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Situació escola Montbou  

L’ANOIA 



L’escola Montbou 

• EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA. 

• 80 ALUMNES  

• CONJUNTAMENT AMB L' ESCOLA DE JORBA FORMEM LA ZONA ESCOLAR RURAL 

EL VENTALL. 

• PRIORITZA UN ENSENYAMENT FORMATIU, DINÀMIC I GLOBAL DE LA PERSONA. 

• CONSIDERA L’EDUCACIÓ COM A TASCA COMPARTIDA I COORDINADA FAMÍLIA – 

ESCOLA. 

• AFAVOREIX L’ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS (escola 

d’Agrupació de nens/es sords) 



Construcció del nou edifici de l’escola 
l’any 2004. 
 
Ampliació amb mòduls els anys 2007 i 
2010. 



Espais polivalents 



Les Jornades Culturals a l’Escola 

Aquest any: 

L’Antàrtida  



Què són?  

• Es fan coincidir amb la setmana de carnaval. 

 

• Són un treball  d’aprenentatges interdisciplinaris 

 

• S’agrupen alumnes de diferents edats. 

 

• Es realitzen diferents tallers al llarg de la setmana relacionats amb el 
tema escollit.  

 

• Les activitats sobre paper tenen un model comú per tots els alumnes de 
l’escola. 

 

• Les Jornades conclouen amb una rua de carnaval pels carrers del poble.  
 

 

 



Objectius 

• Enriquir les experiències dels propis nens  

• Trencar amb la quotidianitat i introduir noves maneres de treballar 

• Treballar cooperativament 

• Treball interdisciplinari 

• Millorar les relacions de l’alumnat 

• Escollir un tema d'interès general 

 

 

 



L’elecció  

• Cada classe fa una pluja d’idees de diferents temes. De 

tots ells se n’escull un i s’especifica el que es vol saber i 

el perquè. 

• Un representant de cada classe passarà per totes les 

classes, explicant el tema i el motiu. 

• Es reuneix tota l’escola per realitzar la votació, CS 

compon la taula electoral, fent el recompte de vots. 

• Un cop feta l'elecció del tema, cada classe farà una 

pluja d’idees del que vol saber, els mestres reunits en 

claustre elaboraran un guió per unificar les pautes per 

l’elaboració de la unitat de programació. 

 



Organització i distribució d’activitats   

 
•   Les jornades s'organitzen en uns horaris 
especials: 
 
•  Comencen amb la visualització d'un vídeo 
(pel·lícula, documental, etc.) sobre el tema 
escollit.  
Durant aquella setmana els alumnes són 
distribuïts en diferents grups. 
Els horaris de classe es divideixen en tres 
franges horàries  
 

-  Tallers sobre continguts 
 
-  Tallers plàstics 
 
-  Tallers disfresses. 





Activitats destacades  

•   Tots els anys, en motiu de la 

temàtica, es realitzen diferents 

activitats especials 

 

Aquest any, per exemple, va visitar 

l'escola l' expedicionari Albert Bosch, 

qui el 4 de gener va aconseguir arribar 

al Pol Sud  en solitari. 

 

La segona activitat va ser l a connexió 

telefònica  amb la Base Antàrtica 

espanyola Juan Carlos I. 



Dijous Llarder  

 

•  El dijous llarder al matí arriba el Sr.   

Carnestoltes, dóna la benvinguda i, 

seguidament, ens fa saber la penyora 

que haurem de portar tots i totes el dia 

següent. 

 

  

 

 

 

•   Aquest dia tots els nens i nenes de 

l’escola van d’excursió al Torrent de les 

Bruixes. 



La rua de carnaval 

•   El divendres, ja amb totes les disfresses 

confeccionades, els alumnes de l'escola 

realitzen la seva pròpia rua de carnaval 

pels carrers del nucli antic.  

Els alumnes de 6è tenen l'honor de portar 

el carnestoltes i ser l'orquestra que 

amenitza la festa.  



Escarniments  

“EL RUBEN MOLT A LA MODA VA 
I ELS PANTALONS UN DIA  A TERRA CAURAN” 

“LA RUTH SEMPRE VOL PARTICIPAR 
I EL DIT NO PARA D’AIXECAR” 

•   Al finalitzar la rua, al pati de l'escola 

s'omple de familiars i gent del poble. Ara 

toca donar pas als escarniment que han 

preparat tots els alumnes sobre els seus 

companys de classe.  



Reflexió Jornades Culturals  

• L’Antàrtida, tema escollit per l’alumnat provoca molt més interès i el 

desenvolupament és més àgil i engrescador. 

• Experiències viscudes de primera mà (xerrada Albert Bosch, connexió 

Base Juan Carlos I) 

• Conjunt d’experiències per a recordar 

• Canvi en el ritme de  treball escolar 

• Participació activa de l’alumnat 

• Projecte d’escola 

• Repte d’organització dels docents 

 



Reflexió de les pràctiques 

• Escola familiar 

• Classes amb pocs alumnes 

• Horaris flexibles 

• Treball conjunt amb la ZER 

• Relació i participació amb l’entorn 

 


