
Setmana del 27 de setembre al 1 d’octubre

BENVINGUDA BLANCA

Aquest curs s’ha incorporat la 

Blanca al grup. Aquests dies 

va coneixent a tots els seus 

companys i companyes, a tota 

la comunitat de l’escola i va 

descobrint els espais i les 

rutines del dia a dia.
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CONVERSA SOBRE EL TÍTOL D’UN LLIBRE

La Júlia ha portat un conte. Acordem que l’explicarem a la tarda, 

però els hi llegeixo el títol: Mamá, hay un monstruo en mi cabeza. 

Els hi pregunto què creuen que vol dir i es genera una conversa 

sobre el tema.
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ALBERT: Que el monstre trenca el nostre cervell.

BLANCA: Que quan pensem fa que tinguem un monstre.

ARIADNA: No tenim cap monstre, ho somiem.

ARI: Tots els monstres són dolents?

ÀRAN: No, hi ha monstres divertits com el monstre de colors.

MARC: Els monstres dolents es mengen les persones i n’hi ha que només     

tenen un ull.

ARIADNA: També pot ser que algú es disfressi de monstre.

ALBERT: Quan t’enfades et surt un monstre i jo me’l trec jugant.

BLANCA: Jo vaig a un racó i respiro.

ÀRAN: Jo agafo un nino i em tranquil·litza.

BRUNO: A la nit tinc por de dormir sol i vaig al llit dels pares.

ROI: Jo he somiat amb dos dinosaures i persones que els disparaven

QUIM: Jo a les nits quan tinc por caic del llit.

ÀRAN: Somio amb una bruixa.

ALBERT: Jo tinc malsons.
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La setmana 

passada els 

infants 

interessats van 

anar al Taller del 

gegantó. La 

proposta era 

presentar-lo, 

observar-lo i 

comentar-ne les 

parts. Un cop la 

conversa va 

finalitzar se’ls va 

proposar 

dibuixar-lo.

ELS GEGANTONS DE SOLC

Setmana del 27 de setembre al 1 d’octubre

Els infants es van interessar per saber com 

es deia. Van escriure un missatge a la 

Núria i en Pep ( Equip directiu) i el 

divendres la Núria va venir a l’assemblea a 

explicar com es diuen i els va deixar un 

llibre per poder veure tots els gegants de 

Barcelona.
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Aquesta setmana la 

NORA, l’ADRIÀ, en LAU, la 

LAIA, la JÚLIA, l’ARNAU i 

la CRISTINA han anat a 

veure, tocar i representar 

el gegantó: elefant.

Setmana del 27 de setembre a l’1 d’octubre

JOCS D’ORIENTACIÓ

Aprendre és generar pistes que ens permetin fer servir el 

que hem après quan ho necessitem.

Héctor Ruiz
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Setmana del 27 de setembre al 1 d’octubre

UN ESPAI PER TRANSFORMAR

Els infants mostren 

molt d'interès per 

transformar la 

matèria amb 

objectes d’ús 

quotidià. Aquest mes 

els ingredients són 

plantes aromàtiques. 

Un cop acaben 

escriuen els passos 

com si fos una 

recepta.

Una tarda a la setmana 4 infants aniran al taller dels telers, un espai 

per desenvolupar la motricitat fina, la coordinació i l’atenció.

Una tarda a la setmana 4 infants aniran al taller dels telers, un espai 
TALLER DE TELERS

CIRCUIT DE VEHICLES

plantes aromàtiques. 
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Setmanes del 13 al 17  i del 21 al 24 de setembre 

El 4 d’agost, en Roi va fer 5 anys. 

En acabar el curs passat vam 

acordar celebrar-ho a l’Espai Foc. 

Us volem compartir alguns 

moments d’ell a l’escola. És un 

plaer veure com creixes Roi, per 

molts anys!

                                                              
ROI




