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   Aquesta  setmana  de  la  ciència,  a  Infantil 
han  fet  activitats  relacionades  amb  la  flora 
del  pati  i  dels  voltants  de  l'escola. 

A  les  jardineres,  han  plantat  llegums  amb 
diferents  propostes  de  reg  i  llum  solar.

També   han  intentat  identificar els principals 
arbres  i  plantes  que  tenim  a 
prop.

A  les  tardes  han  fet  tallers  sobre  ciència, 

adaptats  a  la  seva  edat:
Pasta  de  sal  i  herbes  aromàtiques,  una 
espelma  amb  oli  i  un  taller  de  premsa  de 
fulles  i  flors. Quina  bona  olor  feien  les 
classes!   

Divendres han vingut a fer una activitat i han 
plantat  ginestes.               

A  P4B  han  pogut  mirar  les  patates  que 
havien sembrat quan anaven a P3 i han vist 
que  n'hi  havia  de  diferents  tamanys.

Educació Infantil

   
Cicle  inicial  ha  treballat 
l’impacte  de  la  Covid19  al 
medi  ambient,  durant  la 
setmana  de  la  ciència.
 
A 1r han fet diferents activitats 
per  a  investigar  sobre  quins 
canvis  s’han  produït  al  nostre 
entorn  més  proper  i  quins 
d'aquests  afecten  al  medi 
ambient.  Com  a  conclusió, 
han  pensat  propostes  de 
millora  per  reduirlo. 

Han  après,  fent 
diferents  experiments, 
que  el  plàstic  és  un 
material  molt 
contaminant,  tant  a  la 
terra com a  l’aigua. Fins 
i  tot,  han  experimentat 
com  podrien  fer  un 
plàstic  casolà.  També 
han  après  la  importància  de 
mantenir  el  nostre  entorn 
sense  contaminació  i  de  la 
higiene  de  les  nostres  mans 

amb  un  experiment  amb  dos 
trossos  de  pa:  amb  l’objectiu 
d’observar  quin  pa  floreix 
abans, el pa molt net o el molt 
brut.  

Cicle Inicial
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L'enfocament  en 
aquesta setmana de  la ciència 
a  3r  ha  estat  a  partir  del 
reciclatge.  Inicialment  es  va 
debatre  sobre  si  és  tant 
important reciclar i si segons la 
tipologia del  relleu podia variar 
el  tipus  de  contaminació. 
També,  es  van  introduir  els 
conceptes  referents  a  les  3 
“R”; reduir, reutilitzar  i reciclar. 
A  partir  de  diverses  activitats 
(concursos  amb  kahoot, 
recursos  interactius,  etc)  s'han 
centrat en conèixer  la correcta 
classificació  dels  diferents 
residus  existents,  juntament 
amb  els  corresponents 
contenidors  de  reciclatge. 
A  més,  han  compartit  el 
procesos  de  reciclatge  que 
duem  a  terme  dins  i  fora  de 
l’àmbit  escolar. 

Han fet de compositors! creant 
i  cantant  cançons  grupals 
relacionades  amb  les  3  “R”. 
També  han  estat  genials 
artistes  creant  produccions 
completament  lliures,  en  les 

quals  han  utilitzat  únicament 
material  reciclat,  que 
previament  havien  dut  de 
casa.   
Fins i  tot han sortit al pati amb 
guants  de  làtex  (natural)  per 
fer  recollida  d’escombraries, 
per  tal  de  conscienciarse  de 
l’impacte  que  generen  els 
residus  en  el  medi  ambient.

Les  setmanes  anteriors  els 
infants  de  4t  havien  treballat  i 
investigat  sobre  el  foc,  l’aire, 
una  mica  l’aigua…  Dilluns  es 

van  trobar  només  arribar  a 
l’aula  diferents  mostres  de 
terra  i  un  sobre…  A  més,  un 
vídeo  amb  un  missatge  molt 
especial:  un  agent  rural 
demanava que 4t es  convertís 

en  Defensor  de  la  Salut 
Vegetal.  En  aquest  vídeo 
explicava  com  ferho,  quins 
reptes  havien  d’aconseguir: 
“Què  és  el  sòl?  De  què  esta 
fet?  Quines  són  les  capes? 
Tota la terra és bona perquè hi 
creixin  plantes?  Qui  viu  sota 
terra?  Podem  fer  altres  coses 
amb  la  terra?  Què  l’embruta? 
Com  es  formen  les 
muntanyes?”.
Un cop tot acabat, es recolliran 
les conclusions i 

aprenentatges  i  en  forma  de 
vídeo  s’enviarà  als  agents 
rurals,  qui  decidiran  si 
acrediten  a  4t  com  a  DSV.

Totes  aquestes  investigacions,  els  han  tornat 
una mica més experts/es  i per això han gravat 
uns  reportatges  informatius explicant  tot el que 
han après com a grans científics i científiques. 

A  2n  han  llegit  informació  i  vist  videos 
relacionats amb el tema. Han debatut sobre les 
causes,  conseqüències  i  buscat  solucions  per 
poder  evitarho.  
Han  visionat  la  raó  per  la  que  tots  portem 
mascareta,  valorat  quina  és  la  que  té  menys 
petjada  ecològica  i  fet  gràfiques  sobre  els 
diferents tipus de mascaretes que  es fan servir 
a  la  classe. 

Han  fet  un  experiment  que  demostra  com  la 

màscareta  quirúr
gica no permet que 
s’escoli  cap  goteta 
de  saliva  i  com  el 
sabó  o  l’alcohol 
trenca  aquest 
efecte.
 
Han  llegit 

detingudament  el  cartell  informatiu  de  la 
campanya “Digues adéu al plàstic”. Per acabar, 
han  inventant  i  representat petits esquetxos de 
situacions  quotidianes  en  les  que  es  poden 
introduir canvis per reduir l'ús dels plàstics. Han 
tingut  cura  de  l’hort  posantlo  a  punt  traient 
herbes  i  recollint  fulles.

Cicle Mitjà



Els grups de cinquè han après què vol dir  la 
sanitat  vegetal  (Tema  de  la  setmana  de  la 
Ciència  2020)  i  la  importància  que  tenen  les 
plantes  per  a  la  salut.  
Han conegut  la biografia de diferents dones  i 
homes  de  ciència  i  han  fet  un  treball  de 
recerca  i  investigació  de  la  vegetació  de  la 
bassa  i  de  l’hort  de  l’escola. 

A  més,  estan  fent  experiments  molt 
interessants  amb  productes  naturals.  La 
propera setmana els compartiran amb la resta 
d’alumnes  de  l’escola.

A  6è  han  tingut  diverses  activitats 
relacionades  amb  la  Salut  ecològica.  Primer 
de tot, han entès que significa salut ecològica 
a  través  de  la  recerca  i  profundització  de 
quatre  aspectes  importants:

•Conseqüències  de  les  mascaretes  no 
reutilitzables  en  el  medi  ambient.
•Com  ha  afectat  a  la  biodiversitat  el 
confinament.
•Com  ha  canviat  la  contaminació  de  les 

ciutats  amb  el  confinament.
•Quins  nous  hàbits  saludables  hem  introduït 
arran  del  confinament.

Aquestes  temes  il∙lustrats  en  un  pòster 
científic  basat  en  el  mètode  científic.  També 
s’han convertit en protagonistes  i creadors de 
les  seves  geolocalitzacions  en  el  pati,  tot 
relacionat  amb  el  tema  treballat.

Aquests darrers dies hem portat  a  terme, una vegada més,  la Setmana de  la Ciència a 
l'escola, que pretén potenciar diferents aspectes relacionats amb aquest àmbit. Enguany, estava 
dedicada  a  la  Salut  Vegetal  i  tots  els  curs  han  dut  a  terme  activitats  relacionades. 

El professorat,  entre  les  reunions setmanals, ha  realitzat una  reunió del  claustre, en què s'han 
exposat  les  línies  de  treball  d'aquest  curs  de  les  comissions  docents  del  centre:  biblioteca, 
atenció a  la diversitat, ciències/ escola verda  i cultura digital  (TIC). A cada comissió es planteja 
mantenir  i  millorar  les  actuacions  que  s'han  vingut  duent  a  terme  els  darrers  cursos,  amb  les 
adaptacions  necessàries  segons  la  situació 
actual.

També  hem  participat  a  la  sessió  adrreçada  a 
entitats,  organitzada  per  l'Ajuntament  per  a 
l'elaboració  del  Pla  de  seguretat  local.  

Pel  que  fa  al  pati,  amb  la  col∙laboració  d'infants 
voluntaris,  s'ha  adequat  l'espai  d'aparcament  de 
patinets  a  l'interior,  aprofitant  palets  utilitzats.   

Altres informacions

Cicle Superior


