
Dimecres, 4 d’octubre de 2017 

Bon dia! 

Aquest matí, a primera hora, ja hem pogut veure com diversos companys compartien jocs al jardí 

com la Sofia i la Itzel a la cuineta, o com la Laura, el Joan i el Roy fent unes torres moooooolt grans 

amb les bobines. 

 

 

 

 

 

Un cop al nostre pis, els Peixos, hem aprofitat el moment de relax que es vivia tot esmorzant, i hem 

mirat l’àlbum d’estiu del Joel. Ell ens ha explicat emocionat algunes de les coses que es veia a les fotos 

i, fins i tot, ens ha escenificat com ballaven els gegants del poble!!! 

Després ja ha arribat el moment que tothom escollia on anar a jugar i hem pogut veure com el Roger, 

la Juno, el Dídac i molts altres companys es tiraven pels mòduls de fusta tot rient i perseguint-se. 



Entre dos espais hi havia molt enfeinats el Brodie i la Itzel que feien una llarga tanca amb totes les 

cadires que han trobat pel camí. Aquesta tanca, tot canviant de sentit les cadires, s’ha convertit en 

un llarg tren que ha cridat l’atenció de tots els companys que hi havia pel voltant. 

A l’espai de construccions hi havia el Nico, la Bruna P. , el Jano i l’Ariadna fents acurades 

construccions. 

Al sorral podíem veure la Lua, l’Iu, el Daniel, la Gala, el Carles, el Jan (entre d’altres) que cuinaven els 

paperets del sorral al microones o que, simplement, gaudien d’agafar-los amb les pinces. 

Avui també hem tingut molts doctors i doctores que es cuidaven els uns als altres (com és el cas de la 

Laura i la Maria PT.) o que curaven a les nines (com la Juno i la Livia). 

Al costat de la maqueta del tren podíem veure com el Pau li explicava un conte al Bruno i aquest se 

l’escoltava molt atentament.  

I a la terrasseta hi anava sortint de tant en tant algú a jugar una estoneta amb els cotxes. 

Fins demà! 

 


