
el passat 23 de febrer, els cargols vam visitar el
museu de ciències naturals de barcelona . ens va
agradar molt observar, investigar, manipular i
descobrir els 'elements naturals del niu de ciència :
óssos, minerals, restes vegetals i animals . . . també
vam fullejar llibres d ' informació científica,
tractant de trobar informació sobre el material
que estavem manipulant .
Aquesta experiència ens va servir per fer-nos
encara més preguntes sobre l 'entorn, la nostra
curiositat no para de créixer, volem seguir
investigant !

al migdia, vam dinar al costat del museu, i vam
acabar el dia gaudint d 'una bona estona d 'esbarjo
en un parc . 
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8 DE MARÇ

també hem preparat aquesta exposició sobre les dones importants de la
nostra vida . hem volgut donar valor al paper de les mares, àvies, amigues o
germanes que ens cuiden cada dia, per això son tan i tan importants . 

DIA DE LA DONA
com a escola feminista, eduquem en la igualtat diàriament, tenint
present que cada acte compta per construir un món més
equitatiu entre dones i homes .

així, el 8 de març és un dia rellevant per pensar i parlar sobre
els estereotips que encara arrosseguem, que de vegades no
deixen lloc per sentir-se feliç amb un mateix .

durant aquestes setmanes, els contes ens han ajudat a posar
paraules a algunes d 'aquestes situacions : pot un nen pintar-se
les ungles? hi ha coses de nens i coses de nenes? pot un pare
cuidar 10 fills?

us convidem a donar-hi una ullada a aquestes històries, a
nosaltres ens ha ajudat a conversar, opinar i reflexionar i
també per viure moments molt divertits, com portar les ungles
de colors, sentint-nos tant felices com en joan . 


