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Colla de Petits 

Setembre - Octubre 2019 

Benvinguts a  aquest nou curs a la nos-

tra petita gran escola.  

Enguany, el centre d’interès de l’escola 

són les emocions i, com sempre, moltes 

de les activitats que fem aniran relacio-

nades amb aquest tema.  

- Els dies 10 i el 24 tindrem aquí al    

centre el Bibliobús, moment per agafar i 

retornar els llibres i cd’s que tinguem en 

préstec .   

- Com ja us explicaran les colles el dia 10 

els alumnes de primària tenen planeja-

da una sortida i el 29 els d’infantil tam-

bé marxen d'excursió. 

- El dia 31 d’octubre, celebrarem la cas-

tanyada. Com cada any les classes ens 

sorprendran amb una recepta de tardor 

per poder berenar i dansar durant tota 

la tarda.  

- Aquest any comencem molts projectes 

nous, little chef, Legolàndia, espais de 

llengua, robòtica... Ja en sentireu a par-

lar.  

Bon inici de curs per a tots i totes.  

El dimarts 29 d’octubre farem la 

primera sortida del curs de tot el dia 

i anirem a l’aula de la natura La Pu-

put de Subirats a conèixer els follets 

de la tardor. A més a més ens tenen 

preparada una bona sorpresa! 

El dimecres 30 d’octubre pel matí 

farem els panellets i necessitem la 

vostra ajuda: les famílies d’infantil 

que vulguin podreu venir a fer els 

panellets amb nosaltres, només ens 

heu d’avisar a les Belluguetes o per 

correu electrònic. Finalment, el di-

jous 31 d’octubre celebrarem la 

gran festa de la castanyada a l’esco-

la on cada un de nosaltres podrà 

venir disfressat de castanyers i cas-

tanyeres.  

Hola famílies,  

Els nens i les nenes d’educació infantil 

ja hem triat els noms de la classe: P3 

som la classe de les Llunes Contentes, 

P4 som la classe dels Dracs Tranquils i 

P5 som la classe dels Menja Llibres. Ja 

hem començat a circular pels dife-

rents ambients, en teníem moltes 

ganes. La segona setmana d’octubre 

començarem els tallers d’ambients. 

Estem començant els projectes que 

volem treballar aquest primer trimes-

tre. Ben aviat us demanarem ajuda!   

I per acabar el mes, l’última setmana 

ens prepararem per celebrar la festa 

de la castanyada. El dilluns 28 d’octu-

bre al matí anirem a fer la sortida de 

la tardor pel voltant de l’escola.  

Les fulles canvien de color quan arriba la Tardor.  

 



Colla de mitjans 
Setembre - Octubre 2019 

Acabem d’iniciar el curs, ja tenim els 

motors engegats i les noves activi-

tats ja han començat! Aquest mes 

d’octubre la colla dels mitjans ens 

iniciem en els espais: toca-toca, le-

golàndia, bla bla bla, petit chef i  

manimates. Com a novetat, aquest 

curs els dilluns a la tarda hem iniciat 

uns tallers que es diuen ‘juguem 

amb les mans’, on els infants poden 

gaudir d’activitats com construcci-

ons amb Kapla, experiments, jocs de 

taula i hort. A mitjans d’octubre co-

mençarem els tallers de plàstica on 

també fem grups heterogenis barre-

jant primer, segon i tercer. El taller 

en català serà sobre un pintor i la 

seva obra, el que es farà en castellà 

serà de creació lliure amb materials 

reciclats i el que es farà en anglès 

consistirà en diferents tècniques de 

costura. 

La classe de primer ja tenim nom, 

som els Teen Titans! Al llarg d’a-

questes primeres setmanes ens 

hem estat adaptant a la Colla de 

Mitjans. Hem conegut companys i 

companys/es noves i hem partici-

pat en activitats que no havíem 

fet mai. De cara a l’octubre co-

mençarem el projecte i treballa-

rem la tipologia textual del conte. 

A segon hem decidit que serem la 

classe dels Records Alegres! 

Aquests dies hem estat recordant 

el funcionament de la Colla de 

Mitjans perquè al nostre grup hi 

ha cinc companys i companyes 

nous. Hem començat establint 

rutines que ens ajuden a practicar 

tot el que vam aprendre l’any 

passat i en breu començarem el 

projecte partint del nom de la 

classe.  

Al grup de tercer ja hem escollit 

el nom també i ens diem la classe 

dels Emojis. Aquests primers dies 

hem jugat amb els nombres, des-

composant-los i buscant el valor 

segons la posició on estan, de 

forma manipulativa i vivencial. A 

més, hem engegat “el pot de les 

emocions” on els nens i les nenes 

expressen els seus sentiments. Si 

el sentiment s’escriu en paper 

blanc, vol dir que no ho volen 

compartir, si és de color sí. 

Aquest nou mes que encetem, 

treballarem la tipologia textual de 

la descripció i ens endinsarem en 

diferents maneres de fer-ho. 
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Colla de Grans 
Apretem l’accelerador en aquest princi-
pi de curs implementant a la colla Grans 
els espais matemàtics, el teatre interci-
cle i el desperta neurones... amb robòti-
ca, un treball sobre les emocions i amb 
un espai d’experimentació per treballar 
manipulativament el mètode científic. A 
més a més, treballarem el JOCAM i pro-
mourem l’esperit crític a partir d’activi-
tats cooperatives, per a aprendre dels 
companys i companyes i treballar en 
equip. 
Comencem amb ganes i amb força per 
aprendre, aprendre a aprendre i apren-
dre a conviure, elements que ens for-
men com a estudiants i com a persones 
de futur.  
El dia 10 d’octubre anem d’excursió a 
Esparreguera a realitzar unes activitats 
d’educació emocional amb cavalls, ani-
mals que al seu torn estan ensinistrats 
per a treballar terapèuticament amb 

Notícies d’Educació Física  
COLLA DE MITJANS 

L’alumnat de primer començarà a aprendre jocs i activitats per tal de conèixer el seu cos i les seves possibilitats. A més, 
milloraran les rutines de l’educació física amb una dinàmica molt divertida que es titula CONVERTIM-NOS EN PALEONTÒ-
LEGS I PALEONTÒLOGUES!  

Pel que fa als i les infants de segon treballaran la lateralitat amb jocs i activitats variades i molt divertides, a més de fer 
exercicis i circuïts d’equilibri.  

Per últim, els nens i nenes de tercer començaran a millorar la seva coordinació ull mà amb la manipulació de tot tipus de 
pales i raquetes. Ho faran en grup i ajudant-se entre ells i elles. A més, es presentarà una dinàmica molt divertida que té 
com a títol: SORTIM DE L’ILLA! 

COLLA DE GRANS 

L’alumnat de quart començarà a iniciar-se en els salts. Abans, hauran de trobar un material que els permeti millorar 
aquesta habilitat. Quin serà? El trobaran a través d’un joc d’EscapeRoom on, a més de les seves habilitats físiques, també 
hauran de posar en pràctica les seves habilitats matemàtiques. 

Pel que fa a l’alumnat de cinquè i sisè, començaran una gamificació molt divertida on elles i ells seran protagonistes. El 
malvat Thanos els ha pres un material molt preuat. L’hauran de trobar i acorralar, però no serà gens fàcil. Hauran de su-
perar algunes proves i posar-se ben en forma per saber on està!   

infants, tot i que nosaltres no entra-
rem en la part terapèutica, sí que des-
cobrirem petits secrets d’aquests ani-
mals i com treballen en aquesta gran-
ja. 
Com heu pogut deduir el centre d’inte-
rès d’enguany és el món de les Emoci-
ons, aprendrem què és una emoció i 
com reacciona el cos davant de certs 
estímuls que emocionen, estudiarem 
com treballa el cervell, com reconèixer 
les emocions i com gestionar-les en un 
món canviant i divers;  i els noms de 
les classes van relacionats,  la classe de 
4t hem triat les Divertilandia, els de 5è 
i 6è la Motxilla emocional.   
L’alumnat de 4t aquest octubre treba-
llarà la tipologia del teatre (als espais 
de llengua), la recepta per la castanya-
da i repassarem com fer un conte. A 
matemàtiques ens toca recuperar 
aprenentatges com la suma, la resta, 

la multiplicació i la divisió, la numera-
ció i problemes competencials i apren-
drem a fer-ne nosaltres.  
Pel que fa el grup de 5è i 6è, hem inici-
at un curs seguint la trajectòria de la 
nostra cooperativa COOPEM i hem 
començat a pensar en les activitats 
que portarem a terme durant aquest 
curs. Per la Castanyada ja podreu gau-
dir d’una que en sortireu ben garrati-
vats. Tot i així no perdem el fil de tre-
ballar molt intensament les àrees cur-
riculars. A llengües hem iniciat el tre-
ball de la biografia personal i a mate-
màtiques recordem conceptes claus 
per poder avançar amb els nous con-
tinguts.  
Recordeu de seguir  el nostre blog:  
http://superiordemontanyans.blogspot.com/ 

http://superiordemontanyans.blogspot.com/

