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Els infants de P3 estan treballant les lletres i 
veient  que  amb  elles  formen  el  seu  nom. 
Han    estampat  les  seves  inicials  a  la 
plastilina,  i  continuarem  coneixentles  i 
observantles.

Els  infants  de  P4  han 
acabat una nova ronda de 
racons  de  treball,  on  han 
treballat  la  relació 
quantitatgrafia  amb  un 
material  de  dibuixos  i 
pinces;  el  traç  de 
números  i  camins;  i  han 
descobert  la  paraula 
amagada  a  través  de  les 
inicials  de  diferents 
imatges; també han pintat 
mandales  d'hivern, 
muntat puzzles i jugat a la 

oca  i  al  memory.  La  setmana  vinent 
gaudiran  de  noves  propostes.
Els  avions  han  tingut  un  regal  de  l'alumnat 
de  6è,  dos  robots  que  es  mouen:  un  lleó 
que camina i un porter que es para totes les 

pilotes. Amb els  robota 
feta  han  pogut 
observar  les  parts 
necessàriea  perquè  un 

robot  funcioni.  Estan  encantats  amb  el 
projecte!!!

Els  infants de P5 han seguit  treballant amb 
la  iniciativa de millorar el Racó del descans 
que  hi  ha  a  l'hort.  Han  anat  observant  els 
avenços  que  s'han  començat  a  fer  i  també 
han  ajudat  a  recollir  les  herbes  tallades  i 
restes  de  fustes  trencades.  El  Martí  hi  va 
trobar una granota  i els hi va ensenyar, era 
petita i semblava espantada, segurament es 
va despistar del seu hàbitat  i no sabia com 
tornar.
A  les  Tasques  segueixen  jugant  amb  els 
sons  de  les  lletres,  reconeixentlos  en  les 
paraules,  relacionant  els  números  amb  la 
seva  quantitat,  fent  construccions  amb  els 
castellers,  divertintse  amb  el  joc  de 
Siluetes,  el  joc  del  Dobble  i  seguir  el  traç 
fent  ús  de    diferents  colors.      

Educació Infantil

       
Els  infants  de  primer  han 
acabat  de  dibuixar  i  pintar  les 
siluetes del  seu cos  fet  a mida 
real i llueixen exposades al seu 
passadís  davant  de  cada 
classe. 
Lligat  també  amb  el  projecte 
han  rebut  una  carta  del  Gurú 
que  els  demana  ajuda  per 
trobar  les paraules que  li  falten 
de la cançó dels sentits que ells 
ja  coneixen.  Vol  aprendre’s  la 
cançó  per  conèixer  a  fons  tots 
els  sentits  i  ells  l’han  ajudat,  a 
l’estona  de  música,  a  buscar 
les  paraules  tot  escoltant  la 

cançó  de  nou  i  escrivintles  al 
full  que  els  ha  enviat. 
S’han iniciat en la frase simple, 
tot parlant  i escrivint exemples: 
Què  és  una  frase?  Per  què 
serveix? Què ens explica? Han 
descobert  que  són  moltes 
paraules  juntes,  però 
separades  per  espais  i  que 
acaben  amb  un  punt.

Els  tres  grups  s’han  estrenat 
amb  les  conferències  i  estan 
sent  d’allò  més  interessants! 
Comparteixen  i  aprenen  nous 
coneixements  i  valoren  als 
companys  que  exposen.  A 

plàstica,  han  començat  un 
treball  d’autors,  aquesta 
setmana  han  conegut  a 
Kandinsky,  pintor  rus  precursor 
de  l’abstracció,  i  han  reproduït 
una  de  les  seves  obres  més 
conegudes  ”Color  Study: 
Squares  with  Concentric 
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Aquesta  setmana  i  després 
de conseguir “les instantànies 
perfectes”  al  Bosquet,  els 
infants  de  tercer  han  fet 
cerca  d’informació  sobre  els 
animals  fotografiats  i  han 
estat  omplint  unes  graelles 
per  a  fer  un  recull/bestiari. 
Mentres  anaven  utilitzant  les 
tauletes i recavant informació, 
han  sorgit  dubtes  molt 
interessants amb motiu debat 
intern,  un  parell  d’exemples: 
Les formigues tenen pell? Els 
cargols  són  mig  cucs?
A  més  a  més,  el  suricata 
Timón  ha  estat  protagonista 
en hores de projecte  i ens ha 
donat  peu  a  entendre  perquè 
poden  adoptar  la  posició 
erguida  mirant  a  l’horitzó, 
com  s’ho  fan  per  mantenir 
l’equilibri  i  a  quines  regions 
del  Món  es  troben  i  per  què.
Per  últim,  destacar  que  han 
començat una unitat didàctica 
a  Educació  Física  anome
nada  “Empatitzem?”  on  s’ha 
emfatitzat  la  paraula 

autoestima,  tot  fomentant  a 
través de  jocs  la millora de  la 
pròpia  imatge  dels  infants, 
fixantse  molt  amb  les 
actituds  i  característiques 
personals.  Un  treball 
d'introspecció  que  els  hi  ha 
agradat  molt!         

Aquesta  setmana,  prèvia 
preparació  per  Classroom,  a 
quart  han  començat  a  dividir 
per  nombres  de  dues  xifres. 
Al  principi  ha  semblat  molt 
embolicat,  però  van  millorant 
amb  petits  trucs.         
Segueixen  investigant  sobre 
el  cos  humà,  la  relació  dels 
aparells  entre  sí  i  estan 
preparant  un  simposium  per 
als  grups  més  petits  de 
l'escola  i  mostrar  tot  el  que 
hagin  après  cap  a  finals  de 
trimestre. 
A banda de les investigacions 
dutes  a  terme  per  diferents 
mitjans,  també  estan 
entenent  com  funcionen  amb 
realitat  augmentada,  fasci

nant!
Amb  el 
treball 
de 
dictats 
prepar
ats han 
millorat 
l'ús  de 

la  lletra  H,  i  s'ha  continuat 
amb  les  normes 
d'accentuació.  Amb  diferents 
treballs,  cada  vegada  els 
textos  tenen  millor  qualitat  i 
els  infants  són  molt 
conscients  de  les  seves 
millores.
En  llengua  anglesa  treballen 
les  descripcions.  Ja  dominen 
les  parts  del  cos  i  cada 
vegada  coneixen  més 
adjectius  i  estructures  que 
permeten  parlar  d'altres 
persones.

     

Cicle Mitjà

Circles”.  Ben  aviat  podreu  veure’n  el  resultat  al 
bloc  de  primer.                               

A  segon  han  fet  una  maqueta  de  l’aparell 
digestiu per equip de taula. Cadascú ha portat de 
casa algun element que podia representar la part 
que  havia  triat.  Recordar  que  a  l’agenda  hi 

apuntem  coses 
importants  per  a  casa 
o per a  l’escola és un 
bon  exercici  a  posar 
en  pràctica.  Han 
portat  objectes 
comuns  o  veritables 
obres  d’art,  fins  i  tot 
ens  ha  sobrat 
material.  El  següent 
pas  serà  practicar  per 
equips com explicar el 
funcionament  de  tot 
l’aparell.  La  setmana 

vinent  faran  les  cinc  exposicions  orals  als 
companys.  Aviat  ho  veureu  al  blog.   
           
A  castellà  han  visionat  un  vídeo  sobre  el  robot 
que  aquest  dijous  ha  arribat  a  mart.  Han 
compartit  tot el que saben plantejant preguntes  i 
responentles  entre  elles  les  que  sabien.  Han 
estat  moltes  les  qüestions  que  els  ha  fascinat: 
que  hagin  pogut  fer  un  vídeo  d’una  cosa  que 
encara no ha passat, per què s’hi ha d’anar, quan 
s’anirà  a  altres  planetes,  que  tot  estigués 
meticulosament programat abans d’enlairarse,...
A anglès cadascú està fent el My Home Book per 
recordar  els  diferents  espais  de  la  casa  i  els 
objectes més representatius de cada. A plàstica, 
estan  començant  amb  un  altra  activitat  que 
durarà varies setmanes. Aquest cop  faran dibuix 
al natural dels narcisos i les tulipes que van florint 
a  l’hort.                       



               
 Aquesta  setmana  el  professorat  ha  tingut,  dintre  de  les  reunions  periòdiques,  la  trobada  per 
comissions pedagògiques, que al nostre centre són les següents: ciències, biblioteca, atenció a 
la  diversitat  i  tecnologies  digitals.  A  cada  comissió  hi  ha  representants  de  cada  cicle  i  es 
treballen  les  propostes  lligades  a  cada  àmbit.

S'ha  realitzat  la  reunió  ordinària  del  Consell  Escolar,  on  hi  ha  representades  les  famílies, 
l'Ajuntament, l'AFA i el professorat. En aquesta ocasió, s'ha aprovat la liquidació econòmica de 
l'any  2020  i  el  pressupost  del  2021,  a  més  de  tractarse  altres  temes  rellevants,  com  ara 
planificació  escolar  del  municipi,  les  colònies  escolars 
d'aquest  curs  o  les  extraescolars. 

Alguns membres de l'AFA i la direcció de l'escola s'han reunit 
amb l'Ajuntament per treballar plegats per la millora del camí 
escolar.  Han  sorgit  propostes  per  als  diferents  sectors  que 
segur que milloraran aquesta important via de comunicació. 

En el projecte de millora del racó de la tranquil∙litat de l'hort, a 
demanda dels infants de P5, ja s'ha començat a fer la neteja 
de l'espai i ja tenim la primera planta, que diferents infants de 
l'escola  s'hi  estan  cuidant.       

Altres informacions

    
Les  nenes  i  nens  de  cinquè  continuen 
avançant en el projecte sobre el cos humà. Els 
grups  de  feina  han  recollit  molta  informació 
sobre l’aparell del que són especialistes i estan 
preparant el mapa conceptual que els ajudarà 
a  l’hora  d’exposar  als  companys  tots  els  seus 
coneixements. Per  ferho bé és  important  que 
tinguin molt clara  la  informació  i que  la puguin 
explicar  de  manera  ordenada  i  entenedora. 
Segur que serà un simposi d’especialistes molt 
interessant!
Els  propers  dies  treballaran  el  text  expositiu 
perquè  tota  aquesta  informació  quedi 
registrada  per  escrit  i  la  puguin  consultar 
sempre  que  vulguin.
A  música  hem  ballat  la  dansa  Romanesa 
Alunelul. És una ball molt rítmic i va accelerant 
la  velocitat  cada  vegada  més.  Ha  estat 
superdivertit.

L'alumant  de  sisè  des  de  l’assignatura  d’art 
han  donat  per  acabat  el  projecte  de  costura, 
però ràpidament encetem el següent i traiem la 
pols als nostres instruments per formar bandes 
musicals.  Ja  veureu  el  resultat! 

Allò  que  van  estar  fent  recerca  la  setmana 
passada    ho  estan  plasmant  en  un  vídeo 
documental. 
Per  practicar  l’enviament  de  correus  han  fet 
propostes  per  al  nostre  poble,  Santa  Coloma 
de  Cervelló,  i  han  sortit  idees  com:  una  pista 
de  skate,  una  piscina  pública,  cinemes,  carril 
bici…
En anglès estan acabant els pòsters dels parcs 
nacionals dels EUA i estan quedant molt i molt 
bé.  Us  ensenyem  uns  exemples...

Cicle Superior


