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Aquesta  setmana  de  tornada  a  l’escola,  els 
infants  tenien  moltes  ganes  de  retrobarse  i 
explicarse  les  seves  aventures  d’aquest 
dies  de  festa.
El primer dia  van portar joguines d’aquestes 
festes  i  han  pogut  jugar  amb  elles, 
ensenyantles, compartintles i gaundintles. 
A la vegada, han iniciat de nou les tasques i 

rutines 
tots  els 
cursos, 
això 
comença 
de  nou  i 
segueixen 
aprenent. 

El  divendres,  hem  seguit  amb  la  rotació 
d'aules  per  conèixer  les  diferents  propostes 
de treball que hi ha a cadascuna d'elles.      

Educació Infantil

       
Els  infants  de  Cicle  Inicial 
han  rebut  uns  paquets  per 

cada classe plens de jocs de 
taula  i  llibres  per  les  aules. 
Quina  sorpresa!  Han 
començat a aprendre a jugar 

al  Dobble,  al  Dòmino,  a 
l’Speed  Cups,  al  Cargolino 

Valentino…  i  han  gaudit 
de  les  lectures  dels 
Pirates de l’Illa Calavera i 
del  LLibre  dels  Gnoms. 
La  tarda  del  dilluns  l'han 
destinat  a  compartir  el 
joc  que  han  portat  de 
casa.                     
 
A Primer han  introduït  la 
resta  a  través  de  la 
plastilina  com  a  material 

manipulatiu  i  també  en  el 
càlcul  mental.  S’han  iniciat 
en  l’aprenentatge  dels 

mesos de  l’any (el seu ordre 
i  el  seu  lèxic)  i  també  a 
través  de  la  música  amb  la 
cançó  dels  mesos  de  l’any 
de  la  Dàmaris  Gelabert. 
Gaudeixen  de  l’estona 
setmanal  de  lectura  de 
contes  a  la  biblioteca  de 
l’escola.  A  Plàstica  han 
treballat  la  creativitat  fent 
mandales  amb  fang  i  llavors 
per  decorarlo.
A  Segon  han  debatut  de 
com n'han estat de diferents 
aquestes  festes  en 
comparació  a  les  dels  altres 
anys  tot  i haverles gaudit al 

Cicle Inicial
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Els  infants  de  tercer  han 
estat reflexionant de forma 
escrita  i  oral  sobre  les 
vivències  en  aquestes 
vacances.  Coses  com: 
Amb  qui  han  estat  i  amb 
qui  els  hi  hagués  agradat 
estar  i  per  què.  També 
han  tingut  temps  per  a 
parlar  sobre  anècdotes 
viscudes aquests dies tant 
assenyalats.
Aquestes  dinàmiques  han 
ocupat part de la setmana, 
però  també  han  tingut 
temps  per  a  preparar  un 
dictat  on  els  noms  tenen 
tot  el  protagonisme.         
  La  sorpresa  majúscula 
però,  ha  arribat  quan  el 
Kirby  2.047  el  seu  amic 
intergalàctic,  els  ha  enviat 
un  àudio  missatge 
d'agraïment  per  totes  les 
dades  recopilades  del 
planeta Terra. Però a més 
a  més,  els  ha  emplaçat  a 
seguir  investigant  sobre 
unes  estranyes  criatures 
que  volten  la  seva  nau… 

Els  infants han deduït que 
es  referia  als  animals, 
doncs, dit  i  fet! El projecte 
serà  dels  animals  i  les 
nenes  i  nens  ja  estan 
parlant,  debatent  i 
plasmant  en  el  paper 
sobre  el  què  saben  i  què 
volen  saber.  No  volem  fer 
massa spoilers però estan 
sortint  coses  molt 
xules!                 

A  quart  han  vingut  amb 
moltes ganes de compartir 
les  vivències  de  les 
vacances  de  Nadal,  i 
també  amb  moltes  ganes 
de  treballar  i  seguir 
aprenent.
Com  és  el  nostre  cos  per 
dins  i  què  hi  passa?  Així 
han  començat  el  nou 
projecte  sobre  el  cos 
humà  que  els  portarà  a 
molts  descobriment,  com 
per  exemple  per  què  tot  i 
tenir  el  mateix  ens  poden 
passar  coses  diferents  o 
per  què  serveixen  i  què 

són  els  òrgans.
Comencen  també  a 
treballar  l’accent gràfic per 
escriure  cada  cop  millor, 
ara  encara  sembla 
complicat  però  mica  en 
mica  sortirà  automàtic.
A  anglès  aquest  trimestre 
tindran  a  cada  sessió 
treball amb  la Sonia, dins   
el  taller  de  conversa,  amb 
qui  ja  han  practicat  les 
preguntes  apreses  el 
trimestre  passat,  han 
practicat  els  números  tant 
per  escrit  com  oralment  i 
comencen  a  repassar  i 
ampliar  el  vocabulari  de 
les  parts  del  cos.
També s’ha reprès el 
treball d’espais amb noves 
propostes.

Cicle Mitjà

màxim.  Han  aprofitat  aquest  tema  per 
treballar  la  lectoescriptura  i  preguntar  als 
companys  fins  trobar  qui  ha  fet  unes 
activitats  concretes. 

Cadascú  ha  escrit  un  text  sobre  el  que  han 
fet  a  les  vacances.  A  castellà  han  confegit 
per  parelles  un  abecedari  de  paraules 
relacionades  amb  les  festes.  Aviat  han 
recuperat  i  continuat  les  tasques 
sistemàtiques  dels  espais. 



               
Les  mares  de  la  comissió  de  festes  de  l'AFA  han  recollit  l'arbre  i  les  decoracions  de 

Nadal  que  teníem  al  vestíbul.                               

El professorat ha fet les reunions de coordinació per programar les sessions d'aquests dies, a 
més  de  la  darrera  sessio  de  formació  sobre Avaluació  el  dimarts  de  17:30h  a  20h. Amb  el 
formador, s'han creat propostes de reflexió i treball interessants. La propera sessió iniciarem el 
bloc  de  "Lectoescriptura".                                     

Hem  tingut  en  compte  les  noves  indicacions  del  Departament  d'Educació  sobre  la  ventilació 
que  es  van  publicar  el  dia  11  de  gener.                   

S'han  pogut  reprendre  només  les  extraescolars  esportives  atès  que  s'han  creat  grups 
multiesport de la mateixa classe, tot esperant noves indicacions del PROCICAT.                          

   

Altres informacions

Els  infants  de  cinquè  han  pogut  gaudir  de 
l’obra  de  teatre  “  Frankenstein”  i  amb 
aquesta  activitat  han  fet  la  cloenda  de 
projecte  on  s’ha  treballat  el  vocabulari  del 
cos,  la  tercera  persona  del  singular  i  com 

preguntar 
en  anglès. 
Han 
començat  a 
treballar  les 
unitats  de 
longitud  i 
equivalènci
es.  També 
han 

treballat l’expressió escrita recordant el millor 
moment,  les  anècdotes  més  divertides  i  els 
regals  d’aquestes  festes.      

A  sisè  han  fet  les  presentaciones  i  els 
experiments  del  projecte  de  la  matèria. 
També  s’han  endinsat  en  el  món  del  càlcul 
del  perímetre  i  l’àrea  de  diferents  figures 

geomètriques  descobrint  les  dues 
dimensions.
Des  d’educació  física  han  dut  a  terme  la 
sessió  amb  rodes  on  s’han  posat  a  prova 
amb monopatí, patinet, patins… fent un petit 
circuit  per  demostrar  les  seves  habilitats  i 
després  una  estona  lliure  per  gaudir  de  la 
pista  sempre  amb  protecció  i  vigilant  de  no 
ferse  mal.     

Cicle Superior


