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Els  infants  de  P3  han  gaudit  aquesta 
setmana  de  l'aula  de  llum.  Han  pintat  amb 
pintura  fluorescent,  han  fet  collarets,  torres 

amb  peces  màgiques,  han  jugat  amb  les 
seves  ombres...   
També  s'han  estrenat  amb  les 
videoconferències  i han pogut parlar amb  la 
Joana  que  la  trobemm  molt  a  faltar.

A P4 han reiniciat els racons de treball, amb 
les  noves  propostes  de:  bingo  del  nom  i 
lletres,  numeració  amb  relació  quantitat
grafia,  mandales  de  tardor,  grafisme  dels 
noms  de  la  classe,  construccions  i  puzzles. 
Els infants estan molt entusiasmats i intenten 
tastar  i  fer  totes  les  propostes  ben 
engrascats  i  concentrats.  I  seguim  amb  el 

treball  del  projecte.

A P5 han collit les olives de les dues oliveres 
que  hi  ha  a  l'escola.  Ho  han  fet  amb  les 
mans baixant les branques i donantles cops 
de  pal  perquè  algunes  estan  molt  amunt. 
Les olives collides  les han tractat per poder
les  menjar.  Tot  això  ho  han  fet  gràcies  al 
Miguel,  l'avi  de  l'Havana  que  en  sap  molt.

També han començat a muntar  la  cabana a 
l'olivera.  Els  ha  ajudat  el  Xavi  i  els  agrada 
molt. Per a ells i elles és com una casa per a 
tota  la  canalla  de  l'escola.       
Els  pinyons  que  havien  plantat  a  la  sortida 
de  l'entorn,  han  començat  a  créixer.  Les 
Oliveres i les Estrelles els estan cuidant molt 
bé.

Educació Infantil

Dilluns  a  la  tarda,  tots  els 
infants  de  Cicle  Inicial,  van 
rebre  la  visita  d’un  educador 
del viver  “Tres  turons” que els 
va  explicar  la  màgia  de  les 
plantes. Com són capaces de 
“menjar”  energia  del  sol  i 
l’aigua,  les  sals  minerals  i  el 
diòxid  de  carboni  per 
convertirho en oxigen  i  vapor 

d’aigua, a part de la fruita. Ens 
va deixar un parell de ginestes 
per  grup,  així  les  han  anat 
plantant  al  pati. 

Les  tres  classes  de 
primer  han  tret  conclusions 
sobre  els  experiments  de 
l’impacte  dels  residus 
ocasionats  per  la  Covid’19  en 
el medi ambient. Sobretot han 

près  consciència  de  com 
arriba  a  contaminar  el  plàstic 
a la natura. També han vist els 
reportatges  informatius,  ja 
editats, dels tres grups i tenen 

Cicle Inicial
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Després  de  la  setmana  de 
la  ciència,  a  tercer  han 
reprès  les  activitats 
relacionades  amb  el 
projecte  “El  Nostre 
Planeta”. 
Durant  aquests  dies,  els 
infants  s’han  centrat  en 
investigar  i  ampliar  co
neixement  en  relació  amb 
els  diferents  tipus  de 
paisatge  existents: 
paisatge  de  muntanya, 
plana,  costa  i  urbà. 

Han aprofundit  en  la 
definició de cadascun d’ells 
i, a més a més han treballat 
en  relació  als  components 
que  els  conformen.  S’han 
organitzat  per  grups  de 
treball  i  cadascú  s’ha 
convertit  en  expert  d’un 
dels  paisatges!    Han 
recopilat  informació  i  l’han 
feta  seva,  també  han 

representat  els  paisatges 
en  una  làmina  de  dibuix 
utilitzantla  per  exposar  els 
continguts  per  tal 
d’interioritzar  i  compartir  el 
coneixement  amb  la  resta 
de  companys  del  grup. 

També  han  acabat  les 
produccions  artístiques 
amb  material  reciclat  que 
es  van  començar  durant  la 
setmana de la ciència. Han 
fet  autèntiques  meravelles 
d’art  amb  tot  el  material 
que  van  dur  prèviament! 

Els tres grups de quart han 
pogut  gaudir  de  la  sortida 
d’observació  i  anellament 
de  les  aus.  Lligant  amb  el 
treball  de  la  setmana  de  la 
Ciència  s’ha  treballat  de 
valors  de  cura  i  respecte 
amb la natura, com tot està 
relacionat  i quina ha de ser 

l’actitud dels que la gaudim. 
Al bloc hi ha publicada una 
selecció  d’imatges: 

https://ja.cat/5x9c4

S’han  realitzat  les 
gravacions  per  respondre 
als  reptes  dels  agents 
rurals per a convertirse en 
Defensors  de  la  Salut 
Vegetal.  Encara  no  estan 
publicats,  però  al  bloc 
també  hi  ha  un  recull 
audiovisual: 

https://ja.cat/saO3M

A  anglès  segueixen 
preparant  una  entrevista 
que  molt  aviat  gravaran  i 
compartiran.

molta  satisfacció  de  la  feina  feta.  Els  podeu 
trobar en el bloc de primer. Per altra banda, han 
iniciat  la  segona  ronda  de  Racons  de Treball  i 
han  conegut  el  joc  de  “La  marieta  del  10”,  on 
practiquen  el  concepte  de  desena.
A  Educació  Física,  s’han  iniciat  en  el  salt  de 
corda,  de  manera  individual,  en  parelles  i  en 
grups.

Els grups de segon s’han  iniciat en  la  robòtica 
utilitzant  les  aplicacions  Scratch  Jr  i  Lightbot. 
Amb  la  primera  es  poden  crear  escenaris 
diferents  amb  algun  personatge  que  es 
desplaça o modifica segons es programi. A part 
de  potenciar  la  creativitat,  han  de  ser  curosos 
amb  l’ordre  de  les  instruccions.  L’aplicació 

Lightbot proposa diferents “laberints”i els infants 
han  de  donar  l’ordre  correcta  per  a  que  pugui 
arribar al final.  A partir de la setmana vinent, en 
els  espais  de  l’aula,  entre  totes  les  tasques   
ofertes, tindran una tablet per poder treballar de 
manera  individual.

Cicle Mitjà



Continuant  amb  la  setmana  de  la  ciència,  a 
cinquè han après el nom en anglès d’algunes 
fruites  i verdures. Han pogut gaudir dels seus 
experiments,  en  viu  i  en  directe,  fets  amb 
productes  naturals  i  respectuosos  amb  el 
medi  ambient.
•Experiments  per  crear  productes  d’higiene 
personal:  gel  hidroalcohòlic,  sabó,  pasta  de 
dents,  aigua  florida,  mascareta  facial…
•Experiments    amb  productes  naturals: 
espelmes  repel∙lents  de  mosquits,  xarop  per 
la  tos,  crema 
antiinflamatòria  de 
romaní,  rellotge  de 
iode,  crema  anticre
mades,  infusió  de 
Te,vinsecticida…

•Experiments 
relacionats  amb  les 
plantes:  com 
s’alimenten  les 
plantes,  extracció 
de  clorofil∙la, 
extracció  del  midó...

Com  a  cloenda,  ens  ha  visitat  el  Carles,  un 
expert  en  plantes,  que  treballa  en  un  viver  i 
ens  ha  compartit  la  seva  experiència  i 
coneixements  sobre  el  tema.

A  Educació  Fisica,  els  partits  de  COLPBOL 
tenen  cada  vegada  més  qualitat  i  estan 
demostrant  tot  l'aprenentatge  que  han  anat 
adquirint  sessió  a  sessió.  

Els nens  i  nenes de sisè  han acabat  l’esport 
de l’hoquei. Esperem que s’animin a continuar 
descobrint  aquest  esport  fora  de  l’aula. 
En  anglès  han  arribat  a  un  nou  estat  (New 
Mexico).  Estan  aprenent  moltes  coses  sobre 
aquest  estat  i  curiositats  sobre  l’alimentació 
als  Estats  Units.  
Dins  de  la  població  han  analitzat  el  seu 
municipi  comparanho  amb  altres  territoris 
com Catalunya o Espanya. S’han adonat que 
hi  ha  més  població  femenina  que  masculina.
S’han  endinsat  en  el  món  dels  angles, 
identificant  i  calculant  diferents  tipus  amb 
l’ajuda  del  transportador.
.

Aquesta setmana s'han iniciat les juntes d'avaluació del diferents grups, en el què es posa 
en comú la feina realitzada per tot l'alumnat del centre i on es prenen acords per seguir millorant 
l'assoliment de les competències de l'alumnat. També s'han realitzat reunions de cicle i nivell, per 
als cursos que no tenien junta d'avaluació i la segona trobada de l'equip impulsor de la Xarxa de 
Competències  bàsiques.  

Dijous  es  va  realitzar  la  segona  reuníó  del  Consell  Escolar  del  curs,  després  de  la 
realitzada al mes de setembre en la que es va aprovar el Pla d'Obertura. En aquesta ocasió, s'ha 
posat  en  comú  i  aprovat  la  Programació  General Anual,  que  recull  els  objectius  i  actuacions 
plantejades  per  a  aquest  curs  atípic.  

La intenció és fer  les màxim d'activitats possibles, seguint  la nostra  línia d'escola, afegint 
les  mesures  de  seguretat  i  precaució  necessàries.  De 
moment, hem fet els contes de por, estem fent  les sortides 
a l'entorn, tenim els tallers al centre com durant la setmana 
de  la  ciència,  etc.  

Fa  uns  dies  també  vam  rebre  el  diploma  que  ens 
acredita  com  a  centre  integrat  dins  la  Xarxa  d'Escoles 
Verdes. 

Altres informacions

Cicle Superior


