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Hola, avui hem tornat a anar més tard al pati perquè feia menys fred que a primera hora, així doncs 

ens hem posat directament a jugar amb les diferents propostes que teníem al pis: 

- a Cargols, hi havia el sorral de pellofa d’arròs, les nines i els maletins de metges, ui es veu que tenen 

molta feina perquè estant totes malaltes i els hi ha de posar el termòmetre i curar-les, també hi havia 

la maqueta del tren. 

- a Peixos hi havia la palla de nou, ara hem descobert que podem amagar coses entremig i després 

ens costa molt trobar-ho, el Liam amagava un avió que li havia deixat el Pol Carabias, i aquest 

amagava la moto que li havia deixat el Liam, i anaven dient, “no ho trobo, no ho trobo” tot contents, 

i al final buscant i buscant molt es posaven a cridar: “ja ho he trobat”i mentre per fora hi havia la 

Júlia i el Joan R. amb l’escombra que no podien parar ni un moment d’escombrar tot el que els altres 

anaven tirant, a plàstica hi havia uns imans en forma de palets i unes boletes metàl·liques, han fet 

unes figures molt xules. 



- a Pingüins hi havia el Lego on els nens han fet grans construccions. 

Abans de baixar el pati ens abrigat bé i ens hem posat les botes d’aigua! Quan estàvem baixant per 

les escales, algun nen ha començat a cridar que hi havia tolls! Aleshores, els primers han començat a 

trepitjar ràpidament els tolls i d’altres han jugat amb els estris de la cuineta i amb els cotxes petits. Hi 

havia qui feia pastetes amb la sorra mullada, d’altres submergien els cotxes pels grans tolls i d’altres 

seguien el caminet del toll amb un camió. 


