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A la sala de psicomotricitat els infants han pogut 
estrenar  i  jugar  amb  material  nou:  pilotes 
saltarines  i  matalàs  elàstic.  Estan  encantats! 

Els  infants  de  P3 
han  explicat  el 
conte  “Colors”  de 
Hervé  Tullet  i  han 
fet  màgia  amb  els 
colors  i  les  seves 
barreges. 
Els  Dinosaures 
han  rebut  una 
sorpresa  molt 
especial,  una 
presentació  on 
nosaltres  i  les 

nostres  famílies  eren  els  protagonistes.  Arrel 
d’una  conversa  sobre  el  projecte  i  com  naixien 
els  dinosaures,  van  parlar  sobre  com  naixem 
nosaltres i han vist les fotos de les seves mares 
amb  la  panxota  i  elles  i  ells  de  bebés. 
Els ratolins han comprovat  les hipòtesis  inicials 
sobre els aliments que li agraden més o menys a 
l’Orelletes. Han anat  incloent  un menjar  diferent 
per  veure  si  s’ho  menjava  o  no  per  fer  una 
valoració  final  dels  gustos  del  nostre  amic.

Aquesta  setmana  els  infants  de  P4  i  P5  han 
iniciat els tallers, on cada setmana gràcies a una 

activitat 
pensada  per  la 
mestra  fan  un 
activitat 
diferent:  jocs  i 
danses 
tradicionals, 
gossos  i  gats 
de  papiroflexia, 
un  collage  i  un 
ball  de  rock 
català.

Els  avions  han  començat  un  nou  projecte  dels 
robots.  Volen  aconseguir  fer  un  robot  que  es 
mogui  i  un  altre  robot  gegant  amb  material 
reciclat.  Buscant  i  llegint  informació  sobre  els 
robots  van  decidir  fer  una  carta  als  companys  i 
companyes  de  6è,  demanantlos  ajuda  per  fer 
els  robots.  Estan  molt  neguitosos  esperant  la 
seva resposta  i amb moltes ganes de començar 
a  fer  els  seus  robots  personalitzats.

Aquesta  setmana  els  gats  i  les  gates  han 
conegut  a  la  Clara,  que  estarà  amb  ells  uns 
quants dies. Li han ensenyat el projecte dels 
gats  i  durant  els  pròxims  dies  iniciaran  un 
nou  projecte  que  encara  han  de  decidir. 

Educació Infantil

       
Els  infants  de  Primer 
han  rebut  una  carta 
d’un  extraterrestre 
anomenat  Gurú.  Els 
diu  que  ha  aterrat  al 
planeta  terra  amb  la 
missió  de  saber  com 

són  els  humans  i 
que  necessita  de  la 
seva  ajuda  per 
convertirse  en  un 
expert  en  persones 
humanes.  Gràcies  a 
aquest  personatge 

han  iniciat  el  projecte  dels 
sentits:  han  començat  a 
investigar  quins  són  i  quins 
òrgans  utilitzen.  La  primera 
activitat  que  han  realitzat  ha 
estat  un  dibuix  del  seu  propi 
cos,  prenent  consciència  de 
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Els  infants  de  tercer  li 
estan dedicant moltes estones 
a  les  diferents  classificacions 
dels  animals,  que  si 
vertebrats, que si  invertebrats, 

que  si  segons  com  es 
desplacen  i  un  llarg  etc.  A 
més, una de les qüestions que 
ha  sorgit  sobre  els  animals  i 
és  molt  recurrent  durant  les 
sessions  de  projecte  és: 
Quins són els animals en perill 
d'extinció  i  com  fer  per  a 
solventar aquesta situació que 
viuen.  Dóna  per  a  molt!

A  banda  d'aquestes 
"animalades", s'ha dut a terme 
el  dictat  sobre  els  noms 
propis,  que  ens  ha  ajudat 
també  a  introduir  la 

classificació  dels  noms, 
segons  si  són:  Comuns, 
propis,  individuals  i 
col∙lectius. 
A Educació Física    els  infants 
estan  de  viatge  amb  una 
màquina del temps! Estan fent 
un  recorregut  per  diferents 
jocs  tradicionals  i  populars 
seleccionats  pel  Rafa,  el 
nostre  mestre  de  pràctiques. 
Pinta  interessant    aquest 
viatge.  Seguirem 
informant!              

En el projecte de quart  sobre 
el  cos  humà  segueixen 
investigant  com  som  per  dins 
amb  pràctiques  diferents,  tant 
fent  recerca  d’informació  (no 
només  es  tracta  de  fer  una 
cerca,  sinó  de  saber  d’on  ve, 
com  interpretar  les  dades  i 
entendre  allò  que  es  troba), 
com  pràctiques  que  ajuden  a 
entendre  com  funcionem 
(alguns  han  recreat  l’aparell 
digestiu amb materials a l’aula 

de  ciències).
A  molts  els  hi  sonava  la 
paraula  “fraccions”,  sense  ser 
conscients  que  ja  ho  feien 
servir en el dia a dia, i aquesta 
setmana han après no només 
què  són  sinó  les  seves  parts, 
com  es  llegeixen  i  com  es 
representen.
Cada cop són més conscients 
de  la  importància  de 
l’ortografia  en  la  comunicació 
escrita,  així  que  segueixen 
treballant  normes  com 
l’apòstrof,  les  contraccions  i 
l’accentuació.  Mitjançant  la 
preparació  del  dictat  també 
han  sigut  més  conscients  de 
les seves millores i com seguir 
millorant.  Tot  i  treballar  la 
notícia  als  espais 
d’aprenentatge,  també  s’ha 
treballat en llengua castellana.
A  anglès  s’estan  fent  experts 
en el vocabulari del cos humà, 
el  qual  treballen  tant  de 
manera  oral  com  escrita  amb 
diferents  tipologies 
d’activitats. 
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com som davant d’un mirall i comparant i buscant 
les diferències amb  l’extraterrestre. Lligat amb el 
projecte,  a Plàstica han dibuixat  sobre un paper 
d’embalar  la  silueta  del  seu  cos  per  parelles, 
estirantse  al  terra  i  resseguint  la  forma.  A 
música,  han  conegut  la  negra  i  les  corxeres  a 

partir  de  la  Marxa  Radetzky  de  J.  Strauss,  fent 
percussió  corporal  i  creant  frases  rítmiques  a 
través  del  joc.           
 
Els  infants  de  Segon  han  conegut  la  "centena" 
amb material manipulatiu. Amb escuradents han 
fet  paquets  de  10.  Després  han  ajuntat  10 
d'aquests  paquets  per  formar  la  centena. 
També  han  començat  a  aprendre  coses  del 
funcionament  intern  del  cos.  Tot  just  comencen 
amb  l'aparell  digestiu.

S'han  estrenat  amb  el  préstec  dels  llibres  de 
Reis.  Una  raó  més  per  potenciar  la  lectura  i 
compartir  moments  amb  la  família.
 



               
L'AFA ha  subvencionat  el material  necessari  per  a algunes  reparacions que han calgut  de  les 

construccions del pati (cabana pirata, cabana dels tres pins  i escenari). El Josep P.,  fuster del poble  i 
pare  de  l'escola,  ha  estat  l'encarregat  de  ferho  de  manera  altruista. 

S'ha  realitzat  una  primera  reunió  entre  AFA,  Ajuntament  i  Direcció  per  parlar  sobre  el  futur 
d'aquestes i altres estructures construides a partir de jornades participatives entre infants, professorat i 
famílies.                             

Totes les persones que treballen a l'escola (personal de neteja, conserges, administració, cuina, 
monitoratge, estudiants de pràctiques  i professoat) van participar al cribratge organitzat conjuntament 
entre  el  Departament  d'Educació  i  el  Departament  de  Salut.  Entre  dijous  21  i  divendres  22  estan 
coneixent  els  resultats,  tots  negatius.                           

S'ha  realitzat  la  reunió  trimestral  de  la  Comissió  Social,  on  participa  professorat  i  una 
treballadora  social  de  l'Ajuntament.                           
     

La  Rosa  Solé,  mestra  de  l'escola  a  Cicle  Superior,  canvia  d'estat  laboral  i  comença  la  seva 
jubilació a partir de divendres 22. Estem molt agraïts d'haver compartit amb ella tots aquests anys  i  li 
desitgem  que  gaudeixi  moltíssim  d'aquesta  nova  etapa.                     

Altres informacions

Els infants de cinquè han treballat la negra, les 
corxeres i es semicorxeres picant els ritmes amb 
el cos, amb objectes  i  instruments de percussió. 
S’han  iniciat  en  la  instrumentació  d’una  cançó 
partint  de  quatre  ritmes  amb  quatre  pulsacions 
combinant  els  elements  rítmics  treballats. 
Han  començat  el  nou  projecte  en  anglès  “  My 
famous  character”.  A  Educació  Física,  han 
començat  a  treballar  l'atletisme  i  estan 
començant  a  conèixer  les  múltiples  proves  que 
componen  aquest  esport. 
 

L'alumnat  de  sisè  ja  són  experts  en  el 
perímetre  i  àrea  de  diferents  figures 
geomètriques. A més a més, han vist que 
amb  els  prefixes  poden  crear  noves 
paraules.
S’han  iniciat  en  el  coneixement  dels 
diferents  tipus  de  màquines  i  com 
aquestes  ens  ajuden  al  dia  a  dia.
També  han  arribat  a  Arizona  i  durant 
aquesta  setmana  estan  començant  a 
conèixer  curiositats  d’aquest  estat.        
A Art han ficat fil a l’agulla i han començat 

a fer  les seves primeres puntades,  ja veurem on 
ens  porta  això...           

Les  maquetes  relacionades  amb  els  circuits 
elèctrics  estan exposades a diferents  espais  del 
passadís del vestíbul i llueixen molt maques.     
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