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El  Nadal  ha  arribat  a  infantil  tot  començant  a  obrir 
sobres  del  calendari  d’advent.  Cada  dia  tenen  una 
nota  diferent:  dir  alguna  cosa  bonica,  demanar  un 

desig, aprendre una nadala,  fer màscares, … Els hi 
entren  els  nervis  comptant  quants  dies  falten  per 
Nadal.

Amb  l'arribada  del  desembre,  els  infants  de 
P3  hem  gaudit  aquesta  setmana  de  les  primeres 
nadales.  Als  matins  mentre  esmorzem  les  nostres 
aules  s'endinsen  en  el  moment  màgic  del  Nadal. 
Algunes  de  les  cançonetes  que  escoltem  són:     
M'agrada  el  Nadal  de  la  Dàmaris  Gelabert. 
Avui  es  Nadal  i  estic  content  de  la  Pegatina. 
Caga  tió
Els  Reis  de  l'Orient...  
A  música  hem  estat  treballant  la  cançó  del  Trineu, 
fent dringar els picarols amb el ritme de la cançó. Si 
la  voleu  escoltar  a  casa  l'enllaç  és: 
https://youtu.be/A5zD8SGshc 

També  hem 
iniciat  la 
segona 
ronda  de 
tasques  al 
matí:
Confegim  els  nostres  noms  amb  lletres 
magnètiques. 
Fem  caminets  de  pedretes  amb  els  números. 
Estampem amb diferents materials i els colors de la 
tardor.

Els  infants de P4 continuen amb el  treball de 
racons de números  i  llengua.  
A  música  estan  aprenent  dues  nadales:  “Sóc  un 
floquet  de  neu”  https://www.youtube.com/watch?
v=Ecy38fo8MbU  i  “Els  treis  reis  arriben  a  ciutat” 
https://www.youtube.com/watch?v=SBQD3t_iPOc  .

A  P5  les  Oliveres  i  les  Estrelles  han  plantat 
llenties en testos personalitzats. Han pogut observar 
que  creixen  molt  ràpid  i  ja  comencen  a  ser  força 
altes.
Quan van a l'hort i la bassa recorden totes les coses 
que  han  après  gràcies  a  la  visita  del  Carles  (Viver 
d'Els  tres  tombs)  i  la  descoberta  del  nostre  entorn 
que  van  fer  durant  la  Setmana  de  la  Ciència. 
La cabana que han  fet a  l'Olivera  li  han posat unes 
llumetes  que  la  fan  més  bonica  i  especial.

Educació Infantil

Els  grups  de  primer  han  fet  la 
darrera  sessió  d’escacs.  Els  ha 
encantat l’experiència de tenir un 
primer  contacte  amb  el  joc  i  els 
agrada demostrar  tot  el  que han 
après a les estones de joc lliure. 
Han  anat  a  l’aula  de  música  a 
tocar  una  cançó  amb  xilòfons. 
Per parelles, havien d’aconseguir 
tocar un  trosset de  la cançó ben 

coneguda  per  tots:  “Cada 
dia  al  dematí”.  Ho  han  fet 
seguint  els  colors  de  les 
notes  de  l’escala  i  ha  sonat 
d’allò    més  bé!
Des  de  la  tutoria  han  iniciat 
un compte enrere per saber 
quants  dies  ens  falten  per 
acabar  el  trimestre.  Cada 
dia  descobreixen  un  nou  missatge  que  amaga  una 
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A  tercer  han  realitzat  un 
taller  sobre  la  higiene 
corporal,  reforçant  la 
necessitat  de  la  neteja 
personal,  sobretot  tenint  en 
compte  el  marc  actual  que 
ens  envolta  i  han  pogut 
experimentar  creant  la  seva 
pròpia  pasta  de  dents! 
Apunteu  bé  la  recepta: 
bicarbonat, sal, argila blanca, 
glicerina  i  aroma  (de  llimona 
o  taronja).  Animeuvos  a 
provar  la  pasta  de  dents 
artesanal!

També  han  realitzat  un  altre 
taller sobre els diferents tipus 
de  sòls  i  subsòls  (que 
prèviament  havien  investigat 
a  l’aula)  i  han  anat  a  l’hort. 
Amb  l’ajuda  de  l’aixada  i  de 
la  pala  han  pogut  veure  els 
diferents horitzons del subsòl 
i  analitzat  si  eren  més 

sorrencs  o  argilosos,  si  eren 
més  àcids  o  menys,  quins 
contenien  més  matèria 
orgànica…  Ha  estat  una 
setmana  molt  profitosa!

Els  grups  de  quart  aquesta 
setmana  han  gaudit 
doblement  d’activitats 
especials.  Dimarts  van  rebre 
la  visita  de  la  Laura,  una 
científica que els hi  va parlar 
sobre  quins  aliments  no 
creen  una  bona  resposta  en 
el  cos  i  quins  ens  aporten 
nutrients  necessaris. 
Dimecres,  continuant  el 
treball  de  la  setmana  de  la 
ciència,  van  realitzar  una 
activitat  pràctica  d’apro
fundiment  sobre  el  sòl 
juntament  amb  els  grups  de 
tercer. 

També  han  enviat  els  vídeos 

resposta  als  reptes  dels 
agents  rurals.  Es  poden 
veure en aquest enllaç: http://
coloniaguell14.blogspot.com/
2020/11/defensemdela
salutvegetal.html

El  trimestre  s’està  acabant  i 
també  han  realitzat  activitats 
d’avaluació i reflexió sobre tot 
el  que  estan  aprenent.

proposta de valors, encarada a  treballar  la cohesió 
de  grup  i  l’autoconcepte,  entre  d’altres.  Està 
resultant  molt  enriquidor  per  tots.
A  la  Classe  dels  Planetes  segueixen  investigant 
sobre el seu projecte dels planetes, aquesta vegada 
sobre les capes de la terra i han fet una comprensió 
oral  mirant  un  vídeo  titulat:  Per  què  brillen  les 
estrelles? 
A  la  Classe  dels  Animals  estan  descobrint  els 
diferents  tipus  d’animals  vertebrats  que  hi  ha  a 
través  d’una  comprensió  oral.
A  la  Classe  dels  Diamants  han  continuat 
compartint  les  respostes  sobre  les  investigacions 
fetes  a  casa  i  n’estan  fent  un  recull.  També  han 
visitat  el  museu  de  l’escola  per  poder  observar  de 
ben  aprop  tots  els  minerals  que  hi  ha.

Dilluns  al  matí,  l'alumnat  de 
2nB  va  fer  un  taller  de 
sensibilització  sobre  la 
diversitat  visual.  Van  poder 
analitzar  com  una  mateixa 
imatge  pot  ser  vista  segons   

diferents  maneres  i  com  això  afecta  a  situacions 
tant quotidianes com trobar un color a terra o trobar 
amics  al  pati.  Van  veure  diferents  objectes  que 
poden  facilitar  el  dia  a  dia  a  aquestes  persones: 
contes  en  relleu,  llargavistes,  faristols,...
 
Aquesta  setmana  han  començat  la  segona  ronda 
d'espais.  S'han  afegit  nous  àmbits  a  cada  espai  i 
ampliat  amb  noves  feines  els  que  ja  hi  havia. 
Dimecres  a  la  tarda,  el  grup  de  2nA  va  fer  una 
videotrucada a una companya de l'altre grup que va 
marxar  de  l'escola  al  mes  d'octubre.  Ja  li  havien 
escrit una carta i tenien moltes preguntes per ferli. 

Cicle Mitjà



A  cinquè  aquesta  setmana  han  treballat  els 
anuncis publicitant el producte que vam crear 
a  la  setmana  de  la  ciència,  en  el  nostre 
experiment,  i  d’altres  productes  inventats. 

Han  analitzat  les  característiques 
d’aquesta  tipologia  textual  tot  escoltant 
anuncis  i  comprenent  quins  aspectes 
s’utilitzen  per  promocionar  els  productes. 
Després  han  creat  els  seus  propis  anuncis 
sobre  productes  reals  o  inventats  fent  servir 
tot  el  que  han  descobert. 
Continuant amb la temàtica de  la setmana de 
la  ciència,  han  iniciat  el  projecte  2  perquè 
volen  saber  més  sobre  les  plantes.  Com 
s’alimenten?  com  es  reprodueixen?  quines 
parts  tenen? com  respiren? com s’adapten al 
medi?

Segueixen  reflexionant  sobre  la  funció que  té 
rentarse  les mans abans  i després de  tornar 

del pati o quan acaben de fer Educació Física. 
Què podem evitar amb la higiene? Qui en pot 
sortir  beneficiat?     

A  sisè  estan  tancant  el  projecte  de  la 
població.  Durant  aquesta  setmana  els  infants 
han  demostrat  tot  el  que  han  après  al  llarg 
d’aquest projecte. També s’han endinsat en el 
món dels angles  tot portant a  la pràctica com 
mesurarlos,  dibuixarlos…     
En  anglès  han  parlat  del  problema  de 
l’alimentació  als  Estats  Units,  el  consum  del 
“Fast Food” i  la importància de tenir una dieta 
equilibrada.  A  més  a  més,  han  descobert  la 
cançó  de  “Footloose”.
Com  a  recordatori  de  les  normes  de 
convivència  des  de  l’àrea  d’educació  física 
han fet un repàs de les regles del futbol per tal 
de millorar  les estones d’esbarjo dedicades a 
aquest  esport.      
.

Aquesta setmana s'han finalitzat les juntes d'avaluació del diferents grups, en paral∙lel amb 
les reunions de cicle i nivell, per als cursos que no tenien junta d'avaluació. S'estan ultimant els 
preparatius  per  a  aquesta  recta  final  del  trimestre.  

El  professorat  ha  començat  a  tenir  els primers  contactes amb  la  formació del Programa 
contra  el  Bullying,  de  la  Fundació  Barça,  que  desenvoluparà  en  el  2n  i  3r  trimestre.

Hi ha hagut una  reunió entre AFA  i direcció per parlar sobre  les estructures de pati  i  les 
possibilitats de rebre assessorament per a  la millora  i el manteniment de  les construccions que 
s'han  anat  creant  al  pati  de  l'escola  en  diferents  jornades  cocreatives. Aquesta  actuació 
també  ens  permetrà  plantejar  noves  creacions  juntament  amb  la  comissió  de  pati  de  l'AFA. 

S'han  pressupostat  les  noves  cortines  de  la  sala  de  psicomoricitat  per  enfosquir  l'espai 
durant  l'estona  de  la  migdiada  dels  infants  de  P3.  El  cost  d'aquestes  cortines  seà  assumit  per 
l'AFA.

Amb  motiu  dels  dos  dies  festius  de  la  propera  setmana,  (7  i  8  de  desembre)  el  proper 
butlletí  serà  enviat  el  divendres  18  de  desembre.    

Altres informacions
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