
Dilluns, 12 de març de 2018 

Avui hem estrenat racons i propostes noves.  

A l’espai psicomotor hi havia molts papers de diferents textures, tamanys, colors, etc. Allà podíem veure la Bruna P agafant paperets, 

fent boletes amb ells i els posava en un raconet del moble. La Maria Pérez es posava a esquiar sobre els papers i anava dient “Vamos a 

esquiar!” al Carles. Després li donava paperets i el Carles també els acumulava sobre el moble. El Nico es posava els papers de colors a la 

cara i anava fent “taaat”. 

A l’espai de construccions hi havia el Brodie i el Dídac que han fet una gran base amb les peces de fusta quadrades de colors i feien com si 

fossin un caminet, una piscina, etc. A la vora hi havia la Itzel, la Maria Pinós i la Juno que s’estiraven amb papers de colors a les mans a 

sobre del coixí de Pingüí a descansar i trucaven al Willy. La Juno parlava pel mòbil en italià i la Itzel repetia el que ella deia sota la 

divertida mirada de la Maria Pinós. També hi havia l’Ovidi i l’Ariadna fent boniques construccions amb les pedres, les fustes i les robetes. 

A la cuineta, on hi havia les faves i els pèsols sense desgranar, el  Marc i l’Aurora han agafat una baina cadascun i ho han començat a tallar 

amb els ganivets. De sobte el Marc deia “Ui! Hi ha una boleta!, mira!”. I l’Aurora li deia “lo mio no es boleta (perquè era fava)”. Al final se 

les han menjat i deien que eren bones. A la vora hi havia l’Abi i el Roger que s’han dedicat gran part del matí a desgranar totes les baines 

que han trobat. 

A la taula de llum hi havia les pedretes de colors i les caixes. La Clara i la Carla han estat una bona estona jugant juntes. La Carla li 

proposava joc a la Clara i ella li deia que ara no podia perquè estava fent feina (i teclejava sobre les caixes amb compartiments). La Carla 

ha començat a imitar-la i hi ha hagut una estona que les dues teclejaven. De cop, la Clara ha començat a emplenar de pedretes els 

compartiments com si hi posés més tecles....i ha continuat teclejant durant una bona estona. 

Fins demà! 


