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Els  infants  de  P3  van  descobrint 
progressivament  curiositats  i 
aspectes  que  els  van  semblant 
interessants  dels  animals  que  posen 
nom a la seva classe. Els dinosaures 
han  estat  fent  petjades  al  fang  amb 
ninos  que  tenen  a  l’aula.  Els  ratolins 
estan  investigant  sobre  els  ratolins  i 
s'han  engrescat  molt  amb  un  ratolí 
molt  famós… 

Els infants de P4 han iniciat una nova 
ronda de racons, on la lectoescriptura 
i la numeració agafen pes. Estan molt 

motivades  i 
motivats  amb 
les  lletres  i 
l'escriptura 
de  paraules 
amagades. 
També  han 
agafat  gust  a 
pintar 
mandales 
d'hivern…  es 
concentren  i 
relaxen  molt.

A música han començat a escoltar "El 
carnaval  dels  animals",  intentant 
esbrinar  de  quin  animal  es  tracta  a 
cada  fragment  de  la  peça 
musical.

Aquesta setmana la Marina i la Núria, 
les  estudiants  de  pràctiques  de  P5, 
s’han  estrenat  de  mestres  duent  a 
terme  la  programació  dels  contes, 
concretament La Caputxeta vermella. 

Els  infants  han  trobat  el  personatge 
que  han  volgut  representar,  han 
elaborat  un  petit  complement  de  la 
disfressa, han fet una versió del conte 
al seu gust  i  l’han assajat. Finalment, 
dijous  a  la  tarda  han  representat  el 
conte  al  pati  de  l’escola.  ha  estat 
genial  i  les  volen  felicitar!
 

Educació Infantil

       
Els  infants  de  Cicle  Inicial  han 
fet  dos  tallers  conduïts  pel 
Javier i el Bernat del Museu de 
les Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA), amb seu a Cornellà. 
Han  fet  activitats  de  geometria 
tot  manipulant  diferents 

materials  i  estructures.  A 
primer,  el  punt  de  partida  ha 
estat  una  història  on  han 
descobert  els  quadrats,  els 
triangles  i  els  rectangles.
A  segon,  han  descobert 
l’equivalència  entre  les 

Cicle Inicial

A
v.

 L
lu

ís
 C

om
pa

ny
s,

 s
/n

   
   

   
08

69
0 

   
  S

an
ta

 C
ol

om
a 

de
 C

er
ve

lló
   

   
Te

l. 
93

 6
45

 0
7 

62
   

   
ce

ip
co

lo
ni

ag
ue

ll@
xt

ec
.c

at
   

   
  h

ttp
://

w
w

w
.e

sc
ol

ac
ol

on
ia

gu
el

l.c
at



Aquesta  setmana,  a  tercer 
han  estat  aprofundint  la 
investigació  en  les  diverses 
classificacions  i  tipologies 
d'animals  segons  la  seva 
alimentació, segons si tenen o 
no  esquelet  (vertebrats  i 
invertebrats),  sobre  com  es 
desplacen,  on  neixen… 

Han  començat  a  treballar  els 
camps  semàntics  al  voltant 
dels  animals,  així  com  els 
diferents  tipus  de  noms  i 
s'estan  iniciant  en  la 
descripció  d'aquests.
 
També  s'estan  estrenant  en 
les  oral  presentations  sobre 
ells  mateixos!  I  comencen  a 
prepararne una sobre un dels 

seus  partners!  I  a  educació 
artística  ja  tenen pràcticament 
enllestida  una  carpeta  per 
anar  desant  totes  les  seves 
creacions.
Per  últim,  han  començat  a 
treballar les figures rítmiques! 

A  quart  han  seguit  el  treball 
de  fraccions  amb  activitats 
manipulatives  per  tal  de 
consolidar  el  concepte  i  usos 
que  es  fa  d’aquestes.
Tots 3 grups  ja han començat 
les  presentacions  de  les 
conferències  preparades  a 
casa.  No  només  han  fet  la 
comunicació  els  primers 

ponents,  sinó  que  els 
companys  i  companyes 
coavaluen  i  l’ajuden  a 
reflexionar  sobre  les  seves 
presentacions.
Segueixen amb el projecte del 
cos  humà,  aquesta  vegada  ja 
més  centrat  en  l’aparell 
digestiu.
A  anglès  ja  dominen 
moltíssimes parts del  cos  tant 
de  manera  oral  com  escrits.
En  educació  artística  han 
acabat  d’elaborar  escultures 
amb  fang  i  altres  elements.

Continuen  treballant 
l’ortografia  en  llengua 
catalana  centrantse  en  les 
normes  d’accentuació,  i  han 
començat  també  en  castellà.

Cicle Mitjà

diferents  formes  geomètriques.  Han  construït 
diferents  tipus  de  formes  de  manera  guiada  i 
lliure. Han gaudit molt de totes les activitats!       
Als  blocs  de  PRIMER  i  de  SEGON  hi  podreu 
veure  els  resultats.

A  les  classes  de  primer  han  iniciat  la  desena  a 
través de  les  reglets. Han  rebut  la  segona carta 

del  Gurú,  el  seu  amic  extraterrestre.  Han 
investigat  més  sobre  el  sentit  de  la  vista  i  han 
conegut  una  cançó  que  els  ajuda  a  recordar  el 
nom  dels  sentits  “Els  5  sentits  de  la  Dàmaris 
Gelabert”. A  la  lectura  amb  tablets  han  conegut 
una  nova  aplicació  per  llegir  i  escriure 
anomenada  “Petit  escriptor”.  Segueixen  gaudint 
de  les  estones  a  la  biblioteca  i  de  l’espai  dels 
Minimons.

A segon aquesta setmana han seguit investigant 
l'aparell  digestiu  i  han  acabat  una  nova  ronda 
d'espais d'aprenentatge. A plàstica estan  fent un 
quadre  tot  cosint  la  inicial  del  seu  nom.  Com 
costa  enfilar  l'agulla!  A  anglès  han  finalitzat  el 
tema  dels  jocs  i  els  espais  de  l'escola.
 

https://coloniaguell2020.blogspot.com/
https://coloniaguelll2019.blogspot.com/


               
El  professorat  ha  realitzat  reunions  de  nivell  i  de  cicle,  a  més  de  la  reunió  de  tot  l'equip 

docent en "claustre". També hem rebut la visita de l'equip de coordinació d'EdBuilding, l'entitat que 
ens fa la formació i assessorament al centre, a qui hem ensenyat físicament el nostre centre perquè 
el  puguin  posarlo  en  context  de  tot  allò  que  hem  estat  parlant  fins 
ara.

S'ha fet una reunió de coordinació entre AFA, Teno (empresa de menjador) i direcció, en què 
s'ha  compartit  els  canvis  que  s'han  implementat  aquest  segon  trimestre  i  s'han  acordat  noves 
propostes en relació al servei. Entre d'altres, està previst una visita de les famílies per poder dinar 
el  mateix  menú  dels  infants  (a  l'exterior,  a  les  taules  de  pícnic). 

Les  direccions  dels  centres  educatius  de  Santa  Coloma  ens  hem  reunit  amb  la  Regidora 
d'Educació,  el  Regidor  de  Seguretat  Ciutadana  i  membres  de  la  Policia  Local,  on  hem  compartit 
idees  i  estratègies  per  ajudar  a  reduir  actes  incívics  al  municipi  i,  especialment,  a  l'entorn  dels 
centres  educatius.                         

Altres informacions

Les  nenes  i  els  nens  de  cinquè  aquesta 
setmana  han  iniciat  un  nou  projecte  sobre  el 
cos humà. Com a activitat d’inici per activar els 
coneixements  previs  han  dibuixat  la  seva 
silueta  i  per  grups  han  pintat  i  situat  els 
principals  òrgans  del  nostre  cos.

A llengua han treballat la tipologia textual de la 
biografia  investigant  personatges  importants 
per  escriure  la  història  de  la  seva  vida. 
Paral∙lelament  han  aprofundit  en  el 
coneixement  del  nom  i  els  tipus:  propis  i 
comuns,  col∙lectius  i  individuals...  A  Educació 
Física, en  l'atletisme ha començat el  torn dels 
llançaments:  pes,  disc,  javelina/vortex  i 
martell. 

Els nens i  les nenes de sisè aquesta setmana 
han  demostrat  tot  el  que  saben  sobre  el 
perímetre  i  l’àrea. 
S’han  iniciat,  des  de  l’àrea  d’educació  física, 
en el món dels esports adaptats i les dificultats 
que tenen per enfrontarse al nou món on hi ha 
escales,  desnivells  i  altres  obstacles.

Ara  entenen  millor  perquè  a  l'estiu  no  ens 
enfonsem  a  l’aigua  ja  que  han  treballat  les 
densitats  i  flotabilitats.         

Han creat uns anuncis espectaculars per donar 
a  conèixer  les  seves  maquetes  i  els  eslògans 
que  han  sortit  són  molt  creatius.
En anglès han començat a investigar sobre els 
animals  dels  Estats  Units.
       

Cicle Superior


