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Benvolgudes famílies:
De ben segur que els vostres fills i filles us han fet cinc cèntims de les Presentacions orals que vam fer
aquest divendres a la Biblioteca i l’aula Polivalent del centre. Equip per equip va exposar La seva Dècada
davant la resta d’alumnat. Això només va ser la primera part de la Tasca final de la UDI que portem
treballant des de fa setmanes a les aules.
Tot a començar quan, a primers d’Octubre, uns quants padrins i padrines plenes d’energia i entusiasme
van ser entrevistats per l’alumnat de 2n d’ESO i ens van explicar les seves vivències i records a les aules.
Aquest va ser el tret de sortida de la nova UDI d’enguany: Des del Xarleston a la intel·ligència artificial.
Des del 1920 al 2020. Al llarg de nou setmanes hem mirat enrere ... només coneixent el passat podem
entendre el present! I aquest ha estat un dels nostres propòsits.
Avui tenim el goig de convidar-vos a la segona part de la tasca final, que serà dijous 28 de novembre.
Al matí l'alumnat muntarà La Gimcana de les Dècades, al pavelló del centre, per a l’alumnat de 1r
ESO, i al vespre la repetirem per a tots vosaltres, grans i petits. Veniu si us plau, no us la perdeu!
La finalitat de tot plegat és la transmissió de valors entre alumnat i visitants. Passejant-vos per les 10
Dècades interactives que estem acabant de preparar, podreu veure una síntesi d'allò que hem treballat
tots plegats a les aules, i segurament, us adonareu que els vostres fills i filles han treballat amb
creativitat i enginy, han construït coneixement sobre el món en què vivim i han desenvolupat la seva
competència comunicativa i social.
A més a més, tindrem temps de sopar tots junts al menjador del centre; només cal que ens organitzem
per portar i compartir el sopar.
L'horari que tenim previst és:
20:00 Trobada al menjador
20:15 Presentació de la Gimcana de les dècades al pavelló
21:00 Sopar al menjador
21:45 Recollida i comiat
22:00 cap a casa
Agraint la vostra atenció i participació, us saludem cordialment,
L'equip docent de 2n ESO
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