
un dels moments més esperats és quan sortim a
jugar a algun parc prop de l 'escola .

un dels parcs preferits pels cargols és el parc de
les fustes .

les possibilitats de l 'espai ens ajuden a anar
millorant la coordinació i l 'equilibri, tot pujant i
baixant per les diferents estructures .

també gaudim del joc lliure, inventant històries amb
personatges infinits . en aquestes estones també
apareixen moments únics de confidències amb amb els
companys i companyes, convertint les sortides en un
moment de grup molt enriquidor . 
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ESPAIS EXTERIORS

JOC I MOVIMENT
dijous és el dia que anem a la sala de joc i
moviment .

aquí aprofitem per descobrir les possibilitats
del nostre cos a través del joc, perdent la
por a saltar, rodolar i enfilar-nos .

també és un moment on surten les nostres
emocions més amagades, descobrint aquesta
part de nosaltres mateixos que també hem
d 'escoltar i saber deixar anar .

alguns dies també
ens agrada

representar allò
que hem viscut a

través de dibuixos
o construccions .



EL DIA DE LA PAU

CARGOLS

la última setmana de gener vam fer un munt
d 'activitats per celebrar el dia de la pau .

pau és sentir-se bé, cuidar, abraçar, tenir una casa,
fer nous amics i amigues, jugar junts . . . tot això és la
pau per les nenes i els nens del grup dels cargols .
per recordar-ho, hem fet aquest mural
conjuntament, on cadascú ha deixat la seva
empremta .

també hem fet jocs i dinàmiques que ens han ajudat a
entendre que estem més a gust a l 'escola si ens
cuidem i ens ajudem entre totes .

hem aprofitat per enviar el mateix missatge a tothom
qui passi pel nostre passadís, decorant aquestes
grulles de paper . Sabieu que les grulles de paper
són un símbol de pau?


