses. Quantes
ganes teníem d’arribar a sisè per poder ser els grans de primària i interpretar la llegenda de Sant Jordi fent
de princesa o fins i tot de drac ferotge.
I sense adonar-nos-en, una nova etapa: l’ESO. Una etapa plena de pujades i baixades, amb pedres per
esquivar, on hem après de les errades per seguir la travessa cap al cim. Al principi va haver-hi molts canvis,
comiats i nous integrants a la nostra vida, milers d'exàmens; però també moltíssimes experiències que mai
oblidarem.
Sempre recordarem les nits sense dormir als crèdits de síntesi, les excursions a la muntanya, els Jocs
Florals, els breus exàmens de vocabulari, les esperades classes de tutoria, els entrepans del menjador, les
classes motivadores de català on plovien caramels, els estels de tecnologia, les visites als teatres i les
emotives abraçades per acomiadar cada curs.
Parvulari, el nostre inici. Les amistats, els llibres, les lletres… un món ple de màgia i d’il·lusions. Primària,
cada vegada ens anem sentint més grans, cada cop amb més responsabilitats i més ganes de créixer. I
l’ESO, on deixem de ser els petits per passar a ser els grans del Montessori.
En aquest moment, els nostres camins se separen. Mai oblidarem l’escola on ens vam conèixer i que
ens ha mantingut units tot aquest temps com a companys de vida. Marxem del Montessori sabent que
tornarem amb molta il·lusió i amb ganes de tornar-nos a veure.
La COVID-19 no ens ha separat, millor dit, ens ha unit encara més.
Miryam Clemente, Jordi Decano, Ivette Hierro, Lucía Maldonado,
Claudia Martín, Paula López , Sara Mejías, Emma Pérez, Aitor Valero
4t ESO A i B
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Des de Direcció
AGRAÏMENTS:
Hem superat el curs 2019-20! O, més ben dit, hem superat el curs conegut ja, popularment, com el
curs COVID-19! Primer de tot, volem recordar a totes aquelles persones afectades per aquesta
pandèmia i que no se’ns oblidin fàcilment. Després, fer esment especial a totes aquelles persones que
han treballat per donar un servei durant els moments més durs de la crisi (sanitaris, personal de
neteja, seguretat, atenció domiciliària, empleats del sector alimentari, etc.).

En la relació d’agraïments que volem donar començarem per l’alumnat.
Els nens i les nenes, els nois i les noies del Montessori! Heu viscut una situació inusual, històrica.
Penseu que cap dels vostres pares, mares, avis i àvies havien viscut, quan eren infants, una situació
com aquesta. L’heu superat i heu estat a l’alçada, sou unes campiones i campions! Heu après moltes
coses de la vida, aprofiteu aquestes ensenyances, no les oblideu i mireu-ho sempre pel costat positiu.
Sou els que canviareu el món!

Vull tenir un record especial per a la promoció de 4t d’ESO que ja marxa de l’Escola. Molts d’ells i
elles portaven aquí 13 anys, des de P3, altres s’han anat incorporant, però tots han viscut una situació
excepcional i històrica. Han treballat telemàticament moltíssim a través del Moodle i han estat a
l’alçada de la situació. Un record ben “espacial” (ells ho entendran!... 1r d’ESO) i una abraçada ben
forta! Us portem al cor!

El següent agraïment va dirigit a les famílies. No ha estat fàcil de gestionar, familiarment, tota aquesta
crisi, però, finalment, ho heu aconseguit amb escreix! Us hem d'agrair la confiança en el Projecte
Educatiu de l’Escola i la paciència que heu mostrat en tot moment.

Especialment, volem agrair-li al col·lectiu Famílies Montessori la gran tasca d’acompanyament i de
suport que han brindat a tota la comunitat montessoriana. Menció especial per a la Rut i la Mònica que
han estat sempre al costat de l’Escola i de les famílies fent una gran tasca sense ànim de lucre.
Podem dir que aquest confinament ens ha unit una miqueta més a tots i totes (tot i que estiguéssim
confinats!).
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Des de Direcció
AGRAÏMENTS:
Ara és el torn per a l’equip docent, coordinació i PAS. Aquí ens volem aturar un moment… Si ja
sabíem que comptàvem amb un equip molt professional, aquesta batzegada ens ha mostrat que tenim
un equip molt ben preparat, fantàstic i que ha fet un acompanyament molt intens a les famílies. El
nostre personal ha fet un gran esforç i ha treballat molt dur; s’ha desgastat, ha compaginat treball amb
conciliació familiar, ha intentat donar el millor servei i ho ha fet per aquest alumnat tan maco que
tenim! Tot el nostre personal, es mereix aquest reconeixement per a la gran tasca que ha fet!
GRÀCIES!

Finalment, no podia acabar aquests agraïments sense reconèixer a la titularitat la rebaixa de quotes
que, de ben segur, ha donat un baló d’oxigen a les famílies en aquests moments tan incerts i
preocupants.

Volem acabar mostrant, almenys, una certesa, que el Montessori seguirà endavant, de ben segur, amb
gran empenta, sent una institució educativa referent a l’Hospitalet i a Barcelona, amb l’ajut i el suport
de tota la seva comunitat montessoriana!

Jordi Juan i Villanueva
Director
ESCOLA MONTESSORI
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Des de Direcció
NOVA REVISTA, NOU PROJECTE:
Aquesta pandèmia ha remogut moltes coses… L’antiga revista física desapareix... i iniciem un nou
projecte de REVISTA DIGITAL! És un projecte, nostre, de l’Escola!
Volem agrair de tot cor la feina feta a l’equip que elabora, corregeix i maqueta la revista.
En primer lloc, agrair a la Kalani la gestió i organització de la documentació que apareix a la Revista.
Durant molt de temps la seva tasca s’ha desenvolupat a l’ombra, però ara és de rebut que se li
reconegui tota la feina feta i que està per fer! Gràcies!
Després, la Deborah, professora de català a l’ESO que ja porta uns anys corregint la revista perquè
es notin menys els nostres errors! Moltes gràcies!
I, finalment, una nova incorporació, des del Departament Científico-Tecnològic, la Jordina. Ha donat
un nou impuls a la maquetació i edició de la Revista Digital. Moltes gràcies!
Agrair també la col·laboració de Famílies Montessori, en aquesta nova etapa que iniciem plegats.
També, comptaran amb el seu propi espai a la Revista que estarà disponible a la pàgina web de
l’Escola.
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Des de Direcció
INICI DE CURS 2020-2021
14 de setembre
REUNIONS PRESENTACIONS D’INICI DE CURS 2020-21
Com cada curs, i al principi del mateix, es programen i realitzen una sèrie de reunions destinades a la
presentació del Professorat: Tutors/es de cada curs, en les quals també es fa una sèrie de
recomanacions i indicacions de les normes que regiran durant tot el curs.
A les reunions d’inici de curs l’alumnat no hi podrà assistir i només hi assistirà un representant per
a cada alumne/a amb les mesures de seguretat pertinents.
Aquestes reunions es duran a terme segons el següent calendari:

EDUCACIÓ INFANTIL
EI P3:

7 de setembre a les 9:30 h

EI P4:

7 de setembre a les 11 h

EI P5:

7 de setembre a les 12:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r:

8 de setembre a les 9:30 h

2n:

8 de setembre a les 11 h

3r:

8 de setembre a les 12:30 h

4t:

9 de setembre a les 9:30 h

5è:

9 de setembre a les 11 h

6è:

9 de setembre a les 12:30 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r d’ESO:

10 de setembre a les 9 h

2n d’ESO:

10 de setembre a les 10:15 h

3r d’ESO:

10 de setembre a les 11:30 h

4t d’ESO:

10 de setembre a les 12:45 h

Les reunions tindran una durada aproximada de ¾ d’hora.
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Des de Direcció
NOU HORARI CURS 2020-21::
Us informem que l’Escola obrirà, diàriament, les seves portes a les 8:15h. El Servei d’Acollida
continuarà sense tenir cap cost i començarà a les 8:15h.
■ NOU HORARI DE SECRETARIA:
Dilluns a dijous:

Divendres:

Matí: 8:15h - 13h

Matí: 8:15h - 13h

Tarda: 15h - 17:30h

Tarda: 15h - 16:30h

■ HORARI INFANTIL i PRIMÀRIA:
Matí 9h-13h Tarda 15h-17h
■ HORARI ESO: NOVETAT!
Matí: 8:30h - 12:30h

Tarda: 14:30 - 16:30h

HORARIS SORTIDES CURS 2020-21: NOVETAT!
Per tal de gestionar el vestíbul i la circulació dels grups classe-estables dins de l’Escola es fixaran
unes hores concretes de recollida de l’alumnat. Al vestíbul, només hi seran aquelles famílies del grup
classe-estable a l’hora concreta de recollida. No hi podrà haver famílies, ni abans ni després de l’horari
de recollida.
CURS

MATÍ

TARDA

P3

12:40 h

16:40 h

P4

12:45h

16:45 h

P5

12:50h

16:50h

1r EP

12:55h

16:55h

2n EP

13h

17h

A partir de 3r de Primària totes les famílies s’esperaran fora al carrer i l’alumnat baixarà per la rampa
tot sol (ja ho fèiem el curs passat).
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Des de Direcció
PLA D’ACTUACIÓ, CURS 2020-21:
A dia d’avui, mitjans del mes de juliol del 2020, els centres educatius tenim sobre la taula un Pla
d’Actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, Generalitat de
Catalunya 3/7/2020.
Des de l’Escola, dir-vos que estem treballant per elaborar uns protocols molt senzills i clars respecte a
la gestió de la COVID-19. Un d’ells ja l’heu pogut apreciar en els nous horaris d’entrada i sortida de
l’ESO, així com, en els nous horaris de recollida dels més petits i petites (P3 fins a 2n EP).
El primer que volem traslladar a les famílies és tranquil·litat i serenor i dir-vos que el curs 2020-21, a
dia d’avui, s’iniciarà el 14 de setembre amb una certa “normalitat” i amb les mesures que totes i tots
estem aplicant en el nostre dia a dia: rentat de mans i mascareta.
Ara bé, des de l’Escola, actuarem com ens marquin les autoritats sanitàries i educatives en tot
moment i, com bé sabem, tot pot canviar d’un dia per l’altre.
Ara mateix, l’única certesa que hi ha és que el curs 2020-21 comença de manera presencial el 14 de
setembre del 2020.
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Calendari Escolar
INICI DE CURS: 14 de setembre de 2020
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2021
VACANCES:

NADAL: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS:
12 d’octubre de 2020
8 de desembre de 2020
També tindran la consideració de dies festius:
24 de setembre de 2020
24 de maig de 2021 (pendent de confirmació)
Dies de lliure disposició del Centre:
7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021 (Carnestoltes)
21 de maig de 2021 (Segona Pasqua)
Jornada continuada:
21 de desembre de 2020
Del 7 al 22 de juny de 2021
HORARI:

Educació Infantil:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Primària:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària: Matí: 8:30h a 12:30h
NOVETAT!

Tarda: 14:30h a 16:30h
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Racó d’Art

Ainhoa Meritell P4 A

Juan Gael Terreno P4 A

12

Racó d’Art

Raul Bote 5è B

Husein Mohamed Farih 5è B
13

Racó d’Art

Lua Crespo 6è A

Lisbeth Erazo 6è B
14

Racó d’Art
Ariadna Pérez 6è B

Jasjot Kaur 6è A

Júlia Hernández 6è B

15

Racó d’Art

Judith Rodríguez Cortés
1r ESO B

Sara López Castro
2n ESO A

16

Racó d’Art

Anna Ortega Sumoy
1r ESO A

Ángel Nogueira Alves
3r ESO B

17

Racó d’Art

Allyson Gutiérrez Dávalos
3r ESO A

Ashlie Ventura Horán
2n ESO B

18

Racó d’Art

Sara Mejías
4t ESO A

19

Racó d’Art

Aroa Obrador i Irena Ugalde
2n ESO A

20

Racó d’Art

Paula Vázquez Pache i Hafsa Igyr Betanher
2n ESO B

21

Racó d’Art

Carla Hernández Gimeno i Laia Villar López
2n ESO A

22

Racó d’Art

Valeria Guerrero González i David Serra Hernández
2n ESO A

23

Racó Literari

Alumnes 1r A i B
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Racó Literari
Treballem les emocions amb música de Vivaldi :

Les quatre estacions

Novely Esteban
3r A

25

Racó Literari

Melissa Esteban 3r B

Kyra Meza 3r B
26

Racó Literari
ANAGRAMAS DE LOS ALUMNOS DE 1º DE LA ESO

DESCRIPCIONES IDEALIZADORAS DE COMPAÑEROS DE LA CLASE
Descripción de Andreisy:
La sangre latina fluye por sus venas. Tiene un largo cabello oscuro que no se distinguiría en un
firmamento sin estrellas. Posee unos ojos marrones ennegrecidos y unos labios carnosos situados
en su rostro de piel morena.
Ella es alegre, risueña y divertida. Lleva consigo una sonrisa característica e intenta adaptarse a
una cultura diferente a la suya.
Glenard Aragón 4t ESO B
Descripción de Alexandros:
Rostro ovalado, coronado por su cabello crespo y adornado por una sonrisa de naranja. Además,
como dos pequeños apliques en su piel tono café, unos ojos parleros color otoño.
Estilo urbano, convicciones y paso decidido, pero con una coraza por timidez o personalidad que no
se deja romper por cualquiera. No obstante, ladino y de contestación ràpida, con la música por
segunda lengua. A la vez su acento le hace aún más único y le da una seña de identidad propia.
De este modo, se podría decir que con sus tonos otoñales, su coraza y su acento musical, se
vuelve alguien genuino y especial.
Emma Pérez 4t ESO A
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Racó Literari
HOGWARTS
My friends and I study at Hogwarts School of Witchcrafts and Wizardy. Hogwarts
is a boarding school with students between eleven and eighteen years old. In
Hogwarts there are seven grades. My friends and I are in the third grade. Here we
study subjects like Transfiguration with teacher Minerva McGonagall, Charms
with Filius Flitwick, History of Magic with Albus Percibal Wulfric Dumbledore,
Defense Against Dark Arts with Severus Snape, Herbology with Neville
Longbottom, and many other subjects. The school is divided into four Houses:
Slytherin (my house), where students are usually ambitious, resolute and curious;
Ravenclaw (Carla’s house), whose members have intelligence, curiosity and
wisdom, apart from creativity and individualism; Hufflepuff (Walton’s house) ,
where the members are loyal, fair and hard-working; and Gryffindor (Valeria’s
house) whose members must have courage.
At the moment the students of the third grade at Ravenclaw are in the class of
flight. They aren’t learning how to fly with flying brooms. Instead they are just
learning how to lift the brooms up in the air.
My classmates and l are in class of defence against the dark arts. I’m casting a
spell on my teacher called “Expeliarmus”. It is used to disarm your enemy. Valeria
and all the members of her house are in their rooms or in the common room.
I love Hogwarts because here we study very interesting things, like magic
creatures, house elf like Dobby, the free elf. Things like that make me love
Hogwarts and magic, not like the boring schools where you learn about horses.
Here we learn about unicorns.
Francesca Bautista
2n ESO A
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Racó Literari
Els i les alumnes de 3r d’ESO han preparat, un any més, uns entretinguts passatemps perquè gaudiu d’una
estona divertida intentant desxifrar-los. Molta sort!

HORITZONTALS

VERTICALS

1.- Personatge èlfic de la novel·la “El senyor dels anells”
anomenada: estel de tada. Persona que ha perdut la raó
o pateix una malaltia psicològica.
2.- 3a persona del singular del Present d’Indicatiu del
verb dormir. Situació de persones o països que no tenen
baralles ni guerres.
3.- Déu, deessa o divinitat. Lesió freqüent dels lligaments
creuats que causa una discapacitat.
4.- Abreviatura de l’aplicació d’Instagram. Pronom
reflexiu o recíproc de 3a persona que acompleix les
funcions d’acusatiu o de datiu.
5.- Tipus de bicicleta.
6.- Església petita o capella per al Baptisme (a l’inrevés).
7.- Metall radioactiu, dur, pesant i d’un blanc níquel. Nom
del déu romà de la guerra.
8.- Roca sedimentària d’origen orgànic de color negre.
Cap cosa.
9.- Sigles d’”ordinador personal”. Peça per al coll, en
forma de U, que subjecta un animal.
10.- Símbol del Bari a la taula periòdica. Substància que
es diposita al fons d’un vas que conté líquid.

1.- Substància que s’afegeix a un producte per
canviar-ne el gust. Símbol del Platí a la taula periòdica.
2.- Color tirant a vermell. Abreviatura de Reis Catòlics.
3.- Cotxe de la marca Honda de 2019. Estatut
d’Autonomia.
4.- Corrent musical que deriva de Hardcore punk i del
rock. Sigles del document sol·licitat per les empreses per
estar al corrent de les altes i les baixes dels seus i de les
seves treballadors i treballadores a la Seguretat Social o
a l’inrevés.
5.- Símbol del Nitrogen a la taula periòdica. Profunditat
intensa.
6.- 1a o 3a persona del singular del present de subjuntiu
del verb tastar. Sigles de “Oficina de Normalització
Provisional”.
7.- Símbol del Bor a la taula periòdica. Sigles del “Gestor
de bases emisores” (Base Tempest manager). Nom de
l’Osmi a la taula periòdica (a l’inrevés).
8.- Mineral que presenta una forma amorfa i quantitat
variable d’aigua. Ciutat francesa coneguda com a ciutat
de l’amor o de la llum.
9.- Sigles de “Intersindical Alternativa de Catalunya”.
Dona que ha engendrat o adoptat un o més fills. Nom del
Iode a la taula periòdica.
10.- Un dels set pecats capitals que implica menjar sense
gana. Grup musical de KPop provinent de Corea.

María Díez, Arnau García i Noha Harrak

3r ESO B

29

Racó Literari
Molta sort!

HORITZONTALS

VERTICALS

1.- Obertura practicada en un mur o paret des del soler
fins a una altura convenient, per on es pot entrar o sortir.
Formació sòlida implantada en els maxil·lars que empren
els animals per a la prensió i masticació dels aliments,
com a armes ofensives i defensives, etc.
2.- Que és en molt petit nombre. Sigles de “Institut de
Recerca i Innovació Educativa”.
3.- Participi del verb que té com a significat ensenyar,
instruir o domar un animal en castellà.
4.- Allò amb que quelcom és representat.
5.- En català central i registres informals, forma
masculina de l’article personal. Casa que hom habita
amb els seus.
6.- Extremitats o apèndix que posseeixen només tres
grups d’animals: insectes, aus i quiròpters. Sigles
d’ “Arquitectura Estàndard de la Indústria” en anglès.
7.- Gran quantitat de diners.
8.- Diminutiu de l’estel al voltant del qual gira la Terra.
Home que té el domini d’alguna cosa.
9.- Violenta irritació contra algú o alguna cosa. Sigles
dels Estats Units en anglès. Contracció de la preposició a
i de l’article el.
10.- Pronom personal de segona persona singular.
Llengua itàlica parlada pels romans, que la van
trasplantar a tot el seu imperi.

Adrian Blanco, Jordi Corral, Laura
Delgado i Mohamed El Messaoudi

1.- Crustaci de l’ordre dels isòpodes, especialment dels
gèneres Asellus i Limnoria. Sigles de “Sistema
d’Informació Urbana”.
2.- Màquina electrònica digital que permet el
processament automàtic, l’obtenció, l’emmagatzematge,
la transformació i la comunicació de la informació
mitjançant programes preestablerts.
3.- Ratlla lluminosa que apareix irradiant d’un cos
lluminós. Forma plural nominativa del color lila.
4.- Successió de vehicles remolcats. Nom de la
catorzena lletra de l’alfabet espanyol.
5.- Cançó de l’àlbum “Escapa’t amb mi” de Teràpia de
Shock.
6.- Sigles de “Tribunal Suprem”. Sigles de “Societat
Limitada”.
7.- Algú, fer conèixer (allò que pensa) amb paraules o a
través del llenguatge escrit. Sufix que s’adjunta a alguns
noms per formar-ne d’altres que expressen “lloc en què
hi ha certa cosa”.
8.- Període cronològic que comença amb un fet important
a partir del qual es compten els anys i del qual sovint
pren el nom. De color morat clar.
9.- Plural d’un tipus de ioga. Paraula anglesa que
significa matalàs.
10.- Personatge pel-roig de llibres infantils. Mamífer
rosegador de la família dels múrids, de poca grandària, el
cap diferenciat del cos, la cua llarga i escamosa, el crani
allargat i sense ullals ni premolars.

3r ESO A
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Racó Literari
Els i les alumnes de l’ESO han participat al 14è premi Sambori de narrativa escolar. Aquí us mostrem una
de les redaccions seleccionades.
GUST DE CIRERA
Era una pregunta de resposta fàcil, insignificant es podria dir, però per a mi, aquella pregunta va
encendre una espurna dins la meva ànima. Una espurna que m'havia intentat convèncer que era
extinta, però encara cremava.
"Si només poguessis menjar un tipus de fruita per la resta de la teva vida, quin seria?"
Només un nom rondava la meva ment després d'aquelles paraules: cireres.
Fa un any, hagués dit el primer que se m'acudís en aquell moment, fins i tot, diria que els tenia
cert rebuig, a les cireres. Però aquell estiu... Oh, aquell maleït vespre! Potser si aquell dia no
hagués sigut més que un somni fruit dels meus pensaments d'adolescent, resultaria menys
dolorós.
Ho recordo cada nit, com si als meus somnis de sobte tot es materialitzés.
El ressò de les campanes de l'església del poble indicaven que eren les sis del vespre. M'havies
dit que t'acompanyés a donar un tomb pel poble, que ja havies preguntat al teu avi i teníem fins a
les nou per tornar a sopar. Tots dos sabíem que aquella no era la raó per la qual volies sortir, no,
la vertadera raó era anar, com moltes altres vegades, a l'hort del veí a la cantonada del carrer.
Era mentir, però ja havien estat tantes les vegades que et seguia en els teus actes "vandàlics"
que ja gairebé ni tan sols pensava la resposta. De fet, crec que hagués dit la pitjor de les
mentides si després em picaves l'ullet amb aquell somriure de complicitat.
Després d'abraonar la porta d'entrada, vam enfilar-nos pel reixat de la part posterior de la casa i
vam caure rere les parres.
Caminàvem amb seguretat, coneixíem bé aquella parcel·la aliena i, tot i que érem conscients de
la immoralitat dels nostres actes, sempre deies que era en aquests moments de rebel·lia que
senties que el cor bategava realment. Com de costum, jo m'ajupia perquè pugessis a la meva
esquena i així arribar a les cireres que més dolces et semblaven en mirar. Agafaves tres, vuit,
dotze; i em feies seure amb tu a menjar-les mentre el sol queia per l'horitzó, tot i que jo et deia
que no m'agradaven.
Però aquella tarda, quan et vaig preguntar per què t'agradaven tant, no vaig ser conscient del
món fins que em vaig adonar que allò tan suau i amb gust de cirera, eren els teus llavis.
-"M'agraden tant perquè em recorden a les tardes d'estiu aquí, amb tu".
I així, sense caldre res més, vaig començar a veure aquella fruita amb uns altres ulls.
-"I bé? Quina fruita escolliries?" - La veu del meu amic em va fer tornar a tocar de peus a terra.
-"Cireres"- va ser la meva resposta.
-"Podria viure tota una vida només amb cireres".

Sara Mejías
4t ESO A
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Les nostres experiències
SORTIDA CAIXAFORUM - P4 ❖ Ens hem posat samarretes de colors per fer de pinzells (Valentina Hidalgo P4B)
❖ M’han agradat molt els colors i les fotos (Loé Pérez i Valentina Vásquez P4A)
❖ Pintem amb tot el cos (Saray Ortiz P4B)
❖ M’han agradat les samarretes de molts colors (Aleix Macias P4A)
❖ Hem mirat fotos de persones en una ciutat (Logan Moreno P4B)
❖ Hem vist una torre de veritat (Saba Tsabashvill P4A)
❖ La Saray li ha fet una foto a la Sofia amb la càmera (Rose Espiuoza P4B)
❖ M’agrada pintar molt, érem pinzells (Juan Terrero P4A)
❖ Hem vist moltes fotos penjades (Irene Byrzu P4A)
❖ Ballem amb la música del tambor (Melina Delgado P4B)

P4 A

P4 B
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Les nostres experiències
SORTIDA LA PEDRERA - P5 ❖ Vam fer un trencadís amb pedres i ciment (Jeremy Palmer P5A)
❖ Les xemeneies eren com guerrers molt grans (Adrian Medina P5A)
❖ Al terrat hem vist uns “soldats” de pedra que feien unes veus molt estranyes
(Lucia Espinar P5B)
❖ Li fèiem pessigolles a la panxa de la balena (Eric Gracia P5B)
❖ Fer el trencadís va ser molt divertit, amb tantes peces (Isabella Luna P5A)
❖ Al terrat havia un trencadís de botelles de vidre (Gorka Soto P5B)
❖ En Ramonet ens explicava la història d’Antoni Gaudí (Candela Caballero P5A)
❖ Escoltàvem el so de les ones, del vent i de les fulles (Astrid Celis P5B)

P5 A

P5 B
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Les nostres experiències
SORTIDA CENTRE CULTURAL “LA BÒBILA”
El dia 23 de gener els alumnes de 2n d’ESO vàrem anar d’excursió al Centre
Cultural “La Bòbila” a presenciar una explicació i representació de la història i
dels personatges del Soul. La professora de música, la Cristina, ens va donar un
dossier d’activitats sobre el tema que anàvem a veure. Quan vàrem arribar a la
Bòbila encara faltava una hora per a que comencés l’actuació, llavors vam
esmorzar i aprofitar el temps per avançar el dossier una mica amb els
coneixements bàsics que ens havia explicat la Cristina a l’escola uns dies abans.
Una hora després, l’actuació va començar. Hi havia un guitarrista, un baixista
elèctric, un bateria, un teclat i un vocalista. El guitarrista feia l’explicació i
després tots plegats feien la representació del personatge cantant del que
s’havia parlat. Van sortir molts personatges coneguts com Aretha Franklin,
Frank Sinatra, Ray Charles, Sam Cooke, Fontella Bass, etc, tots cantants de
raça negra. Totes les representacions dels cantants van ser impressionants,
divertides, emocionants i reivindicatives, ja que aquell era el propòsit del Soul i
dels cantants que feien arribar aquest missatge d’injustícia en aquelles èpoques a
Amèrica.
Tothom va sortir del teatre feliç amb la sensació de conèixer una mica més de
cultura i d’història.

Ingrid Boricó, Elsa Owono i Hafsa Igyr
2n ESO B
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Les nostres experiències
SORTIDA CENTRE CULTURAL “LA BÒBILA”
Els alumnes de 3r d’ESO vam fer una sortida al Centre Cultural “La Bòbila”, el
lloc on hem anat tres vegades per presenciar Gospel i Blues i, aquest any, hem
anat a veure un gènere molt escoltat i aclamat entre els joves: Hip Hop. Sense
dubte es podria dir que aquest any ha estat l’indiscutible favorit per a nosaltres
Quan vam arribar ens van acollir amb un fantàstic beat, és a dir, l’instrumental. I
amb un petit espectacle de llums, que va captar la nostra atenció. Vam seure a
les butaques i vam començar a delectar-nos amb l’espectacle que ens van
preparar. Primer va sortir l’MC que va començar a acotar unes rimes per
presentar-se i seguit va començar a explicar-nos la història del Hip Hop d’una
forma molt “especial”, fins i tot, fent-nos participar. Després va començar la
veritable funció, que era bàsicament continuar amb la introducció de la història
del gènere musical creant una crònica amb una atmosfera musical, que va
començar amb un espectacle pactat on un home “desconegut” va arribar a
l’escenari, li van posar una jaqueta molt peculiar ja que aquesta li donava l’habilitat
de ser un prodigiós ballarí de Break Dance, i la història continuava amb ells
viatjant en el temps des del barri marginal del Bronx. En aquest lloc és on es va
originar el Hip Hop de la mà dels seus habitants, que volien amagar-se de la crisi
sociopolítica per la que estaven passant. Continuaven amb ramificacions de l’estil,
i l’època de decadència del Hip Hop amb la creació de bandes de diferents
zones dels Estats Units, que es barallaven entre elles, fins arribar a avui en dia
on el Hip Hop és la base per altres estils creats pels propis artistes.
Va ser una representació molt interessant, dinàmica i, sobretot, entretinguda. A
tots ens va agradar!

Angelo Parrales, Álvaro Romero i
Adrián Blanco
3r ESO A
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Racó Famílies Montessori
Sóc la Mònica Ibáñez, mare de la Claudia Martin de 4t de l’ESO i tieta del Sergio González de 2n
i, fins fa uns dies, formava part del Consell Escolar de l’Escola i de les Famílies Montessori. Aprofito
l’oportunitat de poder escriure a la Revista per donar les gràcies a la Direcció de l’Escola, a les
professores i els professors i a totes les mares i els pares que heu participat amb mi aquests quatre
anys.
Vaig ser escollida per representar a les mares i els pares de l’Escola Montessori, i juntament
amb la Rut Ramos, l’altra representant del Consell Escolar i de les Famílies Montessori, hem estat
l’enllaç de les famílies amb l’Escola. Avui jo m’acomiado de tots vosaltres, però la Rut continuarà
representant a les famílies com fins ara amb la mateixa il·lusió i empenta.
Famílies Montessori es va crear quan la coordinadora d’AMPAS del barri de Collblanc - La
Torrassa AMPAS ENDAVANT va promocionar un carnet de descomptes per comprar a les botigues
del barri. Va ser el principi d’una connexió social i més propera entre l’escola i les famílies i, per
extensió, el barri. A partir d’aquell moment es va anar creant una xarxa social que ha fet possible
que moltes famílies es poguessin veure beneficiades per iniciatives i activitats al barri (intercanvi
de llibres, descompte a les botigues del barri...).
Però ha estat a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 que la tasca de Famílies
Montessori s’ha fet més intensa: més que mai hem estat l’enllaç entre l’Escola, les famílies i el
barri. Vam crear una pàgina de Facebook (facebook.com/familiesmontessori) i un perfil a
Instagram (@familiesmontessori) per poder fer visible la col·laboració entre Escola, famílies i barri i
mantenir-les informades de totes les novetats.
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Famílies Montessori
Vam oferir l’espai a les xarxes socials i el nostre correu electrònic
familiesmontessori@gmail.com per tal que tothom pogués plantejar dubtes, aportacions, queixes
o comentaris de tota l’actualitat i novetats que s’anaven penjant al web de l’Escola (modificacions
de quotes escolars, intercanvi de llibres, vídeos de professors i dibuixos dels nostres alumnes
donant ànims, beques menjador….) També, vam facilitar que antics alumnes de l’Escola
Montessori poguessin fer de professors particulars i cangurs per poder ajudar les famílies.
Vam informar dels recursos culturals i activitats al barri per poder portar millor el confinament,
vam ser l’enllaç amb entitats locals per ajudar a famílies com la recollida d’aliments, descomptes
en botigues del barri, i com adreçar-nos en cas de consultes al CAP...
Famílies Montessori ha fet una gran tasca durant aquest temps i continuarà amb molta més
força en el futur. Només agrair l’ajuda i màxima col·laboració de la Rut i desitjar-li que continuï
aquesta gran iniciativa d’ajuda, comunicació i connexió entre l’escola, les famílies i el barri. I animo
a tothom a poder participar i col·laborar amb ella presentant-vos com a candidates i candidats a
formar part del Consell Escolar del curs vinent i de les Famílies Montessori!
Ha estat un plaer formar part d’aquesta escola al llarg de tota la vida escolar de la meva filla i
aquí hi sóc per si em torneu a necessitar.
Gràcies i ens tornarem a veure.
Mònica Ibáñez Ramírez
Exrepresentant de pares i mares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori
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Famílies Montessori
Col·labora amb Famílies Montessori:
Com tots ja sabeu, la nostra escola no té una AMPA pròpiament dita i és per això que fa uns
anys quan la Mònica i jo vam saber de la possibilitat de tenir un carnet per les famílies amb
descomptes al barri vam «fundar» Famílies Montessori. En aquells moments érem les dues
úniques mares representants escollides legalment al Consell Escolar de la nostra escola i per tant
podíem exercir aquesta representació a l’Escola i al barri.
El nostre alumnat té la gran sort de viure i estudiar en un barri on la participació ciutadana és
alta i solidària, no us podeu fer una idea de la quantitat de persones que ja treballaven per
construir un barri millor, però que arran de la pandèmia han demostrat ser més solidàries i actives
que mai.
D’una banda hem d’agrair el diàleg positiu i continu que hem mantingut amb la Direcció de
l’Escola, amb una predisposició sempre amatent a les necessitats de les famílies, cadascuna amb la
seva particularitat. A tots la pandèmia es va enganxar per sorpresa i a poc a poc hem aconseguit
organitzar-nos i acabar amb força encerts un tercer trimestre escolar virtual. Gràcies al professorat
que, també confinat, ens ha acompanyat durant tot aquest temps.
D’altra banda també volem agrair la tasca de suport de les entitats del barri, principalment a la
Coordinadora d’Ampas Endavant Collblanc-La Torrassa (entitat que agrupa totes les AMPAS i AFAS
del nostre barri), el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (cofinançat per l’Ajuntament
de l’Hospitalet, la Obra Social ”la Caixa” i l’Associació Educativa ITACA), la Fundació Akwaba,
l’Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc-La Torrassa, el Sindicat de Llogaters, i fins i tot botigues i
comerços del barri com Ven-Hospi i tantes altres entitats, que abans de la pandèmia ja treballaven
per les famílies però que des del minut 1 del confinament han dut a terme una tasca lloable de
solidaritat per fer arribar a tothom els recursos, l’ajuda i la informació necessària per encarar el
futur amb esperança.
Tot això tampoc no seria possible sense la col·laboració de totes les famílies anònimes que hi
ha al darrera. Ens consta que molts heu treballat en la primera línia de la pandèmia, d’altres heu
cosit mascaretes, d’altres heu comprat aliments per donar, en definitiva cadascú hi ha posat el seu
granet de sorra. Gràcies a totes i a tots!
Ara que la Mònica ens deixa perquè la seva filla ha finalitzat l’etapa escolar, us animo a
presentar-vos a les properes eleccions al Consell Escolar i sumar-vos a la tasca de Famílies
Montessori. No obstant això, i atesa la atipicitat d’aquesta «AMPA» que és Famílies Montessori,
tots i totes ens podeu ajudar en la mesura de les vostres disponibilitats.
Actualment, treballem en dos àmbits: la participació Família-Escola i la comunicació
Famílies-Barri Collblanc-La Torrassa. Pots participar en qualsevol de les comissions que tenim
engegades actualment:
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Famílies Montessori
Àmbit Família-Escola:

Àmbit Famílies-Barri:
Atesa la diversitat de possibles actuacions, en el moment present la Coordinadora d’Ampas
Endavant Collblanc-Torrassa (CAE-CT) centra els seus esforços en tres eixos:
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Famílies Montessori
A conseqüència de la pandèmia molts projectes engrescadors com la Festa del Procés
Comunitari, els Grups de Debat, el Bibliolab, les Rutes Històriques pel Patrimoni del barri, s’han
hagut de posposar però no tinc cap dubte que ben aviat els podrem tornar a programar. Si vols
formar part d’alguna Comissió en marxa, envia’ns un correu electrònic a
familiesmontessori@gmail.com.
Gràcies Mònica, per la teva empenta i il·lusió de tots aquests anys. Ha estat un plaer treballar
amb tu al costat!
Rut Ramos
Representant de pares i mares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori

Enllaços d’interès:
https://www.instagram.com/familiesmontessori/
https://twitter.com/ampasendavant
https://www.educacio360.cat/coordinadora-dampas-endavant/
http://www.projecteicilh.cat/
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
INFANTIL

El meu reconeixement i estima a l’arribar al ﬁnal
d’aquesta etapa. Seguiu sent les meravelloses persones
que vaig descobrir quan éreu els més petits de l’Escola.
Us desitjo el millor futur.
Petons.
Carmen Gràcia
Extutora Infantil
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
INFANTIL

Ara que acabeu aquesta etapa a l’Escola, no vull que
marxeu sense donar-vos les gràcies per tot el que em vau
ensenyar que, de ben segur, va ser més del que jo us vaig
ensenyar a vosaltres. Heu estat una promoció que sempre
recordaré.
Molta sort!
Carmen Adan
Tutora Infantil
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
INFANTIL
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
INFANTIL
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
PRIMÀRIA

Sembla que fa res, trepitjàveu
l’Escola
per
primera
vegada,
disposats i disposades a viure noves
aventures que es traduirien en
aprenentatges.
Ara, uns anys després, us toca
començar una nova etapa però amb
una motxilla plena de vivències i de
records que us faran encarar-ho
amb valentia i amb ganes de gaudir i
d’avançar!! No us oblideu de
nosaltres! L’Escola no us oblidarà
mai!
Enhorabona per tot el que heu
aconseguit! Ja esteu preparats i
preparades per tot el que encara
està per venir!
Que sempre trobeu un motiu per
somriure!
Lucia Gandia
Cap d’Estudis Primària
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
PRIMÀRIA
Un cicle escolar que ara s’acaba
una pàgina que toca a la seva fi, una
nova oportunitat que ara comença,
però no és el final, és el
començament del vostre avenir.

Montse Tena
Tutora 2n Primària

Encara recordo quan la Maria Glòria (la directora llavors) em va comunicar que entraria a treballar a
l’Escola a segon de primària, substituint així la senyoreta Maite. Content per una banda però espantat per
l’altra, li vaig preguntar: “I què faig jo amb nens tan petits?” Fins llavors, la poca experiència que tenia com a
mestre era amb nens i nenes de sisè de primària. La Maria Glòria va riure i em va dir: “Ho sabràs fer!”
També recordo el dia, abans de començar el curs, que em vaig trobar pel carrer amb la Nati i, contenta,
em va abraçar i em va felicitar per entrar a l’Escola i per començar tutoritzant la millor promoció de totes.
Vaig fer que m’alegrava mentre pensava: “Què has de dir tu si està la teva filla?” Ara ric jo.
També recordo quan, el dia de la presentació d’inici de curs amb els vostres pares i mares, els vaig
donar el condol. Es van quedar atònits. Acte seguit vaig dir que era perquè els havia tocat el mestre nou,
aquell qui per manca d’experiència ningú vol tenir. Automàticament, tots es van posar a riure.
I per últim, també recordo el meu primer dia amb vosaltres. Estava molt nerviós i tenia molta por. Us vaig
presentar el Huesitos, una excusa per tenir-vos controlats, i vau riure moltíssim mentre interaccionava amb
ell. Els vostres riures i les vostres cares innocents i entusiastes amb l’esquelet em van donar a entendre que
quan les coses es fan i es reben amb il·lusió res pot anar malament. I, efectivament, així va ser. Famílies,
alumnes i escola vam fer un curs maquíssim, recolzant-nos els uns als altres, aprenent tots de tots i suplint la
manca d’experiència amb la il·lusió i les ganes de fer les coses bé i, sobretot, amb riures.
Desitjo que vosaltres també afronteu aquest canvi d’etapa amb aquesta il·lusió i amb la fermesa que tot
us anirà bé. Sigueu honestos, crítics, no us deixeu manipular i experimenteu sempre amb cap. I, el més
important, feu que la por inicial que sentiu (lògica per altra banda) sigui de seguida substituïda per riures.
Sou la meva primera promoció i sempre sereu especials per a mi. Qualsevol coseta, ja sabeu a on
trobar-me. Moltíssima sort i rieu molt!
Us estimo!
Carles Berbel
Tutor 2n Primària
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
PRIMÀRIA
INFANTIL

Hola estimats! Us heu fet grans. Grans per fora i per dins, que és el que més
importa! Heu crescut amb els coneixements adquirits i amb els valors humans que
tots els mestres hem intentat transmetre-us. Ara per vosaltres és la fi d’una etapa i
el començament d’una altra. No us diré que serà un camí planer, recte i ple de flors,
perquè us mentiria! Hi haurà cims, revolts, pedres, en aquest camí i us equivocareu
moltes vegades! Però això és la màgia de la vida. Cada cop que supereu una muntanya,
cada cop que cometeu errades o trobeu un mur que sembla infranquejable, hi haurà
una escletxa per on passar! I tot això que supereu amb èxit serà un aprenentatge
nou i us ha de convertir en grans persones. Ho dic des de la vellesa i el que la vida
m’ha mostrat i m’ha ensenyat. Però, fills meus, no heu de tenir por de res si
enarboreu la bandera de l’amor, la honestedat, la transparència i la força de l’esperit
perquè això us obrirà totes les portes! Recordeu! No mireu mai el món per una
finestra petita! Allò que us deia! No hi ha finestres, mireu amb amplitud veient-ho tot! I
us prometo que tindreu una vida rica i plena. I quan mireu enrere, direu: “Ho he
aconseguit!”
Us seguiré estimant, ara i sempre! Endavant! Nois i noies del futur! Vosaltres
canviareu el món!
Amb tot el meu afecte.

Pepita Pedrol
Tutora 3r Primària
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
PRIMÀRIA
INFANTIL
Arriba l’hora del comiat però amb la motxilla
de l’Escola plena d’experiències que us
ajudaran en el nou viatge que comença, ple
sobretot d’il·lusions i esperances.
Molts petons.
El vostre profe de 4t.
Jesús Oltra
Tutor 4t Primària

Dies difícils…. Dies complicats… somnis
ajornats!! Enlaireu-vos… ben amunt encara que
el vent bufi en contra… sereu una generació
forta i unida!!!
Amb la tristor de no poder-vos
fer
l’abraçada que voldria…. us envio unes paraules
carregades de sentiments i estima. Gràcies
pel trosset de camí
de
vida que hem
compatit!!! Pel que hem après junts…. Voleu,
voleu ben alt… i torneu al niu sempre que ho
necessiteu. Aquí em trobareu!!! Us estimooo!!!!
Mercè Alabart
Tutora 4t Primària
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Racó per al record - Alumnat 4t ESO
PRIMÀRIA
INFANTIL

Eiii! Que aquest any us gradueu!!! I pensar que fa res vaig ser la vostra mestra a cinquè…
Espero que hagueu gaudit molt durant aquests anys a l’Escola i que se us dibuixi un somriure
quan recordeu tot allò viscut junts i juntes.
Ara us toca fer un pas més i l’heu de fer sense por. El món està ple d’experiències però
pel camí també us en trobareu de no tan bones, aprofiteu-les per créixer.
Sigueu molt feliços i felices.
Una forta abraçada.

Gemma Porta
Extutora 5è Primària

Juny, una altra promoció que se’n va.
Heu arribat al final d’una etapa, però heu de continuar creixent com a persones i aprendre
de qualsevol situació que us presenti la vida. Teniu les eines necessàries per superar qualsevol
dificultat. A l’Escola, heu acumulat moltes experiències, coneixements, heu après a compartir, a
ser empàtics…
Heu deixat una bona petjada en mi i segur que en tot el professorat. Jo també he après amb
vosaltres.
Us recordo que... guardo una ”Mega-Postal” que em vau entregar el dia del meu aniversari amb
dedicatòries, junt a un pack de regal, per un massatge de relaxació, per pal·liar els moments
d’estrès que en algun moment em podíeu proporcionar. Eren pocs.
Ha estat un plaer haver compartit un curs de primària amb tots vosaltres i rebre el bon
dia o bona tarda quan ens creuàvem per l’escala.
És una llàstima, que el comiat d’enguany només el puguem fer amb paraules i no amb petons i
abraçades. Queden pendents!
Us desitjo molta SORT en el futur.
Una abraçada i un petonàs per a tots vosaltres.
La vostra tutora a 5è.
Verònica Vilajuana
Tutora 5è Primària
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Aquest adéu ha estat atípic... Hem estat a
casa... Segur que us/ens ha fet més forts i
fortes... El que no canvia són els nostres
sentiments envers vosaltres... Aquí sempre em
trobareu i tindreu un raconet guardat al meu
COR... Sort i un camí ple de somriures, somnis,
balls i il·lusions!
Molts petons.
Núria Sánchez-Collado
Tutora 6è Primària

Comparteixo amb vosaltres aquesta cita la
qual llegeixo molts cops i em fa reflexionar:
"El valor de les coses no està en el temps que
duren sinó en la intensitat amb què succeeixen.
Per això existeixen moments inoblidables, coses
inexplicables i persones incomparables"
Sigueu felices/ços, estimeu, lluiteu, treballeu
per tot allò que desitgeu. Sigueu sempre
vosaltres mateixes/os, no canvieu mai! Sempre us
portaré al meu cor!

Anna Román
Tutora 6è Primària
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“Semicercle!!”
Així començava la nostra classe de música. Recordeu?
Jo em sentía molt contenta, us tenia al davant i mentre us feia callar i fer que agaféssiu la
flauta, sense que us adonéssiu, us mirava des del cor, perquè sempre us he fet classe de
música amb el cor.
I aquest sentiment va durar fins que, de cop i volta, amb un festival, us vaig acomiadar cap
una altra etapa, l’ESO.
Tot això va passar molt ràpid, com la vida. Una vida que teniu pel davant per omplir de
formació, tota la que pugueu, d’experiències i sobretot, d´emocions.
Heu estat uns i unes alumnes encantadors/res, amb molta personalitat de grup, alegres,
bones persones. Ara, en la vostra nova etapa obriu una partitura en blanc que heu d´omplir
amb moltes notes i algun silenci, amb ritmes ràpids i de vegades lents, amb forts i fluixos per a
expressar tot el que sentireu i sobretot amb molta música per tirar endavant la meravellosa
vida que us espera.
Ha estat un gran plaer ser la vostra mestra de música.
Espero que vingueu moltes vegades a l’Escola, perquè no oblideu que el Montessori és més
que una escola, és casa vostra i vosaltres sou part d’aquesta família.
Us estimo.

Silvia García
Esp. Música Primària

Estimats i estimades alumnes, ja heu arribat a la fi de la vostra etapa escolar a la nostra
Escola. Desitjo que hagi estat ben profitosa per a tots vosaltres. Aquest curs, el de la vostra
graduació, ha tingut un final que ningú podía preveure però entre tots, mestres i alumnes, hem
aconseguit superar els entrebancs. Ara només desitjar-vos el millor per aquesta nova etapa
que comença. Enhorabona a tots i totes. Una forta abraçada del vostre professor Ramón.
Ramón Carrasco
Esp. Informàtica Primària

M'agrada pensar que l'Escola ha estat la vostra segona llar i heu de saber que continuarà
sent-ho. Després de tantes vivències junts, el que més enyorarem en aquest moment és no
poder acomiadar-nos de tots vosaltres amb una gran abraçada! Però ens alegraran molt les
vostres visites futures. Com us estimem molt, i per no perdre el costum, us posarem uns
últims deures: SIGUEU MOLT, MOLT, MOLT i MOLT FELIÇOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maribel Conde
Espec. Anglès Primària
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Hola a tots i totes! Recordeu aquelles classes de 1r d’ESO que ens passaven volant? Parlant
de la immensitat de l'univers i intentant respondre preguntes de difícil resposta? Doncs, ja ho
tenim! Ja marxeu! Ja heu passejat durant molts anys per l'univers Montessori. Sembla mentida
com una cosa tan petita trasbalsa tot el nostre Univers! Però hi ha certeses! I la principal és
que marxeu formats i amb una motxilla plena de coneixements, vivències, aventures i emocions
montessorianes.
Una abraçada ben forta!

Jordi Juan i Villanueva
Director

Hem passat moltes hores plegats/des, hem rigut, hem treballat, hem parlat, hem passat
nervis, hem reflexionat... A alguns/es de vosaltres fins i tot us recordo petits/es en el moment
d'entrar a l'escola per primera vegada... Tots/es i cadascun/a de vosaltres heu deixat una
empremta que no podrem ni voldrem oblidar.
Espero que la vida sigui molt generosa amb vosaltres i que arribeu allà on desitgeu, sempre
mirant endavant i sense deixar que ningú us tanqui cap porta. La vida i el futur us esperen amb
els braços ben oberts.
Un petó enorme i una abraçada, no virtual, sinó de les de debò, de les que pessiguen el cor
una miqueta... Mua!

María José Bello
Cap d’Estudi ESO

Os vais, pero siempre podréis volver. Esta es vuestra casa. Sed muy felices y que la vida
os trate siempre con respeto, cariño y entusiasmo. Ha sido un verdadero placer compartir
con vosotros todos estos años. Gracias.
Que tingueu sort. Una abraçada ben gran.
Sara Torrens
Tutora 4t ESO

Als meus estimats alumnes de 4t d’ESO
Trista, perquè em sap molt de greu no haver gaudit més de la vostra companyia.
Feliç, perquè sé que el món us espera i sabreu aprofitar tot el que us oferirà.
Formeu part de la nostra família. Per sempre.

Anna Merino
Tutora 4t ESO
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Ha plogut des que vau començar a deixar la vostra empremta a l'Escola i a les nostres
vides... uns quants festivals després us diem de tot cor "BON VIATGE PER LA VIDA, LLUITEU
PELS VOSTRES SOMNIS... I GRÀCIES PELS MOMENTS QUE HEM COMPARTIT".
Fins sempre.

Francesc Fernández
Tutor 4t ESO

Hola a totes i a tots, em falten paraules per dir-vos el que signifiqueu per mi dins de
l’Escola Montessori.. M’agradaria donar-vos les gràcies pel suport i l’estima que m’heu donat
aquests tres anys i, sobretot, per fer del meu primer any una experiència inoblidable. Sou
genials!
Trobaré a faltar els petons i les abraçades inesperades per l’escala, la vostra companyia a
l’hora del pati, les nostres hores al taller...
Desitjo que la vida us faci brillar com heu brillat per mi dins l’Escola. Que tingueu molta sort
en el camí que trieu a partir d’ara.
Ah! I… Us dec un donut i/o unes pomes de comiat! ;)
Una forta abraçada! No us oblidaré MAI.

Jordina Cañellas Martín
Tutora 1r ESO

Malgrat que hàgim estat poc temps junts, us desitjo tota la sort del món en aquesta nova
etapa que enceteu. Gaudiu de la vida, dels petits plaers, lluiteu pels vostres somnis, no us rendiu
i, sobretot, sigueu molt feliços.
Us estima, l'Alba.
Alba Sanmartí
Tutora 1r ESO

Hola a totes i tots!!!
Vosaltres vau ser els i les primeres alumnes de 3r d'ESO a l'escola i us volia dir que vaig
aprendre molt amb vosaltres. Vau ser un gran grup i espero que ho seguiu sent fora de
l'escola! M'hagués agradat molt fer-vos una forta abraçada i desitjar-vos el millor en el vostre
futur! Perseguiu els vostres somnis i no desistiu per aconseguir-los!

Constanza Cardoso
Tutora 1r ESO
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“Us desitjo els millors dels futurs, que sigueu feliços i que us endugueu tots els bons
records
ben
guardats,
per
poder
reviure'ls
amb
un
somriure".
Joan I. Alonso
Tutor 2n ESO

Us desitjo el millor en aquesta nova etapa. Us estimo molt i us trobaré a faltar!
María Jesús Pulido
Tutora 2n ESO

Estimats alumnes!
Donades les circumstàncies tan excepcionals que ens ha tocat viure, no volíem deixar de
fer-vos arribar un trosset de nosaltres a través de la paraula. Ha estat un plaer
acompanyar-vos al llarg d’aquests anys i esperem que la vida us somrigui! Bon camí!
Cristina Castellà
Tutora 2n ESO

Us toca marxar en temps convulsos, però d'això, també en treureu un aprenentatge. Ara
només em queda desitjar-vos que avanceu, que construïu, que creieu i creeu, que perseguiu
somnis, que lluiteu (encara que a vegades us toqui perdre, segur que aleshores les victòries
serán més dolces), que arrisqueu, que caieu, que us aixequeu, que ploreu i xiscleu i que, després,
aprengueu, que sigueu feliços i felices... en definitiva, que visqueu. VIVIU! Mentrestant, l'Escola i
tots nosaltres, seguirem sent CASA VOSTRA.

Deborah Jubierre
Tutora 3r ESO

Acabeu una etapa per iniciar-ne una de nova i excitant, en la que us desitjo el millor.
Espero que allà on estiguin guardats els vostres records, tingueu reservat, encara que sigui
un petit espai, per recordar els bons moments que hem viscut junts i que són més dels que
semblen. Que les ”mates” us acompanyin i us ajudin a ser feliços!
Neus Campán
Tutora 3r ESO
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Alguns estudis diuen que només recordareu el 15% de tots els coneixements que vàreu
estudiar de forma directa durant l'institut, ja que ‘la memòria és selectiva, de forma que el
cervell prioritza allò que considerem més important per a nosaltres'. Suposo que aquest 15% no
inclou els codis de JS, les etiquetes de HTML, els blocs de SCRATCH ni els problemes de
gràfiques que us vaig ensenyar... Però espero que almenys deixeu una mica d'aquest
percentatge en la memòria per recordar els exemples de gent que per creure en ells
mateixos... van canviar el món. Tal volta algun dia sereu vosaltres els Nikola Tesla que aquest
món tant necessita, lluitant contra els Edison a qui només els importa el seu melic.
Espero haver-vos inspirat a ser millors persones i a fer-vos creure en vosaltres mateixos
per arribar exactament on voleu. Si només recordeu això la meva tasca com a profe estarà
més que completa. I gaudiu. Compagineu el que us dona de menjar amb el que us dona alegria. A
la vida hi ha temps per a tot... però només n'hi ha una. No la desaprofiteu sense treballar i lluitar
per allò que cregueu just.
Espero que sigueu… qualsevol cosa que us proposeu.
Fins sempre gent!

David Gimeno
Tutor 3r ESO

No us oblidaré!!!
I vosaltres no us oblideu de fer excursions per seguir estimant la Natura.
Una forta abraçada de la vostra "profe" de Ciències Naturals.
Roser González
Natura 3r ESO

Apreciats alumnes, sols dir-vos que per vosaltres és el darrer any al col·legi, però per mi
també ho ha estat perquè em jubilo. Com a darrera promoció a la que he donat classe des de
primer, sempre quedareu en la meva memòria. Ha estat un any difícil per a tots, però ho he
passat molt bé donant-vos classe. Anècdotes variades, vivències en directe: “¡qué vergüenza Sr
o Srta…!” Uffff, Gràcies a tots.
Per sempre en el meu cor.
Rogelio Zorrilla
Natura 4t ESO
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DIA DE LES MATEMÀTIQUES
Aquest curs no hem pogut celebrar el “Dia de les Matemàtiques”, però aquí
teniu un recull fotogràﬁc de la feina que sí que va fer l’alumnat de 4t de l’ESO,
amb molt d’entusiasme i alegria, invertint generosament hores del seu temps
lliure sense queixar-se, per tal de preparar-se per oferir a la resta de companys
i companyes un dia inoblidable.
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MOLTA SORT!!
MAI US OBLIDAREM!!
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