
Setmanes del 13 al 23 de setembre 

PRIMERES SETMANES 

L’Espai Terra reb als infants ple de llum i noves propostes.

Els infants coneixen a l’Edu que explica moltes coses en anglès.

I continuen gaudint de la música amb el Pere.

1

Donem la benvinguda a l’escola al Quim i a la Karla!.
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2

Jocs i interaccions a l’exterior i a l’interior

Espais de joc amb propostes on l’infant pugui gestionar-se d’una manera autònoma.
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Nous indrets per 

amagar-se

3

Esmorzar del matí o jocs a l’Espai Aire per rebre a tots els companys i companyes.

ARNAS: És una porta secreta!.

PAU F.: Hemos puesto con el Nico unas llaves porque 
sinó los malos nos roban los animales.
Arriba el Quim.
QUIM: Puc jugar?
PAU F.: Sí però no toquis res...
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ÈRIKA
El passat dia 13 de setembre, l’Èrika va fer 4 anys.

Us volem compartir alguns moments d’ella a l’escola 

Solc. Com que encara no tenim gaire material gràfic 

d’aquest curs, us mostrarem alguns records bonics del 

curs passat. Es un plaer veure com creixes Èrika.

Per molts anys!!!.
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Taller d’aquarel·les
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Primera “Selfie”
Preparats per noves aventures!!!

Primera “Selfie”

Converses d’Assemblea:

MAR: Quan ja no hi hagi “bitxitus” podreu venir a casa meva a jugar. Si toquem els “bitxitus” 
ens faran mal i haurem d’anar al metge.
MARIA: Quants “bitxitus” n’hi ha Mar?
MAR: Ufff, molts, fins al cel.
PAU C.: No són “bitxitus”, són virus. Em sembla que n’hi ha vint. Si el toco m’encomano 
més a mi. Si vaig a casa teva i toco els “bitxitus” encara m’encomano més. Jo em vaig 
encomanar d’un i vaig tossir molt i espantava una miqueta.
ORIOL: Els camions i les motos no es poden tocar perquè també tenen virus.
MARC: Si entra el virus a la panxa ens podem morir.
MAR: Si entra als intestins i es para ens podem morir i no faríem mai caca, ni tindríem 
l’amiguito.
PAU C.: No no, això passa quan tens vint anys o més.
MARC: El meu germà no portava mascareta, li va entrar el virus i no es va morir perquè 
tenia deu anys, però si algú té vint es mor.
MARIA: Què dius!!! doncs jo tinc més de vint!!! (silenci del grup)
MAR: Però tú no ets moriràs Maria…
PAU C.: Quants anys tens tú Maria?... (continuarà… jejeje)




