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A  Infantil  el  compte  enrere  ha  començat 
donant per  finalitzat un  trimestre diferent, 
però  que  han  gaudit  al  màxim.

El  nostre  calendari  d'Advent  ens  va 
anunciant  que  la  màgia  del  Nadal  ja 
s'apropa  i  estem  tots  i  totes  molt 
il∙lusionats. 
Estem  vivint  moltes  emocions:

El  nostre Tió, 
que va baixar 
de  la 
muntanya 
a  passar 
aquests  dies 
amb 
nosaltres, 
s'està  fent 
molt  gran 
amb  el 
menjar  que  li 
posem. 
Comença  a 
fer una pudor 
molt 
estranya...

Entre  purpurina  i  colors  nadalencs  estan 
preparant  una  sorpresa  amb  molt  amor, 
per  a  tots  aquells  que  estimen. 
Les  nadales  inunden  els  nostres 
passadissos. 
Acaben de  tancar  les diferents propostes 
del  trimestre  i  estan  expectants  de 
compartirles  amb  la  seva  família. 

Els infants de P4,  han visualitzat el vídeo 
de  “El  puercoespín  en  Navidad”  (https://
www.youtube.com/watch?
v=zmXnl8ICK9A)  i  han  reflexionat  sobre 
com ajudar als companys i companyes en 
diferents situacions. Per acabar la sessió, 
han  fet  un  dibuix  del  que  més  els  hi  ha 
agradat  de  la  història. 
Els gats han reproduït amb instruments el 
musicograma  del  "Passeig  amb  Trineu" 
de  Leopold  Mozart.  I,  han  après  com 
neixen  els  gats  i  què  fan  durant  les 
primeres hores. Tot això ho han vist en un 
llibre  i  un  vídeo.                 

Educació Infantil

 
Els  infants  de  Cicle  Inicial 
han  estat  fent  tancament 
de  trimestre  acabant 
feines,  fent 
autoavaluacions,  àlbums 
amb  unes  tapes  ben 
artístiques  i  unes  postals 
de  Nadal  ben  originals. 

Han  arrodonit  el  trimestre 
fent  una  sortida  a  Can 
Salgado on han gaudit de 

la  natura  i  dels  seus 
companys  i  companyes 
de  1r  i  2n,  fent  un  munt 
de  jocs!  Han  construït 
cabanes,  han  trobat  tions 
pel bosc, han jugat a “Fet 
i Amagar”, a “Pica paret”  i 
alguns  també al  “  Joc del 

Cicle Inicial
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https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A


A  tercer  han  preparat 
unes postals de snowman 
en 3D molt boniques per a 
regalarvos  somriures  i 
bons  desitjos.  També  han 
reflexionat  sobre  la  feina 
feta  al  llarg  del  trimestre  i 
sobre  els  continguts  de 
l’àlbum… Esperen que us 
agradin molt les portades i 
els  continguts,  ho  han  fet 
amb  molta  il.lusió!

També  han  treballat  les 
emocions  i  han  fet  petits 
exercicis  d’integració  i 
cooperació  dins  del  grup 
classe,  mentre  esperen 
amb desitjos l’arribada del 
Nadal  i  les  festes!

Han  realitzat  unes 
lectures molt especials 
relacionades  amb  les 
festes  que  se’ns 
apropen,  s’han 
ambientat decorant  les 
aules  i  cantant  alguna 
nadala  i  han  realitzat 
un bingo molt especial 

en  english!  IPer  finalitzar, 
s’han  fotografiat 
ambientats  de  Nadal 
davant  de  l’arbre  de 
l’escola  duent  barrets  de 
Pare  Noel,  diademes  de 
rens,  etc. 

Els  últims  dies  de  trimes
tre  de  4t  han  servit  per 
finalitzar,  valorar  i 
reflexionar  sobre  tot  el 
que han fet i après aquest 
primer  trimestre.   
 
D’una  banda  van  rebre  la 
resposta  de  l’agent  rural 
al  vídeo  enviat  donant 

resposta  als  reptes 
(cliqueu la imatge o entreu 
al  bloc  de  4t: 
http://coloniaguell14.blogspot.com/
2020/12/respostadelagent
rural.html 
(a  banda  de  felicitarlos 
per  tot  el  que han après  i 
han  treballat,  fa  molt 
bones  reflexions  sobre 
què  cal  mantenir  per 
cuidar  del  món  vegetal),  i 
també  han  aconseguit  el 
reconeixement  de  De
fensors  de  la  Salut 
Vegetal!
 
Però  també  han  fet 
activitats  nadalenques, 

realitzant  l’àlbum,  la 
postal  i  activitats 
especials  en  anglès.

Al  llarg  de  les  festes 
no  us  perdeu  el  bloc, 
on  aniran  apareixent 
els  resultats  de  les 
entrevistes  que  van 
gravar  i  altres 
sorpreses...

telèfon”. 

Ha  estat  un  matí  de  convivència  ben 
especial! 

Per acabar la setmana s’han fet una foto, 
per  desitjarse  bones  festes,  davant  de 
l’arbre de Nadal que hi ha a l’entrada de 
l’escola  i  que  s'ha  guarnit  amb  les 
decoracions que ha portat l'alumnat i que 
s'ha col∙locat amb col∙laboració de mares 
voluntàries  de  l'AFA.   

Els  infants  de  1r  han  fet  el  tancament 

dels  seus  projectes  d’aula  jugant  al 
Kahoot.  Han  posat  a  prova  els  seus 
coneixements  i  han  hagut  de  respondre 
unes  quantes  preguntes  sobre  els  seus 
projectes. Realment podem dir que s’han 
tornat  uns  grans  experts  en  animals, 
planetes  i  diamants!  Felicitats!       

Cicle Mitjà

http://coloniaguell14.blogspot.com/2020/12/resposta-de-lagent-rural.html
http://coloniaguell14.blogspot.com/2020/12/resposta-de-lagent-rural.html


Aquests  dies,  a  5è  han  acabat  el  mini  projecte 
sobre  la música descriptiva. Cada grup ha exposat 
la  seva  creació,  sobre  l'obra  musical  triada, 

composta  per:  un 
musicograma,  una 
percussió  (corporal  o 
amb  instruments  de 
percussió)  i  una  petita 
dramatització  musical. 
Algunes de les obres que 

hem  analitzat  són:        

“El  Can  Can”  d'Offenbach,  "La  cova  del  rei  de  la 
muntanya” Peer Gynt d'Eduard Grieg,  “La Fada de 
sucre”i  “El  vals  de  les  flors”  del  Trencanous  de 
Txaicovski,  entre  d'altres.  Ha  estat  una  proposta 
divertida on els alumnes han pogut mostrar la seva 
part  més  artística  i  creativa,  fent  servir  la 
imaginació.   

 
En anglès, hem acabat el projecte “Dr. Frankenstein 
comes to school” i ja estem ben preparats per rebre 
el  grup  de  teatre  que  ens  farà  la  representació  a 
l’escola  després  de  les  vacances  de  Nadal.  A 
educació  física  han  treballat  una  dansa  d'una 
melodia  molt  adient  per  a  aquestes  dates  "Jingle 
Bells".  Una  part  de  la  dansa  ha  estat  dirigida 

(adaptada  segons  el  protocol  COVID)  i  una  altra 
part  ha  requerit  de  la  creativitat  dels  infants.. 

Sisè  aquestes  setmanes  han  fet  activitats  per 
tancar  el  trimestre,  així  com  la  creació  de  l’àlbum 
amb el recull de projectes i feines que han treballat 
al llarg del curs. Han profunditzat en el nou projecte 
sobre  la  matèria,  els  estats  de  la  matèria  i  els 
materials.     

A  Educació  Física  han  acabat  l’esport  del  futbol 
amb  unes  petites  competicions  per  reforçar  les 
regles  del  joc  i  fomentar  un  joc  sense  faltes  de 
respecte  ni  actituds  negatives.    

A  Art  han  acabat  les  exposicions  orals  sobre  els 
estils musicals que han anat  treballant  en grups al 
llarg  del  trimestre.            

Els  dies  de  pluja  els  ha  permès  dedicar  temps  a 
jugar a  jocs de cartes que hi ha a  l'escola: "Reinas 
durmientes",  que  ja  va  tenir  èxit  el  curs  passat, 
"Virus" un nou clàssic i 
"Misión  cumplida",  un 
joc cooperatiu on s'han 
d'unir  esforços  per 
aconseguir  superar  les 
"Missions". 

               
Les  mares  de  la  comissió  de  festes  de  l'AFA  han  tingut  feina  aquests  dies.  D'una  banda,  amb  la 

decoració del vestíbul amb l'arbre amb totes les decoracions fetes per les famílies i els infants a casa. I, d'una 
altra,  van  repartir  les  samarretes  amb  les  seves  fotos  a  l'alumnat  que  va  acabar  6è  el  curs  passat.  Els  van 
convocar dijous dia 17/12 a la tarda i van anar venint a recollirles. Va ser molt emotiu el retrobament, doncs les 
tutores que ja no estan a l'escola també van venir al centre per saludar els infants que no veien presencialment 
fa  més  de  9  mesos.                                                     

Hi ha hagut una reunió entre AFA i direcció per fer seguiment dels temes pendents, com la instal∙lació de 
cortines a la sala de psicomotricitat, la reunió amb l'Ajuntament per parlar de les estructures de pati o la inversió 
en  material  i  equipament  escolar.                                         

L'AFA també ha lliurat el premi del concurs per a la tria del nou logotip de l'associació. Podeu consultar aquesta i 
altres  informacions  a:  https://afacoloniaguell.wordpress.com/                           

En  relació  al  conte  "I  per  què  tot  em  passa  a mi?",  on  el  protagonista  és  un  infant  de  l'escola,  us 
informem que s'ha aconseguit  l'objectiu  inicial    i el conte serà  finalment  imprès.   Recordeu que només es pot 
aconseguir  participant  a  la  campanya  i  que  el  podreu  recollir  a  l'escola:         
https://www.verkami.com/projects/28523contesolidariiperquetotempassaami

El balanç que fem d'aquest primer trimestre és  positiu, doncs hem pogut obrir l'escola amb més normalitat de la 
que ens imaginàvem a l'estiu i, a més de poder fer moltes de les activitats que fèiem els cursos anteriors, hem 
mantingut  el  centre  com  un  espai  segur,  doncs  no  s'han  donat  contagis.     
Us  desitgem  que  tingueu  unes  Bones  Festes  i  un  Feliç  2021.     

Altres informacions

Cicle Superior

https://www.verkami.com/projects/28523-conte-solidari-i-per-que-tot-em-passa-a-mi
https://afacoloniaguell.wordpress.com/

