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Avui hem acabat amb les propostes setmanals de racons ja que demà anem d’excursió a la muntanya i divendres tenim les 

sessions de psicomotricitat amb l’Abel. 

A la cuineta, mentre hi havia qui aixafava patata bullida i qui intentava tallar fulles de cols, ha aparegut caminant un 

escarbatet. L’hem agafat emocionats i l’hem portat a la taula de llum per veure com caminava. La Lua, l’Abi, el Carles i la 

Maria P-T estaven emocionats!!! L’Abi tota l’estona volia que li poses a la mà però hem preferit deixar-lo caminar i veure’ls 

tots junts. El Carles el mirava de prop tot cridant! La Maria i la Lua també estaven molt emocionades però preferien mirar-

lo de lluny...Un cop hem acabat d’observar com caminava i com feia saltirons per donar-se la volta si queia de sobre de les 

fulles, hem decidit portar-lo a passejar a la terrasseta i li hem dit adéu molt contents! 

 

 

 

 

 

 

 



A l’espai psicomotor ahir el Joel caminava per l’espai ple de palla tot arrossegant els peus rient, de cop es parava davant de 

la Chus i començava a llençar-li palla tot rient. Llavors ell marxava rient i esperava que la Chus li tirés a ell. 

Avui l’Aurora s’estirava dins el mòdul gran de fusta i el Dídac (Peixos) l’anava tapant amb la palla, estaven els dos molt 

concentrats! El Liam, ha decidit treure’s els mitjons per poder trepitjar i sentir bé la palla als peus i, tot seguit, ho ha fet 

també el Brodie. 

A l’espai de la peixera hi havia l’Albert posant pedres dins de la gran falguera, la Bruna C. portant pedres d’una saviera a 

l’altra i posant-les sobre de les plantes de les dues, el Jano jugant amb els animals i amagant-los per la falguera i el 

Nicòmac feia servir els animalets però al moble del costat de la saviera tot buscant alçada i intimitat i els posava uns cara 

d’altres fent sorollets. 

A l’Atelier ha continuat havent molts artistes (avui us comenceu a emportar les seves obres d’art). 

Ens veiem demà a la cantonada de l’escola tot esperant l’autocar per marxar d’excursió!!! 

 

 


