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Bon dia famílies! 

Avui pel matí teníem molt fred al jardí, de cop hi volta ha vingut una onada de fred polar... 

Així que hem decidit córrer amb les motos i cotxes pel pati per entrar en calor. Cap allà les deu hem pujat cada grup al 

nostres espais esmorzar i fer una mica de tertúlia del cap de setmana. 

Avui hem obert a l’espai de sorral, l’espai de les nines i els trens, l’espai de contes on alguns petaven la xerrada mentre 

s’explicaven contes entre ells i el que ha tingut més èxit és l’espai de construccions on hem posat tot de peces soltes on 

cadascú ha fet volar la seva imaginació hi ha creat torres i històries espectaculars. 

La June i l’Aina feien veure que eren “xuxeries” i/o entrepans de formatge, de bacó i pernil, i els anaven a vendre pels 

companys. 

En canvi la Clàudia i la Valentina feien seriacions molt llargues per tot l’espai, eren seriacions molt acurades de colors 

diferents formes geomètriques al damunt, en un altre costat el Kai feia un camí llarg i els companys el saltaven d’un costat 

a l’altre, com si d’un riu es tractés.  
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En un raconet tranquil al costat dels contes hi ha un microespai d’imants; allà han estat molta estona el Mellian i l’Elisa 

fent moure les boles amb un llapis magnètic i de tan en tant amb molta eufòria cridaven goooooool! 

 Més tard cap allà les onze i mitja ens hem reunit tots a la classe dels peixos per explicar el 

conte de la Castanyera, estàvem tots molt atents als titelles i a les cançons que cantaven 

la Maria Castanyera i el Gegant del Castanyer! 

També ens ha dit la Castanyera que demà ens vindrà a veure al Sol-Solet per la tarda i ens 

portarà Castanyes torradetes. 

 

 

Famílies us animem a participar al concurs de panellets i pastissos per la festa de 

demà, els millors tindran una gran premi!!!! 

I aprofitant que aquests dies fa vent i cauen les fulles dels arbres ens agradaria que 

ens en portéssiu moltes per poder pintar-les. 

 


