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Els infants de P3 han començat a 
aprendre cançons relacionades amb la 
tardor, com "el bolet petitó", "la 
castanyera", "m'agrada la tardor",... els 
agrada molt cantar i ballar!

Les aules de P4 i P5 han vist el 
curtmetratge "Whale" a partir del qual han 
reflexionat sobre el valor de l'amistat, la 
importància de no deixar a ningú sol i la 
idea que tots i totes tenim alguna cosa 
que aportar als altres. A continuació van 
fer una dinàmica de grup per vivenciar-
ho.

Els infants de P4 han començat a 
fer jocs rítmics corporals a Música.

La classe de les oliveres, van 
observar com un ocell equivocadament 

va entrar volant dins de l'escola. Quan es 
va adonar que era un lloc tancat va voler 
sortir, però no trobava la sortida i es 
donava cops al vidre. Després d'una 
estona va descobrir el primer passadís 
d'Infantil i els infants el van poder agafar 
delicadament amb una tovallola per sortir 
a l'exterior, on l'ocell se'n va anar volant. 
Els infants el van seguir una estona 
corrent mentre ell volava.

Les estrelles han inaugurat el "racó 
de les estrelles" on es van penjant les 
fotografies, petites manualitats i 
descobriments que els infants van fent 
envers el nom d'aula.                         

Educació Infantil

Els infants de primer 
continuen avançant amb el 
seu projecte sobre la 
Classe dels Animals i estan 
investigant què mengen. 

La Classe dels 
Diamants s’han organitzat 
en grups cooperatius i han 
triat el nom de cada grup 
segons la forma que 
tenen: són brillants, 
esmeraldes, peres i cors. 
També han vist un vídeo i 
han començat a extreure 
informació, buscant 
resposta a les seves 
preguntes. 

La Classe dels 

Planetes ha creat un joc 
del memory, per parelles, 
relacionat amb els noms 
d’aquests i el tenen a la 
classe per jugar. 

A anglès estan 
recordant els números de 
l’1 al 10 a través de 
cançons i jocs. També han 
començat a aprendre el 
lèxic dels dies de la 
setmana en castellà. I a 
plàstica han fet la seva 
pròpia carpeta per 
guardar-hi tots els treballs.

A segon han 
començat els Espais 
d’Aprenentatge tot 
recordant el funcionament 

iniciat el curs passat. En 
aquesta ronda tenen 4 
espais (Matemàgia, Pensar 
i resoldre, Escriptors i 
escriptores i Speaker) i a 
la propera afegiran el 
cinquè (Caixes Molones). 
Amb aquests espais es 
pretén potenciar 
l’autonomia de treball més 
sistemàtic. 

El nom de la classe 
escollit per 2nA és El Mar i 
per 2nB La Selva. Han 
compartit el que saben i 
s’han plantejat preguntes 
per encetar la 
investigació. 
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A
v.

 L
lu

ís
 C

om
pa

ny
s,

 s
/n

   
   

   
08

69
0 

   
  S

an
ta

 C
ol

om
a 

de
 C

er
ve

lló
   

   
Te

l. 
93

 6
45

 0
7 

62
   

   
ce

ip
co

lo
ni

ag
ue

ll@
xt

ec
.c

at
   

   
  h

ttp
://

w
w

w
.e

sc
ol

ac
ol

on
ia

gu
el

l.c
at



Una de les reunions del professorat d'aquesta setmana ha estat per conèixer les propostes de la 
Comissió de Biblioteca de l'escola per dinamitzar aquest espai. S'han programat les sessions de 
"Contes de por" que es faran per la castanyada i s'ha fet difusió de l'organització i activitats 
previstes.

La Junta directiva de l'AMPA s'ha reunit amb la direcció, dins 
les trobades periòdiques planificades. S'han començat a tractat 
temes com les estructures de pati, la coordinació amb l'equip 
de menjador i extraescolars, etc.                           

Han arribat a l'escola els coixins que ha comprat l'AMPA per a 
que els infants puguin llegir asseguts a terra. S'havien demanat 
per a totes les classes de 1r a 4t.  

Cicle Mitjà

Altres informacions

Aquesta setmana, a 
tercer han començat les 
sessions d’iniciació amb el 
correu electrònic i el 
Classroom, per tal que els 
infants es familiaritzin amb 
l’ús i es puguin dur a terme 
activitats properes.      

De la mateixa 
manera, en l’àmbit 
matemàtic continuem 
treballant el càlcul, la 
resolució de problemes i la 

numeració a partir del 
Quinzet i el Vuit i Mig. 
Juntament amb els quaderns 
d’Ortografia i Comprensió 
Lectora relacionats amb 
l’àrea de llengües.

A quart han repassat 
les propietats de la matèria i 
se segueix investigant sobre 
el que és la densitat i com 
es calcula.
En aquest sentit, veuen la 
importància de la 

multiplicació i què útil és 
saber-se les taules de 
memòria. Per aquesta raó, 
es continua repassant.
En els espais d’aula les 
propostes de treball van 
creixent i els infants cada 
vegada es mostren més 
autònoms.     
A anglès s’ha fet 
coavaluació veient les 
presentacions dels 
companys i les companyes. 
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A cinquè, aquesta setmana han triat 
el seu superheroi o superheroïna a partir 
d'un concurs de dibuix realitzat a cada 
classe. Aquest personatge està servint per 
parlar sobre les millors qualitats que cada 
infant té per formar,  entre tots, una "super 
classe".

A música estan descobrint 
instruments d'arreu del món. S'organitzen 
per grups, investiguen i exposen el més 
interessant del seu instrument. Amb aquesta 
informació estan completant un passaport 
ben musical.              

A sisè s’han posat a prova amb un 
kahoot del tema de la llum, el color i el so, 
després d’haver-ho experimentat amb el 
disc de Newton on la suma dels set colors 
donen la llum blanca.             

Faran un article d’opinió de tema 
lliure on exposaran els seus punts de vista 
mitjançant la llengua castellana.       

En anglès continuen viatjant per la 
ruta 66. Durant aquestes setmanes estan 
descobrint moltes coses sobre els estats 
d’Oklahoma i Texas.                 


