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Butlletí informatiu
Núm. 8   Temporada 2   Setmana del 9 al 13 de novembre

Els  infants  d’Infantil  han  començat  a  gaudir 
dels  ambients.  Aquest  any  es  fa  els 
divendres  i   amb el grup aula, però amb  les 
mateixes  propostes  i  aprenentatges  a  cada 
un  dels  ambients.        

A  P3  s'estrenem  aquesta  setmana  amb  la 
seva  mascota.            

Els Dinosaures  (P3A) han estat  investigant 
sobre  el  seu  naixement  i  els  han  sorgit 
dubtes sobre com neixen ells  i elles. Alguns 
deien de la panxa del papa, altres dels avis, 
de la mare... Per això, us han demanat fotos 
de l'embaràs i dels primers dies de vida, per 
poder  fer  recerca.
A  P3B  tenen  a  la  classe 
un amiguet nou. Un ratolí 
de  veritat!  Li  han  buscat 
un  nom:  l'Orelletes.  Ara 
han  de  cuidarlo  molt.

Els  avions  (P4A)  han  fet  un  racó  amb 
llibres, contes i un avió, per poder saber més 
i avançar amb el treball del projecte. A més a 
més,  han  iniciat  dos  nous  centres  d’interès, 
el  dels  cargols  i  el  de  la  lluna.   

Els infants de P4B han fet la sortida al bosc 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,  …       

Els  infants  de  P5  han  portat  a  casa  la 
carpeta  amb  les  tasques  que  han  fet  a 
l'escola,  i  sobretot  del  mini  projecte  dels 
capgrossos  i  granotes  de  la  nostra    bassa. 
Esperem  que  us  hagin  agradat  i  que  els 
infants  us  ho  hagin  explicat.        

El  Miguel,  l'avi  de  l'Havana  els  ha  explicat 
moltes  coses  de  les  oliveres  i  els  ha 
ensenyat  a  collir  les  olives  que  tenim  a 
l'escola.  Les  dues  aules  de  P5  són  les 
encarregades  de  collirles.       
Als  tallers d'aquesta setmana han descobert 
que  poden  pintar  amb  pintura  de  manera 
original  i diferent a  la que acostumen a  fer  i 
han  après  a  fer  unes  impressionants 
bombolles  de  sabó                       

Educació Infantil

 
A 1r (A i C, perquè el B 

ha  estat  confinat)  continuen 
treballant  la  importància  del 
reciclatge. Han parlat amb  les 
seves  famílies  dels  seus 
hàbits  a  casa  i  a  partir  d’aquí 
han  fet  debats  exposant  les 

seves experiències. A partir de 
publicitat  de  supermercats 
que  han  portat,  han  iniciat  un 
treball  en  grups  cooperatius 
de  classificació  de  residus, 
amb  l’objectiu  de  seguir  amb 
el  mural  que  estan  elaborant. 
A  nivell  matemàtic,  estan 

treballant  diferents  maneres 
de  sumar,  a  partir  d’una  recta 
numèrica  on  ells/es  participen 
amb el  propi  cos. Els  tres 1rs 
continuen  avançant  amb  els 
seus  projectes  d’aula,  alhora 
que  es  preparen  i  esperen 
amb  il∙lusió,  la  setmana  de  la 
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Per  què  a  la  Terra  li 
diuen  el  “planeta  blau”?  Els 
infants  de  tercer  han 
aprofundit en on  i com són els 
diferents  oceans  que  formen 
part  del  nostre  planeta,  així 
com  els  continents  que 
abracen. També a  través de  la 
investigació,  l’observació  i  el 
debat,  han  raonat  d’on  farà 
més  fred  o  calor,  tenint  en 
compte  que  això  depèn  de 
com  incideixen  els  rajos 
solars,  de  si  arriben  més 
perpendiculars  o  inclinats  i 
durant  més  o  menys  temps. 

A  través  d’aquest  camí 
han vist els diferents climes de 
la  Terra.  Paraules  com 
l’Equador,  el  tròpic  de  Càncer, 
el  de  Capricorn,  l’Àrtic, 
l’Antàrtic  o  els  Pols,  han  fet 
acte  de  presència  amb  molta 
força. Tota aquesta informació  

anirà  a  parar  al  Kirby  2047  a 
l’espera que els  hi  arribi  algun 
missatge  nou  d’aquest 
aventurer  creua  galàxies. 

Aprofitant  la  figura  del 
Kirby  i  amb  la  creativitat  per 
bandera,  estan  dibuixant  com 
creuen  que  és  ella  o...  ell?

Per  últim,    han  estat 
treballant  a  fons  com 
s’escriuen  les paraules en plu
ral  en  llengua  catalana, 
mitjançant  la  preparació  d’un 
dictat. 

A quart segueix investigant els 
elements,  aquesta  setmana 
amb  el  foc  i  l’aire.  Han  après 
de  què  estan  fets  i  què  passa 
quan interaccionen entre ells a 
partir  d’un  experiment.  Dins 
d’aquest  projecte  també  fan 
servir  diferents  unitats  de 
mesura  i  es  treballa  quan  i 

com les fem servir, com també 
les  conversions.

Han  continuat  amb  el 
treball  de  la  síl∙laba  tònica  a 
l’àmbit  lingüístic  i  a  mate
màtiques  amb  les  divisions. 
Els  infants  ho  practiquen 
gairebé  cada  dia  i  d’aquesta 
manera cada cop és més fàcil. 
També  s’ha  treballat  la 
numeració  i  l’escriptura  dels 
nombres en català amb el  truc 
del  DUC.

A  música  segueixen 
aprenent  sobre  la  veu  per  tal 
d’identificar  i  classificar  els 
diferents  tipus.

A partir d’unes activitats 
de classe on es va  treballar  la 
resolució  de  problemes  i 
mitjançant  el  Classroom, 
s’està  creant  un  Kahoot  per 
poder  jugar  ben  aviat.

ciència, que ja està a punt d’arribar. A la Classe 
dels Animals han descobert que no tots neixen 
de  la  mateixa  manera.  Han  vist  un  vídeo  on 
s’explica que hi ha animals que neixen d’ous  i 
d’altres  que  neixen  de  la  panxa  de  la  mare. 

 

A  la  Classe  dels  Diamants  continuen  buscant 
informació per respondre les preguntes que es 
van  fer  a  l’inici  sobre  el  projecte.  Aquesta 
vegada  amb  l’ajuda  de  les  seves  famílies. 
S’han  proposat  un  repte  i  l’han  aconseguit! 
Cadascú  ha  creat  el  seu  diamant  de  paper. 
Dilluns  els  portaran  a  l’escola  i  faran  una 
exposició  amb  tots  ells.  A  la  classe  dels 
Planetes  destaca  una  activitat  on  ells/es  han 
interpretat diferents astres,  reproduint els seus 

moviments. 
Tot primer està aprenent la cançó de la Clau de 
Sol. Aquesta setmana han buscat  les paraules 
que  faltaven  a  la  lletra  de  la  cançó,  tot 
escoltantla. 

Els  infants  de  segon  han  escrit  una  carta 
conjunta  en  castellà  a  una  companya  que  va 
marxar  de  l’escola.  Han  estat  treballant  de 
manera  continuada  els  quaderns  de 
matemàtiques. Amb la lectura de tots els llibres 
relacionats amb el nom de les classes (El Mar i 
la Selva) van trobant resposta a preguntes que 
s’havien  plantejat  i  en  sorgeixen  de  noves. 
 

Cicle Mitjà



A cinquè, tant els que han anat a l’escola com 
els  que  s’han  quedat  a  casa,  han  pogut 
treballar  tots  els  continguts  programats. 

Després  de  conèixer  una  mica  millor 
els  instruments  d’arreu  del  món,  aquesta 
setmana han començat un mini projecte sobre 
la  música  descriptiva.  Han  descobert  què  és 
un musicograma, han conegut diferents obres 
i  han  gaudit  de  les  sensacions  que  produeix 
escoltarles.

A  matemàtiques,  continuen  treballant 
les estratègies de  la  resolució de problemes  i 
la  divisió:  els  termes,  el  residu,  la  prova…

En  llengua  anglesa,  han  treballat  el 
vocabulari  de  l’esquelet  i  la  cançó:  “Those 
bones”  tot  preparant  la  visita  del 
“Frankenstein”,  malgrat  que  hem  hagut 
d’ajornar  l’obra  de  teatre  per  més  endavant.

A  sisè  han  fet  de  periodistes  investigant  el 
sector primari, secundari i terciari a Catalunya 
i  a  Espanya.  Han  sortit  uns  videos  molt 
originals  i  creatius.        

S’han posat a prova del què hem après sobre 
la  descomposició  factorial,  el  mínim  comú 
múltiple  i  el  màxim  comú  divisor.
Per  a  conèixer  més  sobre  la  població  han 
analitzat uns gràfics de població, entenent què 
indica  i  veient  les  diferències  entre  unes  i 
altres,  tot  comparant  dones,  homes  i  grups 
d’edat.

Les reunions del professorat d'aquesta setmana han seguit la línia de la setmana passada, 
afegint la reunió de les comissions docents (biblioteca, ciències, tecnologies digitals i atenció a la 
diversitat). Dijous, de 17:30h a 20:00h van realitzar la 3a sessió de formació del bloc d'avaluació. 

Aquesta setmana hem rebut tres vegades la visita de professionals sanitaris. Dues per a 
fer  proves  PCR  (1rB  i  5èA)  i  una  altra  per  vacunar  els  infants  de  6è  (seguint  el  seu  calendari 
vacunal) i al professorat (vacuna de la grip). Sobre les proves PCR, cal dir que seguim tenint el 
100% dels resultats negatius entre  les companyes  i companys dels  infants de  la classe d'algun 
infant diagnosticat de COVID19.   El divendres dia 13 s'ha  incorporat a  l'escola 5èC, dilluns dia 
16  ho  farà  1rB  i  dimarts  17  torna  a  classe  presencial  el  grup  de  5èA.             

Hem parlat amb els infants més grans que venen en patinet al centre per ferlos reflexionar 
sobre l'utilització de la rampa de l'escola per baixar amb velocitat. Han començat a entendre  el 
perill que suposa per a grans i petits aquestes "curses" i en molts casos han deixat de ferho.  

Direcció  s'ha  tornat  a  reunir  amb  la  Junta de  l'AFA, on  s'han  tractat  temes com el  camí 
escolar, la col∙laboració amb material per al centre, el concurs de logo per a l'AFA o l'evolució del 
projecte de pati.    

La  propera  setmana  celebrarem  la  setmana  de  la  ciència.  Els  darrers  anys,  havíem  fet 
esdeveniments oberts al públic, però enguany no podrà ser així. De tota manera, no renunciem a 
realitzar activitats relacionades amb el tema d'enguany, que està lligat a la Sanitat Vegetal.

Altres informacions
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