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Bon dia! 

Avui el Pol (peixos) ha fet tres anys i ens ha 

portat un pastís per celebrar-ho, també li hem 

fet una corona blava amb peixos i pops, tal i 

com ell mateix havia demanat.  

Avui mentre observàvem els infants pel 

diferents espais i ambients de joc; hem pogut 

veure i gaudir de les diferents historietes que 

van sorgint entre ells, que ens demostren qué 

grans que s’han fet tots!  

Molts estan en aquella etapa de joc pre-

simbòlic i d’imitació. És increïble escoltar les 

seves converses on sorgeixen dubtes i reptes 

que intenten resoldre’s entre ells.  

A partir d’ara i sempre que puguem, anirem 

penjant totes aquestes petites històries de joc 

efímeres precioses on els protagonistes són els vostres infants!! 
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La història d’avui ha comença amb una 

gran conversa de l’Aina i l’Aniol davant de 

la peixera, ells dos estaven observant els 

peixos com nedaven sense fer cas a tot el 

moviment de nens que els envoltava. 

L’Aina de cop diu:  

- Crec que tenen gana!  

- No perquè estan dormint: respon l’Aniol 

La mestra per provocar una mica la 

situació i que ja feia estona que escoltava 

sense dir res, posa menjar els peixos. 

L’Aniol diu:  

- uiii sii Aina tenen gana, mira com mengen tots!  

- Però i el cargol que ja no hi és? Diu l’Aina 

- sí, si està aquí darrera amagat. 



Dimecres 9 de gener 2019 
 

- no això és lo del menjar dels peixos no el cargol 

- no, no. Aquí darrera 

- Si si ja el veig i es mou 

Tots dos ben contents i satisfets per la troballa del cargol, de cop el Mateu i la Clàudia 

també s’apunten sense dir res a observar el cargol. 

Però la Marie ve a buscar l’Aniol per 

anar  a comprar fins que de sobte 

l’Aniol diu. 

- No Marie que encara falten tres 

minuts!  

I així entusiasmats s’han quedat una 

bona estona observant-los 

Fi 

 


