
                                                            DILLUNS   20  DE  NOVEMBRE  2017 

Bon dia! !!! 

Com cada dilluns avui qui ha volgut ha pogut jugar amb les motos i cotxes, a tots els  agrada molt pujar a la muntanya amb les motos i 

baixar molt ràpidament (d`altres, fins i tot, van fen curses). 

A la nova proposta de la palla a l’espai psicomotor el Joan i el Dídac caminaven al voltant del mòdul gran, carregant un munt de palla 

cadascú, llavors ho tiraven volant dins del mòdul i reien tots dos molt divertits. A la seva vora hi havia el Marc fent una gran muntanya de 

palla i l’Iu, en passar per allà, li pregunta: “és una muntanya?”, a la què el Marc li respon “No!”. Llavors l’Iu ho torna a intentar “és una 

escala?” i al Marc, que li agrada la idea li diu: “SI!!!!” tot rient. 

A la nova proposta de saviera (animals, còdols, troncs..) han arribat el Bruno i el Pau i han anat directes cap als animals però han escollit 

exactament els dinosaures que hi havia. El Bruno ha escollit un tot dient “un Tirodactilo!” i el Pau ha agafat l’altre dient que era de l’aigua. 

Ens han demostrat que són uns grans entesos!!! També hi havia el Dídac N. i el Bernat que amagaven pedres entre les fulles de la falguera 

molt animats. La Bruna P. i el Jan P. agafaven les bases de fusta i les feien servir com a safates i les omplien de pedres per sobre. 

A la cuineta avui hem posat cols de Brusel.les, moniatos cuits i peles de patata. Hi havia l’Aurora amb un gran plat de cols i se li ha acostat 

la Clara: “Aurora, puc agafar una?” i l’Aurora se l’ha mirat i li ha dit que sí. Llavors ha agafat la col i se l’ha posat al plat. Després ha anat a 

buscar més a un altre lloc i quan tenia el plat ben ple ha arribat l’Iu que li ha dit “Clara! Mira! Hi ha molts! Un, dos, quatre!” Mentrestant la 

Lívia li anava donant un trosset de moniato a la Bruna C. i aquesta se’l menjava. La Lívia se l’ha mirat escandalitzada i li ha dit “No! No 

mengis!” i jo li he explicat que s’ho podia menjar perquè era moniato cuit, i que ella ho podia tastar si volia. No ha volgut, però si que m ’ha 

preguntat un altre cop com es deia i ha repetit “mo-ni-aaaaa-to”. 

 

Fins demà! 


