
Tornem amb les piles carregades!!!

Us desitgem a tots/es una bona entrada d'any i un feliç 2019,
on esperem compartir amb vosaltres noves experiències. 

Us agraïm la vostra confiança.

                                                                                     



P4/P5

                                                     Visitem l'hort.
                                                

                                                                        

                                       Ginkana!

                                       

 Hem reciclat els pots de 
maionesa de la cuina per tenir 
cubells al menjador per quan 
rentem les taules .
Els hem guarnit bé perquè ens 
agrada molt dibuixar.

 Hem reciclat els pots de 
maionesa de la cuina per tenir 
cubells al menjador per quan 
rentem les taules .
Els hem guarnit bé perquè ens 
agrada molt dibuixar.



     

1r / 2n

          Hem fet collarets amb petxines

                                                           

º

Exercicis de teatre
amb la Yolanda
Exercicis de teatre
amb la Yolanda

    Pintem al solete     Pintem al solete 

El grup de P4 
per assolir el 
projecte 
d'autonomia 
estrena el càrrec 
d'ajudant de 
menjador.

El grup de P4 
per assolir el 
projecte 
d'autonomia 
estrena el càrrec 
d'ajudant de 
menjador.



                                         

 

                 

             

                                                                                                                                                                      

També juguem a 
saltar a la corda 
amb la Rocío.

Fregant ben fort guix i 
sal hem fet sorra de 
colors per reutilitzar uns 
pots de vidre que va 
portar una família a 
l'escola.

Fregant ben fort guix i 
sal hem fet sorra de 
colors per reutilitzar uns 
pots de vidre que va 
portar una família a 
l'escola.



3r
                         
                                                     

                                                

                                                   

Taller amb el Toni  
(moni de 3r).
Amb pots de vidre 
que eren per llençar 
per reutilitzar-los 
hem tingut una idea 
genial ...els hem 
pintat amb 
retoladors 
permanents i.....

Taller amb el Toni  
(moni de 3r).
Amb pots de vidre 
que eren per llençar 
per reutilitzar-los 
hem tingut una idea 
genial ...els hem 
pintat amb 
retoladors 
permanents i.....



4t i 5è



6è

 El Carlos (moni de 6è) 
i un grup de nens estan 
construint unes 
jardineres molts 
especials...

 El Carlos (moni de 6è) 
i un grup de nens estan 
construint unes 
jardineres molts 
especials...


