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Aquesta setmana el MOPI al

taller d'experimentació hem

creat, manipulat i experimentat

amb farina de mandarina, feta

amb pell seca d'aquesta fruita.

Aquesta massa sensorial, molt

especial, ecològica, original i

sostenible ens ha permès

aprendre experimentant amb els

cinc sentits! 
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Al node Expressem, després

d’investigar diferents pintors i

pintores i diverses tècniques,

l'alumnat del MOPI hem creat el

nostre propi estudi d’art i hem

elaborat obres amb tot el

material que ens heu anat

portant les famílies aquests dies.



PIN 
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A la PIN continuem immersos en

el projecte Contes capgirats. Ens

trobem en la fase d'edició del

nostre llibre de contes. 

A través d'aquest projecte posem

en pràctica habilitats d'escriptura

i habilitats socials ja que estem

treballant en equip totes les

accions de creació dels contes. 
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2nd grade students have

interviewed some of their friends

to learn more about their likes and

dislikes. 

Have a look at their conversations!

Amb motiu del Dia Escolar de la

No-violència i la Pau (DENIP),

l'alumnat de la PIN hem fet un

inici del dia molt especial: hem

recordat llocs del món on els

infants no poden gaudir de la

pau en el seu dia a dia.

https://drive.google.com/file/d/1mAFVSm_-ZB_ZbEg5JkFBvpC3nJxV03PZ/view


GREENPIN 
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A través del projecte La digestió

és la qüestió, l'alumnat de Cicle

Mitjà estem aprenent molt sobre

l'aparell digestiu i les bases

d'una alimentació saludable.

Aquesta setmana hem vistiat

Mercabarna i hem participat en

l'activitat 5 al dia, que té l'objectiu

de promoure el consum de

fruites i hortalisses.
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Posteriorment, a l'aula hem

elaborat maquetes que expliquen

el funcionament de l'aparell

digestiu. 
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L'alumnat de la NEI hem estat

treballant en el projecte

Barcelona: ciutat o asteroide?,

amb el que hem treballat el

Sistema Solar i l'Univers.

L'Hugo, la Verónica i el Sergi ens

expliquen una mica més sobre

què i com ho han fet! 
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Amb motiu del DENIP, l'alumnat

de la NEI hem investigat sobre 

 l'orígen de la celebració del dia

de la Pau. Per què és el 30 de

gener? També hem reflexionat

sobre com afecta als nostres

sentits estar en pau. 

https://drive.google.com/file/d/1EJNl5QEz2wYc7LuyGyLFdrsUFAk9vurS/view
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Personalizar el aprendizaje

significa implicar al alumnado

para que tome decisiones acerca

de su proceso de aprendizaje.

Significa, también, fomentar su

protagonismo para que pueda

tomar decisiones acerca de qué y

cómo aprende. 
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Para alcanzar este objetivo que

plantea el nuevo currículum

educativo es necesario que los

niños y niñas se conozcan a

ellos y ellas mismas. Debemos

ayudarles a valorar su potencial

y sus logros, a adquirir

estrategias y herramientas

adaptadas a sus intereses,

habilidades y áreas de mejora.

Todo ello conlleva también

reflexionar sobre su propio

proceso de aprendizaje: qué

aprenden y cómo lo hacen.

En nuestro colegio potenciamos

la autonomía del alumnado para

poder alcanzar la

personalización del aprendizaje.

Fomentamos la elección de

propuestas didácticas por parte

de los y las alumnas y les

acompañamos para que se

planteen objetivos de mejora en

su día a día. 

Las carpetas de aprendizaje, los

mapas de ruta o los diarios de

aprendizaje son ejemplos de

instrumentos de personalización

del aprendizaje que ya utilizamos

en el colegio. 
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A infantil situem l'infant al

centre amb propostes lligades

als seus interessos i

necessitats. 

Ajudeu-nos a augmentar les ressenyes del Google de l'escola

clicant aqui 

Fent, aprenem i estimulant les intel·ligències i habilitats amb projectes,

tallers, espais, temps flexibles i racons estimulants, involucrant a la

família dins del nostre projecte educatiu.

 I tu, què és el que més valores de l'infantil (MOPI) de la nostra

escola?

https://youtu.be/4xL46Lw9kRs
https://www.google.com/maps/place/Jesu%C3%AFtes+Poble+Sec.+Col%C2%B7legi+Sant+Pere+Claver/@41.3729439,2.1735053,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32619e337ccd2b81!8m2!3d41.3729439!4d2.1735053



