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Els nens i nenes d’infantil ja ens hem estrenat amb els racons. Entre números i lletres  estem 

imparables!!  Mireu, mireu!! 

 

El treball per racons és una proposta metodològica. Delimitem  diferents espais dintre de 

l’aula i d’aquesta manera podem realitzar de manera simultània diferents activitats de 

tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. Aquesta opció ens possibilita l’oportunitat d’estar en 

contacte amb les vuit intel·ligències.  

Les mestres són les encarregades de preparar les propostes a les quals, els nens i nenes hi 

accedeixen d’una forma oberta. Les diferents activitats estan pensades per realitzar-les 

autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult.  

 

 

I a més a més... 

Encetem l’octubre amb una bona notícia:  Ja som escola verda!! 

Com bé indica la placa que ja llueix a la porta principal d’entrada del 

vestíbul. Seguim cuidant el planeta, vetllem pel medi ambient i no 

deixem de fer el reciclatge.  
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I com qui no vol la cosa...ja estem a la tardor! 
 
Sí, sí, ja hem encetat l’octubre i és que....ens encanta! Olorem canvis allà on mirem; 

època de bosc, bolets, castanyes i tot allò que ens recordi que ja podem anar pensant 

en fer el canvi d’armari. Mireu bé tot el que es belluga per l’escola: 
  
 

El planeta no és un lloc de visita, és casa nostra. 



I a més a més... 

 

Tots els alumnes de l’escola hem realitzat un taller d’alimentació saludable.  Ens ha anat 

molt bé de prendre consciència de la importància d’arribar a l’escola havent fet un bon 

esmorzar a casa i d’aprendre a fer-nos berenars saludables que ens assegurin uns bons 

hàbits i tota l’energia que necessitem.  
 
 

 

 

Espereu, espereu, que encara hi ha més!! 
 

Cada dimarts, els mitjans sortim a conèixer el nostre entorn. Tenim una hora setmanal per 

descobrir l’entorn natural, ja que l'hem de cuidar i valorar si volem conservar aquest pai-

satge tan bonic. Un dia vam anar al bosc a buscar senyals sobre el tipus de vegetació que 

ens envolta i de quins animals viuen aquí o hi passen sovint. Un altre dia vam anar a l'hort a 

preparar la terra per poder plantar aviat alguna hortalissa d'hivern.  A més, hem estrenat 

un "Quadern de camp" en el qual anotem les troballes que fem, els noms de les plantes 

que hem observat i dibuixem també tot allò interessant. De moment no us volem explicar 

res més però si podem, us anirem informant de moltes altres activitats relacionades amb la 

natura... i us ensenyarem fotos i tot. Fins aviat! 

 
 

A recordar: 
 

I avui, més que un recordatori, us 

volem donar les gràcies pel vostre 

compromís amb l’escola. Un 

agraïment per avisar-nos de les 

absències dels vostres fills i filles, per 

l’esforç que feu a les entrades i 

sortides i per la puntualitat. 

Moltes gràcies famílies!! 

Per llegir: 

No us perdeu l’article d’en 

David Bueno “La mirada 

d’aprovació d’un mestre és 

més gratificant que un 10”. 

La trobareu a:  www.eldiario.es  

 
 
 

 

 
Per pensar: 

“Quan estalvies a un infant l’esforç que ell podria fer, li estàs impedint créixer ” 

                                                                                                               Maria Montessori 
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