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A P3 han fet la sortida de l’entorn al 
Camet de la Colònia (P3B va anar la 
setmana passada), han agafat fulles, han 
buscat animalons, han fet jocs tradicionals 
com el pica-paret, … han passat una 
bona estona!           
Els infants estan molt contents perquè ha 
vingut la Irene a l'escola per aprendre 
amb ells i a cuidar-los i estimar-los molt.

Aquesta setmana totes les aules d'Infantil 
han celebrat la castanyada, on els ha 
visitat la Maria Castanyera i el Pep 
Moniato amb mascareta i les mans ben 
desinfectades però tristos perquè havien 
perdut les seves castanyes venint cap a 
l'escola. L'han ajudat i li han buscat les 
castanyes pel pati perquè pugui vendre-

les a la seva paradeta del poble. Quan 
les han trobat ho han 
celebrat tot cantant i 
ballant cançons amb ells, 
com la castanyera, el 
bolet petitó, pet 
patum… 

A l'estona de 
menjador, també han 
rebut la visita d'una 
Castanyera amb un cap 
molt gran.      

A més a més, han fet diferents tallers de 
tardor: a P3 una corona de bolet, a P4 
han fet mòbils amb elements de tardor 
per decorar l'habitació i, a P5 han fet 
panellets de plastilina, ja que aquest any 
no s'han pogut fer de veritat. Esta que n 
segurs que a casa valorareu la gran 
qualitat de les feines fetes!                  

Per últim, l'equip docent vol agrair les 
famílies que fan possible que tot l'alumnat 
d'infantil puguin gaudir, un cop per 
setmana, dels espais exteriors de l'escola. 
possible.                       

Educació Infantil

Els infants de primer 
segueixen investigant sobre 
el seu projecte.

Han conegut una 
aplicació d’activitats de 
lectura “Jocs de lectura” i 
una altra de matemàtiques 
de sumes i restes “Math 

Land”. 
A la Classe dels Pla-

netes, cada grup coope-
ratiu, ha escollit un centre 
d’investigació i tenen 4 
grups d’experts i expertes: 
Via Lactea, Big Bang, la 
Terra i Estrelles.  

A la Classe dels 
Diamants, a partir d’un 
vídeo sobre les seves 
característiques, han extret 
la informació que els servirà 
per respondre el “Què 
volem saber”.  

A la Classe dels Ani-

Cicle Inicial
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Aquesta setmana ha estat 
terrorífica per als infants de 
tercer! S'han explicat contes 
de por en una biblioteca 
totalment decorada en un 
ambient que incitava als 
esglais! 
També, emmarcats dins les 
tradicions angleses, s'han 
disfressat i han realitzat el 
trick or treat als companys i 
a les companyes! 
A Educació Física estan 
experimentant de forma 
conscient amb el seu cos 
tot introduint ossos, músculs, 
articulacions… 
Alhora han acceptat la 
missió d'investigar el seu 

entorn (galàxia, planeta…) 
que ens ha proposat en 
Kirby 2.047, un explorador 
de l'espai!  
Per últim, s'han estrenat amb 
les tasques al Classroom. 

Aquesta setmana el treball 
telemàtic amb el Classroom 
ha estat molt actiu per als 
infants de quart, tot 
demostrat una gran 
autonomia en l’ús de la pla-
taforma. 
La temàtica de la tardor i les 
corresponents tradicions i 
cultura al voltant d’aquesta 
han acompanyat activitats 
tant d’expressió escrita com 

en l’art, sigui a Plàstica com 
a Música amb l’audició de la 
Dansa Macabra del Camille 
Saint Saëns que els ha 
donat molt joc a la seva 
imaginació.
I com no, la tradicional visita 
a la biblioteca pels contes 
de por! Aquests dies són 
plens d’emocions que els 
esparveren però a la 
vegada els agrada!! Gaudiu 
d’una bona Castanyada, si 
més no d’un bon i merescut 
cap de setmana!!

Cicle Mitjà

mals, cada grup cooperatiu està investigant 
sobre una de les preguntes que es van fer 
a l’inici del projecte.

Han estrenat les taules de fusta que els ha 
comprat l’AFA ideals per poder treballar a 
l’exterior.

Els grups de segon han començat a 
fer activitats a l'aula d'informàtica. 
També han après un altre  joc de taula: 
Guisantes, en el qual han de fer 
ordenacions de cartes de l'1 al 6 per 
aconseguir un "megaguisante". Un joc més 
a la llista.  
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Els grups de cinquè aquesta setmana han 
fet la primera sortida del curs: una excursió 
a la Font de l'Artiga (recorregut dins de la 
muntanya Montpedrós). Han passat un matí 
de tardor a fora de l'escola i han treballat la 
fauna i la flora del nostre entorn més 
proper. Abans, durant i després la sortida 
han realitzat un dossier de treball. Per 
acabar i aprofitant aquest treball de camp, 
han recollit petites mostres per fer un 
mural.  
 
Durant aquesta setmana, els grups de sisè 
també s’han endinsat en les històries de 
terror. Per classes han visitat la biblioteca 

ambientada amb la setmana de terror i han 
sentit un conte de por.
Han començat nou projecte de la Població: 
a partir de conèixer les feines dels familiar 
propers, veuran quin sector laboral 
predomina a les seves aules.
A Educació Física es posen a prova en el 
treball cooperatiu, fent curses conjuntes i 
cooperatives. Amb això terminen l’apartat 
de l’Atletisme i començaran amb els Esports 
d'Equip.

Dilluns dia 26 es van fer les primeres proves PCR a l'escola. El lloc triat per fer-les va ser 
el gimnàs, fet que va permetre que l'infermer i la infermera autoritzessin a poder entrar les 
famílies acompanyant els seus infants.  Les proves es van fer de manera àgil i la gran majoria 
dels resultats es van saber en 24 hores aproximadament, tots negatius.                   

Dimarts dia 27 de 17:30 a 20h, el professorat va realitzar la tercera sessió formativa del 
curs, dins el bloc de l'Avaluació. També s'ha fet la trobada de coordinació de la Xarxa d'Escoles 
Verdes, a més de les trobades habituals de l'equip docent.

 

S'han incorporat al centre dos nous estudiants en pràctiques: en Pau, que fa les del CFGM en 

Sistemes informàtics i xarxes, que col·labora en la gestió dels ordinadors i les xarxes; i la Marta, del Grau 

de Pedagogia, que centrarà el seu projecte en la dinamització de la biblioteca del centre. 

                         
El professorat ha modificat l'organització de l'estona del seu temps de menjador, reduint 

l'aforament i augmentant les distàncies entre comensals, amb la finalitat de no abaixar la guàrdia i 
seguir mantenint-se segurs.    

            
Recordeu que demà divendres dia 30 d'octubre és festiu de lliure disposició a tots els 

centres públics de Santa Coloma.

Altres informacions


