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Comuniquem que en aquest curs hi ha hagut canvis en la Direcció del 
centre, i que a partir d’ara els càrrecs queden de la següent manera:

Marta Rius Olcos: Directora
Marta Bella Poblet: Subdirectora
Hortènsia Mònico Roca: Cap d’Estudis de ESO
Gerad Sans Malgrat: Cap d’Estudis d’Infantil i Primària.

També volem agrair, a les famílies que van respondre l’enquesta de 
satisfacció. Les vostres valoracions ens ajuden a millorar i a 

implementar canvis per aconseguir una escola cada dia millor. Estem 
molt satisfets de l’elevat grau de participació.#100anysfrares.



Desitgem un molt bon Curs 2019/2020 a tota la comunitat educativa. 
Aquests són els alumnes de la ESO i si ens aneu seguint, anireu veient  
la resta d’alumnes del Col·legi. #100anysfrares. 

Alumnes de Primer de ESO. 



Alumnes de Segon de ESO.



Alumnes de Tercer de ESO.



Alumnes de Quart de ESO.



Alumnes de Educació Primària.



Al Parvulari també hem iniciat 
el Curs amb molta il·lusió.

A la Llart d’Infants hem tardat 
més a presentar-nos.





Mare de Déu de Montserrat

13 de març de 2020

Davant de les últimes informacions sobre l’evolució 
del COVID-19 l’escola estarà tancada, es preveu, 
fins el dia 27 de març.

Us anirem informant a mesura que tinguem alguna 
novetat.#creixemambtu #100anysfrares. 



Mare de Déu de Montserrat
17 de març de 2020

Famílies, nens, nenes, noies, nois... Us trobem molt a faltar.!                         
Des del col·legi us acompanyem i donem suport. Tot l’equip, mitjançant el 
teletreball, resta a la vostra disposició i seguim treballant per atendre 
totes aquelles consultes que creieu oportunes. Recordeu que mitjançant el 
correu electrònic i el Gooble classroom us anirem enviant les activitats 
d’aprenentatge. Mantenim operatius els canals habituals. Correus del 
professorat (anotats a l’agenda). Telf.973142975 Correu del Col·legi 
(tràmits administratius): colmontserrat@colmontserrat.cat.

19 der març de 2020 

El canal Super3 difondrà els continguts pedagògics que el Departament 
d’Educació posa a l’abast de la CCMA en espais com “Una mà de contes”, el 
programa de ciència Dinàmiks, l’Informatiu infantil i juvenil InfoK, l’espai 
de cuina amb Manduka o el concurs d’anglès Fish&Chips. Catalunya Ràdio, 
per la seva banda, també farà divulgació d’eines i accions telemàtiques 
adreçades als alumnes a través de les xarxes socials als espais 
“Adolescents iCat” i “iCat kids”           #ensquedemacasa #totaniràbé
#creixemambtu #100anysfrares.

mailto:colmontserrat@colmontserrat.cat


Demaneu cita prèvia per la preinscripció a partir del dimecres dia 
13 de maig sinó la podeu fer online. #ensensortirem #100anysfrares.



Mare de Déu de Montserrat                                                                
18 de maig de 2020.                                                                       
Demà comencem les preinscripcions presencials amb totes les mesures 
sanitàries i de seguritat. #ensensortirem #100anysfrares.





Mare de Déu de Montserrat                                                                
5 de juny de 2020.                                                                            
Ja ho tenim tot a punt, amb les mesures de seguritat i higiene, per 
reobrir el col·legi a partir del proper dilluns, quan la regió sanitària de 
Lleida entri en fase2. #ensensortirem creixemambtu #100anysfrares.







23ª PROMOCIÓ

Avui hem volgut veure’ns les cares i fer un “fins Aviat” amb els alumnes 
de 4t de ESO. Esperem retrobar-nos quan puguem abraçar-vos.



Gràcies per ser com sou, seguiu així i no perdeu mai la vostra essència. 
Nosaltres sempre serem aquí i aquesta sempre serà casa vostra. 
Alumnat de 4t ESO.. Sou molt bona gent.       Pensem en TOTS els 
alumnes del col·legi però especialment en vosaltres.! Quan puguem... 
Farem una festassa.!!! Professorat i personal no docent del col·legi.



Mare de Déu de Montserrat.                                    
30 de juny de 2020.                                         

PREPARANT EL NOU CURS 2020 – 2021



2020 De setembre a desembre
04 de setembre de 2020. - Aquesta nova senyalística tindrà la  

principal funció de guiar i organitzar-nos durant aquest curs. vinent.



Iniciem el curs amb distància de seguretat... Però el més important és 
que comencem amb moltes ganes i il·lusió.







A la Llar d’Infants i al Parvulari ens seguim reunint per tal de  garantir la 
seguretat dels nostres infants.



13 de setembre de 2020. - Demà estem d’estrena. Tot el personal 
del nostre Centre lluirem aquesta nova mascareta corporativa.



13 de setembre de 2020. – Comencem un nou curs amb molta alegria 
i molta il.lusió, us esperem a totes i  a tots demà.!  #espaistranquils 
#espaiseducatius. Recordeu #distància #mans #mascareta.

14 de setembre de 2020. – La benvinguda d’aquest matí a l’alumnat 
de tercer i quart de ESO. #creixemambtu #100anysfrares.



14 de setembre de 2020 – Primer dia de Curs al Parvulari. Estem molt 
contents de retrobar-nos. Recordeu #distància #mans #mascareta.



14 de setembre de 2020. – Mes fotografies del primer dia de Curs.

Recordeu: #distància #mans #mascareta. #100anysfrares.



16 de setembre de 2020. – A la Llar ens agrada gaudir dels espais 
al aire lliure. #distància #mans #mascareta. #100anysfrares.



18 de setembre de 2020. – Tercer  ESO, Català: Lectura en veu alta 
sota les primes gotes de pluja. #creixemambtu #100anysfrares 



L’Equip de la Llar estem molt contentes de com ha anat aquesta 
primera setmana.!! Us agraïm la confiança i la responsabilitat que 

heu tingut tot mantenint les mesures de seguritat. Junts ho farem 
possible.! Bon cap de setmana... família escola.  100anysfrares



18 de setembre de 2020. 
Famílies recordeu les dates i els 

horaris de les reunions 
informatives d’inici de Curs.Totes 
les reunions seran telemàtiques

Recordeu #distància  #mans
#mascareta. #100anysfrares



25 de setembre de 2020. – Gràcies mares i pares per aquest regal 
que ens fa créixer i descobrir les nostres possibilitats tot jugant. 
#ampa #llibertatdemoviment #infànciafeliç. #100anysfrares.



28 de setembre de 2020. – Laboratori amb seguretat. Ulleres de 
protecció, mascareta i distància. Abans ens hem rentat les mans.

Recordeu: #distància #mans #mascareta. #creixemambtu #100anhsfrares. 



30 de setembre de 2020. – Comencen les jornades de convivències 
de Sant Francesc. Avui els alumnes de Tercer de Primària gaudeixen 
junts de la natura. #creixemambtu #100anysfares.



07 d’octubre de 2020. – Videoconferència de primer de ESO amb la 
l’artista i dissenyadora senyora Marga López. #100anysfrares.



08 d’octubre de 2020. – La màgia del verb AJUDAR... Ens regala 
aquestes imatges.! Ens agrada cuidar la responsabilitat, la superació, 
L’AMOR PER L’ALTRE... Educar per la vida real en societat. #lallar.



09 d’octubre de 2020. – Celebració de Sant Francesc a la classe de 
P3 al Parvulari. #distància #mans #mascareta. #100anysfrares.



09 d’octubre de 2020.  – Els alumnes de 1r.  2n. i 3r. de ESO han 
celebrat Sant Francesc d’Assís a l’Església del Col·legi.



13 d’octubre de 2020. – Convivències de Sant Francesc de 1r i 2n 
Curs de Primària. #creixemambtu #100anysfrares.



13 d’octubre de 2020. – Els grups de 5è i 6è de Primària seguim 
treballant mitjançant les noves tecnologies. #100anysfrares.



18 d’octubre de 2020.



20 d’octubre de 2020. – Comencem el dia amb energia. 
#escolaverda. #creixemambtu #100anysfrares.



21 d’octubre de 2020. – Tot i estar confinats, la Classe de P5 
“els dinosaures” fem tasques a casa.! Molt aviat tornarem a la 

nostra escola. Recordeu: #distància #manms #mascareta.
#creixemambtu 100anysfrares.



21 d’octubre de 2020.

La classe dels bolets ens hem 
estrenat amb innovamat a les 
noves tauletes .  Segur que 
aprendrem molt. Gràcies 

AMPA . #distància #mans
#mascareta #100anysfrares



23 d’octubre de 2020.- Avui a la classe d’economia hem fet el taller 
d’escola i empresa. Gràcies al ponent Òscar Hortega. Em après molt. 
Recordeu: #distància #mans #mascareta. 100anysfrares.



26 d’octubre de 2020.- Avui ens ha visitat un any més el Follet del 
Bosc. Hem estat tots molt contents de poder-lo saludar. Li hem 
desitjat molta salut, en aquest any tan diferent i li hem dit que guiï 
a la Maria la castanyera el camí cap a la nostra escola... Esperem 
que no estigui confinada i ens pugui venir a veure ben aviat.



25 d’octubre de 2020. – Inici del Projecte Hort al Parvulari. Els 
alumnes de P5 han comprat el planter i tots hem estrenat les 
noves eines i hem plantat. Ara ens toca tenir molta cura. 
#patiseducatius #hortescolar. #creixemambtu #100anysfrares. 



28 d'octubre de 2020. – Els alumnes de la Classe dels colors i totes 
les senyoretes del Parvulari ens hem acomiadat de l’Anna perquè ja 
ha acabat les seves pràctiques. Volem agrair-li la feina feta i 
desitjar-li molta sort en el seu nou camí.                               
#distància #mans #mascareta. #creixemambtu #100anysfrares.



28 d’octubre de 2020. – Treballant Halloween a través del 
puntillisme. A 6è de Primària. #creixemambtu #100anysfrares.



29 d’octubre de 2020. – Per celebrar l'arribada del Halloween, 
a 4t de Primària hem elaborat slime.! #100anysfrares.



29 d’octubre de 2020. – Scary slimes donc in Let’s Explore class. 
Happy halloween little monsters.!!    #craft #englis #halloween.



29 d’octubre de 2020. – Una visita molt especial que ens ha 
alegrat el dia. #castanyada 2020 #tradicionsalescola.



5 de novembre de 2020. – L’Art gaudeix de total llibertat, sense 
cap interferència de l’adult. Cada nen és un artista. L’Art és un 
canal per expressar les emocions i el món intern de la persona. 
#lallar #elnenéselmestre. #creixemambtu #100anysfrares.



6 de novembre de 2020. – A causa de la situació actual derivada del 
Covid-19. comuniquem que tots els actes del Centenari del Col·legi, 
previstos queden tots posposats. 



6 de novembre del 2020. – Pel dret de les famílies a triar 
lliurement l’escola que volen per als seus fills. Podeu firmar en 
contra de la #LeyCelaá, en aquest enllaç. #masplurales.es
#StopLeyCelaá #Másplurales.  



09 de novembre de 2020. – Al menjador podem gaudir d'una 
estona sense mascareta. #creixemambtu #100anysfrares.



10 de novembre de 2020. – Avui tenim un repte diferent per a 
totes i tots vosaltres. Reconeixeu algú d’aquest  grup tan eixerit ?



13 de novembre de 2020. - ...I arriba l’hora del dinar. Amb una 
cançó ben animada beneïm la taula i amb tranquil·litat gaudim dels 
àpats que amb molta cura ens han preparat les nostres cuineres. 
Després els mes  petitons descansen una estoneta i ben segur que 
tenen uns somnis molt dolcets. #creixemambtu #100anysfrares.



13 de novembre de 2020. – Avui a la Llar ens hem acomiadat d’una 
gran persona l’Aura! Ha estat entre nosaltres durant aquest primer 
trimestre i ella ha après moltes coses de nosaltres i nosaltres 
també de ella... Sobre tot la seva humilitat, tendresa i dedicació 
pels infants, sempre sense rebre res a canvi. Ens ha deixat un regal 
màgic que sempre ens recordarà les seves ganes d‘aprendre.. 
GRÀCIES PER TOT AURA! No et volem dir adéu sinó fins aviat.!



18 de novembre de 2020. - Xerrada virtual sobre la 
intel·ligència artificial a 3r de ESO. #SetmanadelaCiència.

Recordeu: #distància #mans #mascareta. #100anysfrares.



22 de novembre de 2020. – OBITUARI. – Gràcies Sebastià per 
haver format part de la nostra escola, per la teva implicació, 

per la teva capacitat d’ajuda i sobretot pel llegat que has deixat 
al nostre alumnat. Una abraçada, company i amic.                     

Es molt important tenis història de les coses.



25 de novembre de 2020. – Comencem el projecte sabó.! A 3r de 
ESO. Tots els beneficis es destinaran a la MARATÓ de TV3. 
Recordeu: #distància #mans #mascareta. #100anysfrares.



16 de desembre de 2020. – Manualitats de Nadal de 5è nivell.!! Els 
alumnes de 5è de Primària han estat creant els seus arbres de 
Nadal amb pasta. Hem treballat amb paciència  i perseverança. 
Enhorabona nins i nines.! #creixemambtu #100anysfrares.



17 de desembre de 2020. – L'esperit i la màgia del Nadal arriba als 
més petits de la casa.! El fra Toni ens ha explicat també que Nadal 
és alegria i esperança. #celebremelnadal #tradicionsnostres. 
#distància #mans #mascareta #ventilació. #100anysfrares.



20 de desembre de 2020. – Una visita que ens ha fet molta il·lusió. 
Gràcies Patge reial per recollir els nostres desitjos.        
#distància #mans #mascareta #ventilació. 100anysfrares. 



20 de desembre de 2020. – Tot i que amb el pas del temps perdem 
altres coses, mirem de procurar que Nadal es mantingui com una 
cosa brillant i que tornem a la nostra fe més infantil.        
#distància #mans #mascareta #ventilació. #100anysfrares.





21 de desembre de 2020. – Hem picat, hem cantat i el Tió ha cagat. 
#tradiconsnostres #nadal2020. Recordeu: #distància #mans
#mascareta #ventilació. #creixemambtu #100anysfrares.



21 de desembre de 2020. – Els alumnes de 2n de ESO han fet amb 
molta il·lusió felicitacions de Nadal pels padrins la Residència.!  
#distància   #mans  #mascareta  #ventilació. #100anysfrares.



21 de desembre de 2020. – Arbre de Nadal a 2n de Primària amb 
material reciclat i calendari d’advent.        Recordeu: #distància
#mans #mascareta #ventilació. #creixemambtu 100anysfrares



21 de desembre de 2020. – Els alumnes de francès de 1r de ESO 
us volen desitjar amb les nostres postals...                       
JOYEUX NÖEL ET BONNE ANNÉE 2021.                                    
#distància #mans #mascareta. #creixemambtu #100anysfrares.



21 de desembre de 2020. – Que tingueu unes molt bones festes. 
#distáncia #mans #mascareta #ventilació. #100anysfrares.





FINS AQUÍ...

ELS 100 ANYS DELS “FRARES” 

A LES BORGES BLANQUES.

Desembre de 2020


