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Els  infants  de  P3  han  descobert  una  nova 
proposta  a  l’aula  de  llum:  taula  sensorial 
amb  sorra  i  llumetes!               

 
Els  dinosaures 
segueixen 
investigant  sobre 
el  seu  projecte  i 
han  estat 
comparant  les 
parts  del  seu  cos 
amb  les  dels 
dinosaures!  Han 
escollit  el  seu 
preferit  i  l’han 

dibuixat  i pintat amb anilines, unes pintures 
molt  boniques!
Els  ratolins  segueixen  endinsats  en  el  seu 
projecte  i,  a  partir  d'un  conte  molt 
interessant  de  "La  casa  dels  ratolins",  han 
començat  a  construir  cooperativament  una 
caseta  amb  materials  reciclats.

L'alumnat  de  P4  ha  estrenat  noves 
propostes de  racons: dibuix amb pintures a 
l'aire lliure, la paraula amagada escrivint les 
paraules  trobades,  joc  de  laberints, 
numeració  i  la  seva grafia, puzles  i  jocs de 
taula  com  el  memory  i  el  dominó.
Els  avions,  després  de  llegir  el  conte 
"Winnie  the  Pooh,  i  l'arbre  de  la  mel",  han 
investigat  què  és  la  mel  i  d'on  surt,  han 
descobert  que  les  abelles  de  la  mel  són 
molt  treballadores  i  van  a  buscar  pol∙len  a 
les  flors  per  durlo  a  les  bresques,  on 

després  l'apicultor/a  la  treu  mitjançant  una 
màquina i  la deixa reposar abans de posar
la  en  pots  per  poder  menjarla.
Els  gats  i  les  gates  han  començat  a 
descobrir quines són  les causes de que els 
animals  estiguin  en  perill  d'extinció,  com  la 
caça  o  la  destrucció  de  boscos.

Aquesta  setmana  els  infants  de  P5  han 

seguit treballant al Racó del descans i cada 
dia  que  passa  està  més  bonic. També  han 
visitat  la  bassa  i  han  observat  que  l'aigua 
estava  molt  bruta,  tot  i  això  van  veure 
capgrossos  i  alguns  amb  potes.  Els  han 
explicat  que  alguns  infants  grans  de 
l'escola,  amb  la  Dolors  Cuxart  i  el  Josep 
García,  aniran  divendres  a  netejarla  tota.
Segueixen reconeixent sons en les paraules 
i  els  agrada  escriure.                 
Canviar d'aula el divendres els agrada molt, 
doncs  poden  gaudir  de  tots  els  Ambients 
que  tenim.     

Educació Infantil

       
Els  infants  de  primer 
segueixen  endinsantse  en  el 
món  dels  sentits.  Aquesta 
vegada,  a  través  de  la  música 
han exercitat el sentit de l’oïda, 

tot  tapantse  els  ulls  i 
descobrint  quin  instrument 
sonava.  Per  concloure  el 
projecte,  estan  preparant  a 
casa  un  experiment  del  sentit 
que  els  ha  tocat  treballar. 

Cicle Inicial
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Després  d'investigar  i  propiciar  trobades  amb 
les famílies, les nenes i els nens de tercer han 
fet  de  grans  conferenciants  sobre  els  seus 
propis  naixements,  aprofundint  en  molts 
aspectes  i  anècdotes  que  desconeixien  sobre 
sí  mateixos  i  aportant  els  propis  cordons 
umbilicals,  les  primeres  mudes… 
Seguint  amb  el  projecte  dels  animals,  han 
realitzat  sessions  d'automaquillatge  facial 

creant  autèntiques 
obres  d'art  mentre  es 
transformaven  en 
zebres  i  tigres! 
Salvatgement  divertit! 
Ah!  No  us  havíem 
ensenyat  cap  animal 
del bosquet, oi? Mireu, 

mireu  una  de  les  espècies  que  vam 
fotografiar! 
Arrel  d'una  lectura  d'un  ós  que  viatjava  per 

diferents  mons  mentre  li  explicaven  contes, 
han  buscat  el  llibre  que  els  permet  somiar  i 
l'han recomanat a la resta de la classe mentre 
en  llegien  el  seu  fragment  preferit  als 
companys! 
També  s'han  introduït  en  el  món  de 
l'estadística  intentant  trobar  la  moda  entre  els 
animals  domèstics  que  tenen  a  casa,  creant 
taules  de  freqüències  així  com  gràfics  de 
barres! A veure per on els durà aquesta nova 
branca… 
A  anglès  estan  on  fire  amb  l'spelling  i  tot  el 
vocabulari  relacionat  amb  els  animals… Aviat 
hi  haurà  sorpresa!                 
A educació  física  continuen amb  la unitat  que 
té com a  tema central el bullying  i com sentir
se  bé  amb  les  seves  pròpies  diferències  dins 
del  grup…  Els  està  encantant!!!

A  3rA,  aquesta  setmana  ha  estat  l'última  que 

Cicle Mitjà

Després  en  grups  cooperatius  en  triaran  un  per 
representarlo  a  l’aula  de  ciències,  davant  la 
resta  de  la  classe.             

Han  començat  una  nova  ronda  de  racons  de 
treball  amb  caixes  amb  propostes  manipulatives 
de  geometria;  entreteniments  de  tot  tipus 
relacionats amb la llengua, les matemàtiques i el 
projecte;  el  Set  i  Mig;  i,  l’escriptura  de  la  frase 
simple  a  través  d’unes  imatges             
Continuen  coneixent  pintors  que  utilitzen  les 
formes  geomètriques  en  les  seves  obres. 
Aquesta  setmana  han  fet  un  tastet  del  món  de 
Paul  Klee  tot  fent  una  recreació  del  quadre 
“Castle  and  Sun”.                       

Per  treballar  el  valor  de  l’amistat,  la  soledat,  la 
ràbia,  l’autoacceptació  i  el  canvi  d’estat  d’ànim 
han  vist  un  curt  titulat  “El  Regal”,  el  qual  els  ha 
permès  reflexionar  sobre  el  fet  de  jugar  sols, 
l’abús  dels  videojocs  i  les  diferències  entre 
nosaltres. Han sortit aspectes molt  interessants!  
 
Les  nenes  i  els  nens  de  segon  han  fet  un 
experiment  a  l’aula  de  ciències.  Han  simulat  la 
digestió  d’unes  galetes.  El  morter,  la  cullera, 
l’aigua,...  cada  estri  o  element  fet  servir  en 
l’experiment ha representat una part important en 
la  digestió.  Fer  el  paral∙lelisme  ha  estat  senzill 

per  a 
tots  i han quedat bocabadats de com es desfeia 
la  galeta  amb  el  vinagre!  Podreu  veure  les 
fotografies  al  bloc  de  2n. 

Com  cada  setmana,  hi  ha  hagut  una  sessió 
dedicada a escriure un  text. Aquest cop se’ls ha 
ofert un dibuix molt evocador que els ha permès 
imaginarse una aventura nocturna en una cova. 
Cadascú ha relatat el que li ha suggerit la imatge: 
monstres,  tresors,  dracs,  esquelets  de  pirates…
han  donat  peu  a  històries  ben  divertides.  A 
castellà,  han  omplert  un  quadre  amb  tot 
d’exemples  de  situacions  en  les  quals  es  pot 
comptar amb diferents agrupacions, és un primer 
pas per a reconèixer com les multiplicacions són 
molt  quotidianes.                       
A  música  han  gaudit  del  Carnaval  dels  animals 
de  Camile  SaintSaëns,  tot  adonantnos  com  la 
música  pot  descriure  utilitzant  els  instruments  i 
ritmes  adequats  a  cada  animal.

https://coloniaguelll2019.blogspot.com/


    
Els  infants  de  cinquè,  continuant  amb  el 
Projecte  del  cos  humà,  han  treballat  el  mapa 
conceptual  de  l’aparell  que  estan  treballant 
amb  el  seu  grup  d'especialistes  (aparell 
digestiu,  respiratori,  locomotor,excretor  i 
nervios).  Aquest  mapa  conceptual  juntament 
amb la maqueta que faran els pròxims dies els 
ajudarà a exposar  tots els  seus  coneixements 
als  companys  i  companyes.
A  l’àrea  d’anglès  estan  practicant  la  interacció 
oral  (speaking)    a  través  de  petits  diàlegs, 
exercicis  gramaticals  i  fomentant  la 
comprensió  oral  i  lectora  (listening  and 
reading).
A Ediucació Física han fet una sessió diferent, 
tota  sobre  rodes,  on  han  pogut  demostrar  la 
seva destresa i equilibri tot fent diferents jocs i 
circuits.

Han  acabat  la  setmana  d’una  manera  ben 
artística,  introduintse  al  món  de  la  costura 
confeccionant  el  seu  propi  estoig.  Alguns 
demostren  tenir  molta  traça! 
 

Les  nenes  i  els  nens  de  sisè  continuen 
endinsantse en el món de les fraccions. A més 
a més, han creat un puzzle gegant col∙lectiu de 
les  comarques  de  Catalunya  i  les  comunitats 
autònomes  d’Espanya.     

Han millorat  l’enviament de correus electrònics 
formals  per  comunicarse  de  manera  idònia  i, 
poder fer peticions a l’Ajuntament del poble per 
millorar  els  espais  públics  del  municipi.
A art els alumnes han creat bandes musicals  i 
han  començat  a  elaborar  un  cançoner  per  els 
més  petits  de  l’escola.    
A Educació física la pluja no ens els ha parat i 
hem  practicat  esport  amb  unes  oques 
esportives  dins  de  les  aules.
Com  a  escola,  tenen  un  nou  repte  que 
consisteix en arribar caminant a Tokio. Per fer
ho cada dia han de sumar quilòmetres que ens 
els  aproparan  al  seu  objectiu..

Cicle Superior

hem  rebut  l'acompanyament  i 
aprenentatge  del  Rafa, 
l'estudiant  de  pràctiques  de 
mestre.  Els  infants  li  han  fet 
una  emotiva  "graduació" 

“Així sóc  jo”. Dins del projecte 
de prevenció del bullying en el 
que  l’escola  participa,  a  quart 
s’ha  parlat  d’aquelles 
diferències  i  similituds  sobre 
cadascú  i  com  tot  allò 
individual  acaba  trobantse 
amb  les  dels  demés. 
El  projecte  continua  per 
preparar  el  simposium  que 
faran  als  companys  i 

companyes  de  primer  curs  a 
principis  de  març. 
Investigacions,  planificacions, 
maquetes, models, exemples  i 
pràctiques  ocupen  les 
sessions  per  a  evolucionar  al 
nivell  d’expert.
Continuen  amb  l’adquisició 
d’estratègies per la divisió dins 
l’àrea  de  matemàtiques  i 
accentuació  a  llengua,  tan 
catalana  com  castellana, 
mentre  es  revisen  les  normes 
d’ortografia  treballades.
Segueix  la  millora  de 
descripcions  en  llengua 
anglesa:  augmenta  el 

vocabulari  sobre  l’aspecte 
físic,  les estructures per parlar 

del  que  una  altra  persona  té, 
porta  o  és…  i  ho  aprenen 
mitjançant  jocs  i  activitats  tan 
orals  com  escrites. 
 



               
 Aquesta setmana el professorat ha tornat a seguir amb la formació de centre. Dilluns, de 17:30 
a  20h  han  seguit  amb  el  bloc  de  lectoescriptura,  acompanyats  per  una  especialista  en 
l'ensenyament  i  aprenentatge  de  les  llengües  i  també  amb  amplis  coneixements  en 
neuroeducació.  Les  sessions  estan  adreçades  a  la  millora  en  la  manera  en  què  a  l'escola 
s'ensenya a  llegir  i  escriure, des de P3 a 6è.  Aquesta és una evocadora  frase d'Umberco 
Eco, que va compartir la formadora en lectoescriptura: "Qui no llegeix, als 70 anys haurà viscut 
una  vida.  Qui  llegeix,  haurà  viscut  5000  anys.  La  lectura  és  una  immortalitat  cap  enrera! 

A banda,  el  professorat  també  ha  fet  les  trobades  habituals  en  el  temps  de  migdia:  reunions 
amb famílies, reunions de cicle  i de nivell. A l'equip de coordinació pedagògica, han acabat de 
preparar les trobades telemàtiques de "portes obertes" que tindran lloc la setmana vinent per a 
la preinscripció del curs 2122 (dimarts 2/març a les 18h i dimecres 3/març a les 11:30h).          

Dijous a la tarda, la direcció del centre ha participat a l'Espai de Debat Educatiu, organitzat per 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, on està convidada tota la ciutadania a participarhi. 
Si  alguna  família  vol  més  informació,  es  pot  adreçar  a  l'escola  (ceipcoloniguell@xtec.cat)  i  li 
farem arribar informació sobre les properes convocatòries. 

Dintre  del  projecte  de  ciències  de  l'escola,  aquest 
divendres s'ha realitzat  la neteja  i renovació de l'aigua 
de  la  bassa.  S'ha  hagut  de  fer  amb  molta  cura  per 
conservar  tota  la  fauna  i  flora,  de  manera  que  hem 
tingut l'inestimable col∙laboració del Josep Garcia, pare 
de  l'escola  i  especialista  en  aquest  àmbit  a  nivell 
professional.  Amb  la  Dolors  Cuxart,  han  estat 
acompanyats per un grup d'inants voluntaris de 5è i 6è. 
Inicialment,  han  participat:  Aniol,  Martí,  Biel,  Pol  E, 
Gisela, Asier, Marc, Alex, Gabriel, Sergio, Gabriel, Roc 
i  Marc;  però  s'han  pogut  afegir  alguns  voluntaris  més 
en  les  estones  de  lleure  del  pati  del  mati  i  del  pati  del  menjador. 
Un grup ha estat separant les larves de libèl∙lula, els capgrossos, granotes, cargols, cargolines, 
etc.,  (a  més  de  totes  les  plantes)  perquè  no  quedessin  a  l'hort,  on  han  tirat  tota  l'aigua. A  la 
tarda,  amb  l'aigua  neta,  el  grup  d'aquest  torn  ha  pogut  reubicar  tota  la  flora  i  fauna  a  l'aigua 
neta. 

Altres informacions

Entrada de l'hort, amb cabana 
dels tres pins al fons. 26/2/21


