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Divendres  ha  vingut  el  Rei  carnestoltes, 
amb  mascareta  i  les  mans  desinfectades, 
per celebrar el Carnaval a Educació Infantil 
i  els  ha  donat  les  consignes  per  poder  fer 
xerinola.  Quines  ganes  de  disfressarse 
que  tenen!!!                 

Els Ratolins i els Dinosaures han descobert 
al  bosquet  un  raconet  preciós!!  L'ametller 
ha  florit  i  han  aprofitat  per  fer  pintura  al 
natural!  Són  uns  artistes!!       
També  han  descobert  una  proposta  molt 
lluminosa  a  l'aula  de  llum:  colors 

fluores
cents  i 
cadas
cú  ha 
fet  la 
seva 
creaci
ó.        
         

Els 
infants  de  P4  i  P5  el  dia  del  bosquet  han 
decorat  el  camí  asfaltat  amb  guixos  de 
colors  i  ara  és  més  agradable  passejarhi.

La  classe  dels  gats  ja  ha  arrencat  amb  el 
nou  projecte  dels  animals  en  perill 
d'extinció  i  han  decidit  què  volen  saber. 
Han  començat  per  conèixer  alguns  dels 
animals que estan en perill d'extinció  i han 
classificat  uns  quants  animals  segons  si 
estan  en  perill  o  no.
Els  avions  han  avançat  amb  el  projecte 
dels  robots,  l’alumnat  de  6è  els  han 
ensenyat  els  diferents  models  què  hi  ha  a 
l’escola  i  quin  moviment  fa  el  seu  motor. 
Han triat quin volen fer, per poder construir
lo  amb  l’ajuda  dels  grans,  així  com  seguir 
investigant  què  és  i  què  no  un 
robot.

Aquesta  setmana  les  estudiants  de 
pràctiques  de  P5,  la  Núria  i  la  Marina 
acaben  la  seva  tasca  a  l'escola  i  les  han 
acomiadat  fent  una  petita  festa.  Les 
trobaran  molt  a  FALTAR!!!           

A  l'activitat  de  Tasques  han  après  a  fer 
rodolins  i  han  rigut  molt  perquè  han  sortit 
molt  divertits.  També,  s'han  emportat  el 
cromocontes  del  curs  passat  que  ja  l'han 
pogut  acabar.      

Educació Infantil

       
Els  infants de primer han escrit 
cartes  al  Gurú  (l'amic 
extraterrestre)  explicantli  tot  el 
que  han  après  fins  ara  dels 
sentits:  quins  són  i  quins 
òrgans els  fan  funcionar. Estan 
tan  interessats  a  saber  més 

coses  d’ell  i  del  seu  planeta 
que  ells  també  li  han  fet 
preguntes.  El  Gurú  els  ha 
contestat  dient  que  gràcies  a 
ells  està  aprenent  un  munt  de 
coses  i  que  aviat  els  explicarà 
tot  el  que  volen  saber.  Quines 
ganes!

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



A  tercer  han  seguit 
investigant els animals i com 
classificarlos… Però aquest 
cop  han  tingut  un  repte 
fomentat  des  del  National 
Geographic  Kids…  S'han 
estrenat  com  a  reporters 
fotogràfics  i  estan  buscant 
imatges  dels  animals  del 
bosquet  per  després  ferne 
un  recull  amb  una  posterior 
recerca  de  les  caracte
rístiques  de  cadascun!!!    A 
més  a  més  la  recerca  i  la 
investigació  els  estan  duent 
a plantejarse com han estat 
els  seus  naixements,  com 
ho van viure els pares… Així 
que  sembla  que  hauran 
d'indagar  en  la  seva 
"història" com a mamífers… 
La  descripció  dels  animals 
també ha estat molt present! 

Cada  cop  s'expressen 
millor! 
També  han  seguit  treballant 
els  noms,  i  han  incorporat 
els abstractes i els concrets, 
però  aquest  cop  en 
castellà…  I  segueixen 
treballant  les  taules  de 
multiplicar,  amb  enllaços  i 
diferents  Apps…  Haurem 
d'esperar  a  veure  on  els 
duran  totes  les 
investigacions!!! 

 
Les noies i els nois de quart 
donat  continuïtat  al  que  han 
anat  treballant  les  setmanes 
anteriors  tant  a 
matemàtiques com a llengua 
catalana  i  castellana.  Les 
diferents  estratègies  de 
preparar  activitats  fa  que 
cada vegada es fixin més en 

l’ortografia  en  les  tres 
llengües  que  treballen.
El  repàs  de  les  divisions 
està  sent  molt  exhaustiu  ja 
que aviat aprendran a dividir 
entre  dues  xifres.  També 
repassen  la  numeració  fins 
el  milió.
El  projecte  del  cos  humà 
segueix  en  marxa  i 
segueixen  aprofundint  sobre 
com  estem  fets  i  van 
relacionant  els  diferents 
aparells  i  com  treballen.
En  llengua  anglesa  estan 
aprenent  a  fer  descripcions 
físiques  tant  de manera oral 
com  escrita. 
I  a  plàstica  estan  preparant 
un treball on de moment han 
experimentant  amb 
aquarel∙les  i  cinta  de  pintor, 
però  els  resultats  s’hauran 
de  fer  esperar...     

Cicle Mitjà

Aquesta  setmana  també  han  aprofundit  més 
sobre  el  sentit  de  la  vista  i  han  parlat  de  com 
cuidarlo.  Han  sortit  aspectes  molt  interessants 
que  els  han  fet  adonar  de  la  importància  de 
cuidar  aquest  sentit.
També han  iniciat una nova  ronda de  racons de 
treball  amb  noves  propostes,  entre  elles,  dues 
aplicacions  de  matemàtiques  de  sumes  i  restes 
que  treballen  amb  les  tablets  “Math  Duel”  i 
“Sumas  para  niños”  i  la  pissarra  imantada  que 
els  permet  formar  paraules  a  partir  d’imatges 
relacionades  amb  el  projecte.             
A  música,  han  seguit  practicant  la  negra  i  les 
corxeres,  aquesta  vegada  amb  instruments  de 
percussió:  panderos,  claus,  maraques  i 
panderetes.   
A  segon  han  continuat  cosint  la  inicial  del  seu 
nom.  Costa  molt  més  del  que  es  pensaven! 
Després  de  varies  sessions  practicant  ritmes 
corporals han  fet una gravació que podeu veure 
al blog,  han  coreografiat  la Marxa Radetzky del 
compositor  Johann  Strauss.  Han  començat  les 

conferències dels temes que els mateixos infants 
han  triat.  Escoltarles  és  molt  gratificant. 

El  mural  que  ha  fet  servir  es  quedarà  unes 
setmanes  a  l'aula.  Cada  conferenciant  aportarà 
una paraula  i un número que hagi aparegut a  la 
seva  exposició. Aquestes  s'aniran  acumulant  en 
un  espai  visible  de  la  classe. 

https://coloniaguelll2019.blogspot.com/


               
  Les  mares  de  la  comissió  de  Festes  de  l'AFA ha  decorat  la  zona  d'educació  infantil  amb 

motius  de  Carnaval  ja  que  aquesta  entrada  no  havia  estat  decorada  en  altres  ocasions.   

El  professorat  ha  realitzat  una  reunió  de  claustre,  on  s'ha  treballat,  entre  d'altres  temes,  el 
pressupost  econòmic  de  l'any  2021,  que  es  compartirà  i  es  sotmetrà  a  aprovació  en  la  propera 
reunió  del  Consell  Escolar  que  s'agendrà  en  breu.         

Seguint amb la formació del professorat, dimecres de 17:30h a 20h es va realitzar la primera 
sessió del segon bloc, que està enfocat al treball de la lectura i l'escriptura a la nostra escola, des 
de  P3  fins  a  6è.   
 

Les direccions dels centres educatius de Santa Coloma i Sant Boi s'han reunit per analitzar 
el format que tindran les "Portes Obertes" per a les famílies dels infants que començaran P3 el curs 
vinent.  Donades  les  restriccions  d'accés  als  espais  escolars  i  a  partir  de  les  indicacions  del 
Departament  d'Educació,  s'ha  considerat  ferles  exclusivament  telemàtiques.  Serà  la  primera 
setmana  de  març,  però  pendent  de  concretar  dies  i  horari.

La  direcció  del  centre  ha  rebut  una  carta  ben  especial  dels 
infants de P5A, demanant ajuda per a la millora d'un dels espais de 
l'escola.  De  moment,  el  Martí  els  ha  preguntat  quines  eines  farien 
falta per arreglarlo  i  faran un  llistat per  revisar que ho  tinguem  tot. 

     

Altres informacions

L'alumnat  de  cinquè  continua  aprenent  més 
coses sobre els decimals. Ara  ja saben operar 
amb  ells:  sumar,  restar,  multiplicar  i  dividir. 
També estant practicant com moure la coma al 
canvi d’unitats de  longitud, capacitat  i massa. 
A  música  han  treballat  una  cançó  sobre  el 
bullying  de  “El  Langui:  Se  buscan  valientes”  i 
han  rapejat  amb  molt  de  ritme  i  estil. 
A Art  han  après  a  barrejar  els  colors  primaris 
per  extreure  els  secundaris  i  han  creat  una 
roda  cromàtica  de  colors  seguint  la  gradació  i 
fent servir  les barreges apreses.  I què dir dels 
accents?  Algunes  paraules  només  es 
diferencien  per  l'accent,  si  el  porten  o  no 
(diacrítics) , però aquests infants ja saben quin 
toca posar en cada ocasió.                 

Les  noies  i  els  nois  de  6è  han  fet  un  taler 
d’esports  adaptats  que  ha  estat  molt 
interessant perquè els ha permès posarse a la 
pell  de persones amb diversitat motriu  i  veure 
el seu dia a dia. Han jugat a bàsquet en cadira 
de  rodes,  vòlei  assegut  i  han  practicat  la 
bòccia.    

Han posat a prova  tot el que han après sobre 
les  màquines,  la  matèria  i  els  materials.
Han  vist  un  documental  sobre  el  problema 
mediambiental del plàstic i després s’ha fet una 
reflexió que els ha fet replantejar alguns canvis 
que  encara  han  de  fer  a  les  seves  vides.

Des  de  l’assignatura  d’art  han  començat  a 
dibuixar  amb  els  fils  els  seus  dibuixos,  ja 
veureu  quina  traça!    

Cicle Superior


