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Els infants de P3 durant les darreres 
setmanes han tingut a la classe uns 
convidats molt especials: uns cargols que 
van trobar a l'hort. Els han cuidat, els hi 
han buscat menjar i els han observat tot 
mirant si eren grans o petits, de color 
marró, blanc o amb ratlletes, si dormien o 
treien les banyes.                           
Divendres han tornat els cargols a l'hort i 
els infants s'han emportat una manualitat 
per enrecordar-se dels nostres amiguets.

Les aules de P4 han començat a decorar 
el vidre amb la temàtica del nom de 
l’aula, els avions i els gats. També han 
començat a fer racons, on entre d’altres 
propostes, hi ha la de començar a 
aprendre el seu nom i el dels seus 
companys/es, tant identificant-lo com 
escrivint-lo! Els infants estan molt 

orgullosos de veure com són grans 
escriptors.
A més a més, han començat a fer 
cançons i danses relacionades amb la 
Castanyada.

A P5 estan molt alegres perquè han 
vingut la Núria i la Marina a l'escola per 
aprendre a ser mestres i a cuidar-nos i 
estimar-nos molt.       
Han anat a la bassa a explicar un conte 
de capgrossos i granotes, han pensat 
que així sortirien a saludar-nos. Tot i que 
no han vist cap granota, sí han vist uns 
petits capgrossos.       
També han començat a treballar per 
tasques diversificades. Amb grups de 4 
infants juguen amb les lletres, els 
números, els colors, les formes,...
                       

Educació Infantil

A primer s’han iniciat amb 
el treball sistemàtic per 
Racons, en fan dos de 
llengua catalana i dos de 
matemàtiques. També han 
començat a treballar amb la 
llibreta d’aprenentatges 
“Com em sento i aprenc”, 
parlant del projecte del 
Nom de la Classe i 
reflexionant sobre les 
normes de l’aula. Per 
treballar els projectes, s’han 
organitzat dins dels grups 
de treball cooperatiu triant 
un rol: portaveu, secretari/

a, moderador/a i material; i 
han parlat de la funció que 
ha de fer cadascú.           
Han treballat l'art plàstic 
practicant la tècnica del 
Puntillisme a través d’una 
activitat de la Castanyada.
Aquesta setmana també han 
fet la primera sessió 
d’escacs i els ha agradat 
molt!
Els infants de segon, amb 
fulles, cordills, closques de 
nous... han fet volar la 
imaginació. Amb ajuda, han 
practicat els nusos per 

crear uns mòbils ben 
tardorencs que pengen i 
guarneixen el passadís. 
Segueixen amb els espais 
d'aprenentatge, on  
mostren cada vegada més 
autonomia.
Continuen investigant sobre 
el mar i la selva. 
A música, estan aprenent 
noves cançons i recordant 
les que sabien, fan per-
cussió amb el cos i 
aprenen danses ben mo-
gudes.

Cicle Inicial
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Aquesta setmana ha començat el Taller d'escacs a Primària, que 
segueix impartint en Jordi Parayre. Ell és monitor  d’escacs d'EDAMI, 
escaquista i director executiu de la Federació Catalana  d’Escacs. 
Tornem a compartir amb vosaltres una sèrie de recursos que ell ens 
recomana: 
https://www.instagram.com/_richard_guerrero/ 
https://lichess.org/ 
https://www.chess.com/ 
  

Entre les reunions realitzades per l'equip docent, destaquem la reunió de l'equip docent 
de ciències per coordinar tot el treball d'aquest àmbit i la del claustre on s'ha revisat de nou el 
protocol COVID i s'ha seguit treballant en la Programació General Anual. 

També s'ha fet la coordinació amb l'entitat que ens fa l'assessorament formatiu i s'ha 
participat a la primera trobada de la Xarxa de Competències Bàsiques que enguany torna a 
tractar el tema de l'Avaluació. https://projectes.xtec.cat/xarxacb/. 

Altres informacions

Aquesta setmana, els 
infants de tercer s'han 
endinsat de ple a 
Halloween preparant una 
sorpresa molt especial 
per als altres companysi 
companyes… Us sona el 
"trick or treat"? I en "Jack-
o'-lantern"? Beware! De 
moment no ens podrem 
treure la cançó de “A 
nightmare before 
Christmas” del cap!!!       
   També s'han iniciat en 
les sessions d’escacs! Han 

recordat com s’anomenen 
els moviments per a 
desplaçar cada peça i 
han començat a fer 
partides.

A quart, cada grup és 
qüestiona i investiga 
sobre les propietats de la 
matèria. L’aire pesa? Com 
calculem la massa i el 
volum? Com es fan servir 
les balances i les 
provetes? Com es 
mesuren i s’expressen 

aquests re-sultats? 
També han buscat patrons 
de càlcul a partir de 
l’observació i anàlisi de 
resultats a partir de jocs.
   A anglès es treballa 
com fer preguntes i 
respostes a partir 
d’entrevistes, amb jocs i 
activitats de comprensió 
oral.
   A música s’han fet 
audicions i treball d’estils 
musicals.
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A cinquè, aquesta setmana han començat a 
fer les presentacions orals en anglès del 
treball final del projecte “All about me”, uns 
posters fantàstics sobre la seva vida, la 
família, les seves preferències, etc... Han 
pogut repassar continguts d’altres cursos i 
n’han après de nous (introducing myself, 
daily routi-nes, present simple and present 
con-tinuous…). Se senten molt satisfets i 
satisfetes del resultat aconseguit i tenen 
ganes d’anar acabant perquè s’apropa 
Halloween i… “Dr. Frankenstein comes to 

school”.

A sisè aquesta setmana l'alumnat està 
acabant el projecte. Han demostrat tot el 
que han estat aprenent durant aquestes 
setmanes, s’han autoavaluat i presentaran un 
dossier ben endreçat i polit.
A educació física estan treballant l’atletisme 
i, en concret, els relleus. Cada cop es 
mostren amb més habilitat i domini del seu 
cos.

Cicle Mitjà


