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L’hort a casa 
Durant aquest trimestre, els alumnes d’Educació Infantil han continuat la feina de l’hort a casa. Han 

cultivat alguns aliments i plantes, participant en el seu procés de plantació , creixement i cura. S’han 

convertit en autèntics hortolans!!  

Concurs literari (Sant Jordi, 23 d’Abril) 
 Celebrem la diada de Sant Jordi tot i estar a casa: "Concurs de dibuixos". 

Dia de la mare (3 de maig) 
El dia de la mare no se’ns passa “Manualitat per a tu, mare! 

Activitats de raonament i lectoescriptura  
Cada setmana proposem noves activitats per a què els nostres petits segueixin motivats en aquest 
aprenentatge tan important!  

Conta-contes  
Tot i estar a casa seguim donant molta importància als contes. Els alumnes han gaudit molt observant 

boniques imatges i escoltant històries inoblidables enviades des de l’escola. No us oblideu d’escoltar-

los, cada setmana pugem contes nous a la nostra plataforma! 

Keeping fit  
Durant aquest temps ens hem adonat de la importància de moure'ns i fer exercici. Des de l’escola 
proposem reptes cada setmana per tal de que els nostres alumnes es moguin i no perdin el ritme!  

Llenguatge Musical EI5  
Ens hem endinsat al món del circ, ens hem convertit en bruixots, hem volat amb papallones...a través 
de cançons, audicions i propostes de música i moviment.  
 

Bingos d’aprenentatge telemàtic  
A Infantil hem començat a jugar al Bingo en les estones de videotrucades en grup. Pels alumnes més 

petits, és una manera més propera relacionar-se a través del joc, en aquesta nova etapa de tantes 

pantalles. 
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Projecte Harry Potter  
Els alumnes de Cicle Inicial de l’escola estan cursant aquest trimestre totes les matèries del primer any 

de Hogwards. A través d’activitats competencials i dinàmiques han aprés herbologia, pocions, història 

de la màgia, astronomia... Han treballat com diferenciar ous de drac de diferents tipologies, han 

inventat una poció màgica, han fet varetes, han fet música, han visitat les botigues del  i han escollit 

escola i s’estan convertint en uns autèntics experts en màgia. 

Activitats de lectoescriptura 
La lectoescriptura és un aprenentatge fonamental de l’etapa de Cicle Inicial, per aquest motiu 

continuem treballant, des de casa, la correspondència entre els fonemes i les seves grafies.  

L’expressió oral a través de “videoaficions” 
Treballar l’expressió oral a través de temes personals pels alumnes augmenta la seva motivació i interès, 

alhora que facilita el desenvolupament de la capacitat d’accés al lèxic i la fluïdesa verbal. Els nostres 

alumnes han fet exposicions a través de les seves “videoaficions”. 

 

English 1r E.P.   “Let’s create a monster” 
Els alumnes de primer han treballat les parts del cos i per fer-ho de forma més divertida, han creat els 

seus monstres tot fent fantàstiques descripcions.   

English 2n E.P. “My home” 
 Donat que aquests dies estem passant molt temps a casa i per tal de treballar l’expressió oral, els 

alumnes de 2n han fet una casa amb papiroflèxia i l’han presentat.  

 

Matemàgia 
La matemàgia pretén mostrar la il·lusió de la ciència. Tant els mags 

com els matemàtics estan motivats pel sentit de sorpresa que representa el misteri 

essencial del món. Els mags mostren aquests fets sorprenents mentre que els matemàtics intenten 

explicar-los.  

 

Concurs literari (Sant Jordi, 23 d’Abril) 
Celebrem la diada de Sant Jordi tot i estar a casa. “Concurs de rodolins". 

Kahoots (jocs matemàtics online)  
El kahoot  és una plataforma que ens permet crear activitats gamificades per treballar i aprendre. 
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Projecte científic 3r E.P. “Interpretar el creixement d’una planta” 
Què succeirà si plantem una planta en un lloc tancat i només rep llum per un forat? Els alumnes de tercer estan 

fent un projecte científic a partir de la plantació d’una planta per tal d’esbrinar una hipòtesi a través de es seves 

pròpies observacions.  

L’expressió oral a través de “videoaficions” 
Treballar l’expressió oral a través de temes personals pels alumnes augmenta la seva motivació i interès, alhora 

que facilita el desenvolupament de la capacitat d’accés al lèxic i la fluïdesa verbal. Els nostres alumnes han fet 

exposicions a través de les seves “videoaficions”. 

Concurs literari (Sant Jordi, 23 d’Abril) 
Celebrem la diada de Sant Jordi tot i estar a casa. “Concurs de contes". 

English 3r E.P.  “Welcome to my restaurant”  
Els alumnes de 3r han estat treballant el tema del menjar i han acabat inventant-se un restaurant.  

English 4t E.P. “Our new routine”  
Els alumnes de 4t han estat treballant les rutines i les hores en anglès. Per concloure aquesta feina i treballar 

l’expressió oral, ens expliquen la seva nova rutina des de casa.  

Àmbit artístic 
Durant aquest temps de confinament no deixem de fer plàstica i música. 

A plàstica estem treballant les il·lusions òptiques. Des de música fem percussió corporal, cantem, fem reptes i 

jocs de llenguatge musical. 

 

Educació en valors 4t E.P. 
Els alumnes analitzen diverses situacions que es produeixen a la vida quotidiana i reflexionen sobre elles 

valorant les actuacions socials a través de la capacitat crítica sobre el que és just o injust.   

Àmbit lingüístic 
Els nens i nenes de quart transformen, amb la seva imaginació, les imatges d’un curt de vídeo en històries 

escrites plenes d’emoció, humanitat i sensibilitat.  

 

Matemàtiques: creació de problemes interactius.  

Els alumnes de tercer han inventat problemes molt originals per tal de treballar les connexions de conceptes i el 

llenguatge matemàtic. Ens han fet arribar vídeos molt originals amb reptes divertits.  
 

Kahoots (jocs matemàtics online)  
El kahoot  és una plataforma que ens permet crear activitats gamificades per treballar i aprendre. 
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Recerkids a casa 6è E.P.  
 «Recerkids a casa», un programa de recerca científica, neix,  amb una doble voluntat: acompanyar la 

comunitat educativa en una situació tan excepcional i continuar desenvolupant els objectius fonamentals 

del programa perquè les escoles puguin continuar amb una nova recerca i assistir al congrés que organitzem 

cada curs.  L’objectiu general de la recerca proposada és investigar els microorganismes descomponedors i 

descobrir com aquests ajuden a transformar els residus orgànics en productes reutilitzables per a altres 

éssers vius.  

 

Àmbit artístic 
Durant aquest temps de confinament no deixem de fer plàstica i música. A plàstica, els alumnes de cinquè 

estan treballant la perspectiva i la fotografia i els alumnes de sisè estan creant àlbums il·lustrats. Des de 

música fem percussió corporal, cantem, fem reptes i jocs de llenguatge musical.... 

English 5è E.P. “The Olympic Games”  
Els alumnes de cinquè s’han endinsat dins del fascinant món dels Jocs Olímpics. Un dels reptes que els 

nostres alumnes han hagut de fer ha estat la creació d’un esport inventat.  

English 6è E.P. “Travelling from home”  
Els alumnes de 6è han estat treballant aspectes de països de parla anglesa. Un personatge fictici molt 

conegut a Regne Unit és Sherlock Holmes. En aquesta ocasió, els nostres alumnes s’han convertit en 

detectius i han escrit històries de misteri.  

Projecte Medi Social 5è E.P. “L’imperi romà” 
Els alumnes de cinquè han fet un projecte d’investigació sobre l’Imperi Romà i han fet exposicions orals molt 

interessants.  

 

Projecte Medi Social 6è E.P. “Investigació d’un invent de l’edat 
contemporània”.  
Els alumnes de sisè fan una investigació sobre un invent de l'edat contemporània, com la Màquina de vapor, 

la Bombeta, la Penicil·lina, entre d'altres  i en preparen una exposició oral.  

Educació en valors 5è E.P. “L’experiència del meu confinament” 
Els alumnes de cinquè han explicat la seva pròpia experiència d’aquest període de confinament a través 

d’exposicions orals, comentant rutines, sentiments i emocions viscudes.   

Concurs literari (Sant Jordi, 23 d’Abril) 
Celebrem la diada de Sant Jordi tot i estar a casa. “Concurs de contes i poemes". 

 

Kahoots (jocs matemàtics online)  
El kahoot  és una plataforma que ens permet crear activitats gamificades per treballar i aprendre. 
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