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DIA DE LA DONA

El passat dia 8 va ser el dia de la Dona, i a la classe dels
gossos vam realitzar diverses activitats relacionades
amb aquest esdeveniment. Hem escrit a la llibreta
aquesta data tan important, els infants han dibuixat a
la dona que més admiren i han escrit el per què, ens
hem dibuixat el símbol de la dona a la mà i també
l'hem fet a la finestra! A més, hem llegit diversos llibres
d'una col·lecció anomenada "Petita i Gran" que es
centra en dones molt importants en la història com
ara la Marie Curie, La Frida Kalo, la Dian Fossey...
També hem tractat el tema de la igualtat de gènere
amb el conte "Les noies i els nois també...poden!".

MR. FOREST
Una de les activitats/tallers que ens ofereix un pare de l'escola, es fer
activitats al bosc en english amb temàtiques diverses. En aquesta ocasió
ens van acompanyar dos famílies de l'escola.
Mr Forest durant aquesta primera activitat ens ha ensenyat com fer un
menjador per a ocells ara que estem a l'hivern i el menjar es troba escàs al
bosc.
Per grups ens hem distribuït i hem anat elaborant el nostre propi
menjador per a ocells.
Necessitàvem una poma, pipes pelades, un parell de trossos de corda i un
parell de fulloles que havíem de trobar per on érem.
Per gtrups vam anar col.locant les pipes a la poma que prèviament Mr
Forest li havia tret el cor, i un cop plena ell la va col.locar en la corda amb
els branquillons i cada equip triava on penjar-ho al bosc.
Així que si us passejeu pel bosc, sobre la zona de la Font de
Sant Salvador els trobareu i pobreu observar si han sigut reclam dels
ocells!

