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Butlletí informatiu
Núm. 7   Temporada 2   Setmana del 2 al 6 de novembre

A P3 han treballat  la pulsació a través de 
la cançó "La tardor" de Vivaldi. A partir de 
l'escolta  i  la  visualització  del  següent 
video:  https://youtu.be/0hgCYGC4SOU

A més han començat el projecte del nom 
de  la classe. Els  infants han anat portant 
contes  i  ninos  per  anar  construint  un 
raconet sobre els dinosaures i els ratolins.

Els  infants de P4A han anat al bosc amb 
el  Marc  i  han  après  moltes  coses  dels 
ocells. Els ocells que volten per  l’escola  i 
el  seu  cant,  els  nius  que  fan  i  quan  els 
fan,  les  plomes  i  les  seves 
característiques,  …  Mentre  caminaven, 
van anar agafant fulles i cargols, els quals 
estan  a  la  cargolera  per  observarlos 
abans  de  deixarlos  al  bosquet  de  nou. 
Gràcies  a  la  sortida  estan  treballant  els 
ocells  i  els  cargols.
P4B han fet un racó amb  llibres, contes  i 
material  sobre  els  gats,  per  poder  saber 
més i avançar amb el treball del projecte.

Els  infants  de  P5  han  anat  a  la  bassa  a 
fer  un  dibuix  al  natural  dels  capgrossos  i 
granotes.  L'afegiran  a  un  petit  projecte 

que han  fet sobre  la seva metamorfosis  i 
les  principals  característiques.
També  han  fet  una  sortida  a  l'entorn  per 
conèixer  les  plantes,  arbustos  i  arbres 
més significatius, així com saber quin fruit 
donen  o  quines  utilitats  poden  tenir.

                       

Educació Infantil

 
Els  infants  de  1r  han 

visitat el seu bloc  i han gaudit 
veient  les  diferents  activitats 
que  fan  ells  i  els  companys  i 
companyes  de  les  altres 
classes. Han descobert que hi 
ha  recursos  de  llengua  i 

matemàtiques i n’han practicat 
alguns.  Estan  molt  motivats  i 
saben  que  també  hi  poden 
accedir  des  de  casa  amb  les 
seves  famílies.

Per  altra  banda,  ha 
sorgit  la  necessitat  de  saber 

com  reciclar  dins  les  aules  i 
és  per  això  que  des  de 
Plàstica  han  iniciat  un  treball 
sobre  què  llencem  a  cada 
contenidor.

També  segueixen 
avançant amb el seu projecte: 

Cicle Inicial
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Us sona la cançó del Do Re 
mi?  Sonrisas  y  lágrimas,  oi 
que sí? Els infants de tercer 
han treballat l’escala musical 
i  les notes a través d’una de 
les  bandes  sonores  més 
conegudes de  la història del 
cinema.

Per  una  altra  banda, 
segueixen  recopilant  infor
mació  sobre  la Terra  per  en 
Kirby  2047  el  seu  nou  amic 
intergalàctic.  Aquesta 
setmana  s’han  centrat  amb 
els  hemisferis,  les  fases 
lunars,  els  moviments  de  la 
Terra,  les  estacions  i  els 
factors  que  determinen  el 
clima  del  nostre  planeta. 

A més a més s’ha encetat la 
fabricació de les carpetes on 
aniran  posant  totes  les 
tasques  de  plàstica,  pinta 
que  quedaran  molt  xules!

A  nivell  de  l’àmbit 
matemàtic  s’ha  repassat  el 
concepte  d’unitat,  desena  i 
centena  a  través  de  les 
operacions  bàsiques, 
sobretot  mitjançant  la  suma. 
Un  setmana  ben  completa 
sens  dubte!

A  quart,  segueixen  qües
tionantse  sobre  el  que  els 
envolta:  l’aire  ocupa  espai? 
Experimenten  què  passa 

quan  pot  o  no  pot  circular. 
Com  es  mesuren  diferents 
elements?  Què  vol  dir  quan 
es  veu  “cl”,  “mg”...?  Es 
poden  convertir  les 
mesures? 
Quan  i  com  s’ha  de  dividir? 
Com  es  pot  resoldre  una 
divisió?  A  banda  d’aprendre 
l’algoritme  també  han 
treballat  altres  estratègies.

Es  continua  treballant  la 
classificació  de  paraules 
segons  la  síl∙laba  tònica. 
Aviat  aprendran  com  fer 
servir l’accent gràfic, però es 
comença  a  veure  la 
importància  d’aquest.

La  Classe  dels  Planetes  i  la  Classe  dels 
Animals,  a  partir  de  la  cerca  d’informació  que 
han fet a casa per grups d’experts, han fet una 
posta  en  comú  i  estan  elaborant  una  llista  de 
les  informacions  més  interessants. 

A  la  Classe  dels  Diamants,  han  creat 
una llista, per grups cooperatius, dels diferents 
països on es troben els jaciments de diamants. 
Han  utilitzat  les  tablets  per  buscar  amb  el 
google  maps  on  són  aquests  països  i  amb 
gomets  han  marcat  al  mapa  del  món  de  la 
classe  on  es  troben.  Ja  n’han  descobert  més 
de  10!

Els  infants de 2n han acabat  la primera  ronda 
dels  espais.  Ha  anat  molt  bé  per  recordar  la 
dinàmica,  hàbits  i  assentar  coneixements 
bàsics. 
A música estan practicant amb els metal.lòfons 
per  grups.  També  estan  aprenent  cançons 
acompanyades  de  percussió  corporal.  Cada 
vegada  són  més  destres.

Cicle Mitjà
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A cinquè dintre del primer projecte records 
d’estiu i el món que ens envolta estan 
treballant la diferència entre clima i temps. 
Els factors que influencien al clima, les 
zones climàtiques de la Terra, la 
meteorologia i els aparells meteorològics. 
Relacionat amb això a llengua han treballat 
el text predictiu i han fet de meteoròlegs 
fent la seva pròpia predicció del temps. Per 
a inspirar les seves tasques, han pogut 
observar com els meteoròlegs fan les seves 
prediccions als diferents mitjans de 
comunicació. A educació física, han 
començat a treballar un nou esport, de nom 
ben estrany: Colpbol. El nom ve de l'acció 
principal del joc, que és colpejar. Així, 
donant cops a la pilota hauran d'intentar 
introduir-la a la porteria contrària però, 
atenció, no li poden donar dos cops 
seguits a la pilota, que és falta! 

Els grups de sisè a educació física 
han tingut un primer contacte amb l'hoquei i 
s’han iniciat amb el material nou i ara ja 
coneixent  les regles del joc.
Han rebut la visita d'en Xavi, el Mosso 
d’esquadra de referència del nostre centre i 
els va recordar com fer un bon ús de les 
xarxes socials i la importància de protegir-
nos.
A anglès estan fent unes presentacions orals 
sobre els esports que havien esmentat en el 
tríptic. 
A l’espai d’art han encetat el projecte dels 
estils musicals en el qual es convertiran en 
experts dels diferents tipus de música 
existent, des de la clàssica fins a 
l’electrònica. Quin ventall musical!

Les reunions del professorat d'aquesta setmana han estat centrades en  l'atenció a  les  famílies, 
les reunions de nivell (mestres del mateix curs) i reunions de cicle. També s'ha realitzat la reunió 
setmanal  de  coordinació  pedagògica,  entre  la  cap  d'estudis  i  les  coordinacions  dels  diferents 
cicles.

Dijous dia 5 de novembre es van fer les proves PCR a l'alumnat de P3A i 5èC. Van venir 
tres professionals sanitàries i van gestionar molt ràpidament les proves. Com en el cas anterior, 
es  van  fer  al  gimnàs  i  l'alumnat  va  ser  acompanyat  pels  seus  familiars  en  tot  moment.  Els 
resultats es coneixeran entre divendres i dissabte. Divendres hem conegut un nou cas a 1rB i el 
grup estarà confinat  fins el dia 13 de novembre.  

També dijous 5 de novembre es va celebrar el primer Consell Escolar Municipal del curs, 
de  manera  telemàtica.  Hi  havia  representació  de  famílies  (de  l'AFA  i  del  Consell  Escolar  de 
centre), PAS (personal d'administració i serveis) i del professorat.   Es va analitzar, principalment, 
com ha estat  l'inici de curs als diferents centres educatius públics de Santa Coloma, des de  la 
Llar d'Infants fins a l'Institut, passant per les escoles.           

Altres informacions


