
TÍTOL :  Paraules Boniques

ETAPA I DIA :  EI5 ANYS ,  10  d’octubre

Avui dilluns coneixerem la Lluna, la protagonista del conte “La col·leccionista de
Paraules”. La Lluna col·lecciona diferents paraules boniques; paraules que fan riure,
que fan pessigolles, que són maques… Un dia decideix regalar-les a tot aquell que
les necessitava perquè estaven tristos, enfadats… Quin ha estat el problema? Que
s’ha quedat sense perquè s’havia trobat a molta gent que en necessitava.

Les classes dels Diables i Diablesses i la dels Tabalers, ens hem proposat ajudar a
la Lluna.

Com ho farem? Cada divendres, un infant diferent s’emportarà a casa  una maleta
amb una cartolina. La tindreu el cap de setmana a casa.  Amb l’ajuda dels
pares/mares, hauran de pensar una paraula, escriure-la i decorar-la a la cartolina
(amb gomets, pintura, dibuixos, fotos, retalls… com més us agradi!). La maleta
haurà de tornar el dilluns següent a la classe, on la persona corresponent, haurà
d’explicar als seus companys i companyes quina paraula ha decidit regalar a la
Lluna, què significa aquesta paraula i perquè l’ha escollit.

Entre tots farem que la Lluna tingui la seva capsa de paraules boniques ben plena!

Esperem que gaudiu d’aquesta activitat amb els vostres fills i filles.

Ana i Meritxell



TÍTOL :  Projecte nou + material

ETAPA I DIA :  EI5 ANYS ,  17  d’octubre

El dilluns 17 d’octubre comencem nou projecte a EI5 anys. Els diables i diablesses i
la classe dels Tabalers s’endinsaran en una nova temàtica de treball relacionada
amb el cos, la salut i les persones que tenen cura de nosaltres. El mateix dilluns es
trobaran l’impacte inicial, ambientació i motivació del projecte i és per això, que us
demanem que no els hi comenteu res al respecte, per a que sigui sorpresa.

A partir d’aquest dia, podreu començar a portar material relacionat amb el tema, i a
més a més, tots hauran de portar durant la setmana del 20-27 d’octubre :

- 1 foto de quan van nèixer
- alçada i pes en el moment de naixença.

Amb aquest material que us demanem, farem una activitat durant el projecte de
manera grupal.

Ana i Meritxell


