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Carnestoltes  quinze  voltes...         
Tots  sortim  a  passejar...         
Per  carnaval  tot  s'hi  val... 
Un rei molt esbojarrat a la nostra escola ha 
aterrat  i  tot  ho  ha  desmontat. 
Les  seves  ordres  han  seguit  i  han  gaudit 

grans  i  petits.  Entre 
perruques,  collarets, 
esportistes,  herois, 
bruixes  i  molt  més, 
han  passat  una 
setmana  diferent, 
plena  de  disbauxa  i 
rialles,  i  s'han divertit 
de  valent.  Amb  una 
festa,  música  i  balls 
l'han  acomiadat. 
I…  ja estan esperant 
que  l'any  vinent  els 

torni  a  visitar.                       

A  més,  entre  disfressa  i  disfressa  els 
infants  han 
experimentat  a 
l'aula  de  llum  amb 
noves  propostes: 
dibuixar  amb 
colors  fluorescents 
i  l'escolta  de 
contes  amb 
ombres 
projectades.

     

Educació Infantil

       
Els  infants  de  primer  han 
continuat  amb  el  seu  projecte 
dels  sentits  i  han  començat  a 
investigar  sobre  el  gust.  Han 
estat compartint el material que 
han  trobat a casa  tot creant un 
racó  dels  sentits.  També  han 
rebut  més  cartes  del  Gurú  on 
els  contesta  les  preguntes  que 
li  van  fer,  explicantlos  coses 
sobre  ell  i  el  seu  planeta.
Relacionat  amb  el  projecte 
estan  acabant  el  dibuix  a  mida 
real  del  seu  cos  a  les  estones 
de  plàstica,  fent  detalls  de  les 
parts  del  cos,  roba  i 

complements,  utilitzant 
retoladors  negres  i  ceres  de 
colors.
Des de l'Educació Física també 
han  treballat els sentits a partir 
de  jocs  motrius:  els  infants 
experimenten com és no poder 

veurehi  i  haver  de  fer  servir 
més el  sentit  de  l'oïda,  l'olfacte 
o  el  tacte;  també  a  reconèixer 
als  seus  companys  i 
companyes  només  fent  servir 
el sentit del tacte, entre d'altres.
A  música  han  seguit  practicant 
amb  instruments  de  percussió, 
però  aquesta  vegada  introduint 
una  nova  figura  rítmica:  el 
silenci.  Ara  ja  en  saben  3! 
A anglès han estat  treballant el 
material  escolar  i  ara  estan 
aprenent els números fins al 20 
amb  jocs  de  cartes,  activitats 
interactives  i  cançons  com 
‘Let’s  count  to  20’.                   

Cicle Inicial
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A  tercer  han  seguit  amb  el 
repte del National Geographic 
Kids.  Els  diferents  grups  han 
seguit  pentinant  la  zona  del 
bosquet en busca de la “millor 
instantània”  d’animal.   També 
han  revisitat  les  notícies 
sobre  en  Litio,  el  linx  que  es 
va  creuar  tota  la  Península 
Ibèrica  i va acabar als camps 
de cirerers de Santa Coloma. 
Preguntes  com:  Per  què  va 
voler  marxar  de  la  zona  de 
Portugal  on  estava?  Com 
s’ho  va  fer  per  creuar 
autopistes  i  rius?  D’altres 
linxs  han  tingut  la  mateixa 
necessitat  de moure’s? Se’ns 
dubte  les aventures d'en Litio 
els  ha  fascinat!
A  Educació  Física  han 
començat  la  segona  part  de 
la  unitat  “Llancem  i 
recepcionem”,  les  activitats 
estrella  han  estat  un  circuit 
d’estacions  amb  material 
divers  com  el  vòrtex  (coet), 
pilotes  de  tot  tipus,  etc  i  la 

pilota  presonera. 
Ja  han  passat  l’equador  en 
quan  a  taules  de  multiplicar 
es  refereix,  en el  cas concret 
d’aquesta  setmana  li  han 
dedicat més estona a la del 6 
i  la  del  7.
Per  últim,  han  començat  a 
preparar el dictat  dels dígrafs 
en  català. 
Fins  la  setmana  que  ve!

Els  infants  de  quart, 
avançant  en  la  investigació 
per  al  seu  projecte  sobre  el 
cos  humà,  han  fet  una 
activitat molt especial a  l’aula 
de  ciències:  observació  i 
dissecció  d’un  aparell 
respiratori  i  cor  d’un  xai.  Han 
pogut tant veure a ull nu i pel 
microscopi els òrgans  i  teixits 
que  el  formen,  què  passa  al 
bufar  amb  una  canyeta  a 
través de la tràquea, com són 
aquestes parts per dins (els hi 
ha  sobtat  molt  el  cor)  i  han 
tocat  i comprovat  les  textures 

d’aquestes  parts.     
Han  seguit  amb  reptes  de 
fraccions  i  altres  càlculs 
matemàtics  i cada vegada ho 
dominen  més  (i  també 
sorgeixen  dubtes).         
Cada  vegada  afegeixen 
qualitat  en  els  seus  escrits  a 
través  del  treball  d’ortografia. 
Aquesta  setmana  ha  tocat  la 
lletra  H  on,  amb  diferents 
activitats  d’aprenentatge,  van 
memoritzant  l’ús  d’aquesta 
lletra.
     

Cicle Mitjà

Els infants de segon ja han acabat de cosir! Les 
seves inicials guarniran d'allò més bé penjades a 
la  paret  de  la  seva  habitació!
A  música  s'estan  convertint  en  compositors  tot 
utilitzant  la  negra,  corxeres,  blanca  i  silenci. 
Estan sortint creacions d'allò més divertides que 
van  compartint  en  grups.           

Els  espais  esdevenen  cada  vegada  més 
autònoms  i  les autocorreccions d'algunes de  les 
tasques  proposades  els  ajuden  a  adonarse  del 

seu  procés  d'aprenentatge.     
Per grups de  taula han  resolt  unes endevinalles 
escrites en un  format  i suport   ben original. Han 
compartit  les solucions per arribar entre  tots   un 
consens.  No  ha  estat  fàcil.               
 
La  investigació de  l'aparell  digestiu  està arribant 
a  la  seva  fi.  El  que  més  els  ha  sorprès?  Com 
caben  tants metres d'intesti prim dins  la panxa! 
Tots  els  infants  de  cicle  inicial  divendres  a  la 
tarda  han  celebrat  el  Carnaval  amb  unes 
disfresses ben variades  i  originals! Han  fet  jocs, 
han  ballat  i 
han  cantat 
amb  el  seu 
grupclasse, 
tot 
compartint 
una  estona 
ben 
especial.



               
  El  professorat  ha  estat  treballant  aquesta  setmana  a  partir  de  les  propostes  que  van  anar 
sorgint sobre la formació relacionada amb l'avaluació. S'han  consensuat i compartit en "cicles" 
les  diferents  pràctiques  que  ja  es  porten  a  terme  a  l'escola.  

L'AFA  i  a  direcció  del  centre  han  fet  la  trobada  periòdica  d'aquest  mes  i  s'han  estat  tractant 
diferents temes que han anat arribant a l'Associació: inversions  en l'escola, gestió de la compra 
de  quadernets,  el  camí  escolar  (s'està  pendent  d'  agendar  una  reunió  amb  l'Ajuntament  per 
tractar  aquest  tema),  millores  en  els  patis,  etc.  

Els  infants de P5A han fet arribar a  la direcció un  llistat de  les  idees que es poden seguir per 
millorar el raó del descans de l'hort. 

PER A LES FAMÍLIES AMB  INFANTS QUE HAN D'ENTRAR A P3  I A PRIMER D'ESO: En 
coordinació amb les escoles de  la nostra zona educativa (Sant Boi  i Santa Coloma),  totes  les 
direccions  han  acordat  no  oferir  jornades  de  portes  obertes  presencials  per  poder  tenir 
coherència amb el pla d'obertura  lligat a  la COVID. Les jornades informatives telemàtiques 
de la nostra escola es faran els dies 2 de març a les 18h i 3 de març a les 11:30h.      A les 
famílies  de  6è  se  us  farà  arribar    des  de  l'escola  informació  sobre  les  "portes  obertes"  de 
l'Institut  Montpedrós.        Encara  no  s'ha  publicat  la  resolució  que  regula  el  procés  de 
preinscripció, amb el que no es pot  informar sobre  les dates per presentar documentació.       

Altres informacions

Els  infants  de  cinquè  han  fet  un  mural 
col∙lectiu per treballar els camps semàntics. Ha 
estat  una  tasca  enriquidora  que  els  ha  donat 
l'oportunitat de treballar en equip i coordinarse 
amb  els  altres  grups  del  seu  nivell.

A  matemàtiques  han  iniciat  diferents  activitats 
sobre  els  polígons,  els  seus  elements  i 
característiques. 
A  anglès  han  presentat  per  parelles,  als 
companys  i  companyes,  un  dels  seus 
personatges  més  admirats.  Amb  aquesta 

activitat  han  practicat:  el  vocabulari  relacionat 
amb  les  característiques  físiques  de  les 
persones,  les diferents  formes de conjugar els 
verbs... A Educació Física han tancat el  treball 
de  l'atletisme  amb  uns  reptes  entre  iguals,  on 
cadascú  havia  d'analitzar  la  seva  especialitat 
dins  l'esport  per  intentar  superar  cada 
prova.                
                               
L'alumnat  de  sisè  ha  acabat  de  repassar  els 
decimals  i  han  demostrat  tot  el  que  saben.
Han començat a investigar sobre l’organització 
de la societat  de Catalunya, Espanya i la Unió 
Europea. 
Han fet un repàs dels determinants en  llengua 
castellana  i  en  anglès  s’han  iniciat  a  elaborar 
uns pòsters dels parcs nacionals dels EUA, us 
entraran  moltes  ganes  de  visitarlos!
A Art  han acabat  el  dibuix  i  la  setmana vinent 
comencen  amb  les  bandes  musicals.    

     

Cicle Superior


