
Dimecres, 2 d’octubre de 2019 

  

Bon dia famílies!!!!!  

 

Avui hem començat els tallers creatius amb la Mandy!!!!!!!  

Ha vingut per explicar-nos que havia perdut la seva capseta amb l’ Ubu Silana. L’hem ajudat a buscar-la per tot l’espai, i 

després de molt buscar i rebuscar... l’hem trobat al costat del mòdul de moviment de l’espai de peixos!!!!!! Era una caixeta molt 

bufona, plena de núvols i, a dins, hi havia gespa. 

 

Amb tot això, la Mandy ens ha explicat la història de l’Ubu:  

 

L’Ubu Silana és un ésser molt petit, petit, petit, que viu al planeta Zeolia. En aquest planeta tenien un problema: sempre era 

de dia i no existia la nit. Per dormir havien d’anar a una cova i sempre estaven cansats i de mal humor.  

Els més grans explicaven que no es podia mirar el sol perquè era molt perillós però, un dia, l’ Ubu Silana no va fer cas i el va 

mirar.  De sobte, el sol va desaparèixer i el cel es va enfosquir, va sortir la lluna i es va omplir d’estrelles.  

Aquella nit tothom va poder dormir al ras tot mirant els estels i la lluna, i l’endemà al matí es van despertar de bon humor! 

Hem escoltat la història, llavors, la Mandy ens ha ensenyat el seu Ubu Silana i hem jugat amb ell. Ens el passàvem els uns als 

altres, també hi ha qui ha vist molts Ubus pel terra.... 

Costa de veure’l perquè és molt petit , però de mica en mica, l’hem anat veient gairebé tots. Però, com diu la Mandy, ja sabem 

que als adults, de vegades, ens costa veure aquestes coses... 



Llavors li hem dit a la Mandy que nosaltres havíem  portat una caixeta molt bonica, i ella ens ha regalat un Ubu Silana a 

cadascú de nosaltres. Aquesta tarda ens el podrem portar a casa i l’haurem de cuidar molt, jugar junts, donar-li de menjar, 

fer-li molts petons i abraçades... 

 

Ha sigut meravellós com molts han viscut la història, és evident que l’ Ubu Silana és un personatge imaginari, però la màgia 

que s’ha creat ha estat increïble!!! La idea és que vosaltres, les famílies, continueu amb la història i si us “esforceu”, fins i tot, 

el podreu veure.  

 

Material que cal que porteu per a la sessió del proper dimecres: una caixa de cartró on 

el vostre infant hi càpiga assegut a dintre: serà el seu vaixell. Cal que poseu el seu nom a 

sobre i, si hi ho desitgeu, decorar-la. 


