
JUDITH LAMOLDA

PAULA DOMÍNGUEZ

CARLA HONRADO



DILLUNS 24/03/2014

Cada dilluns fem una activitat anomenada l’aventurer, aquesta tracta de portar i explicar alguna

cosa que li agradi i que vulgui compartir amb els companys i les companyes de la classe. Aquesta

activitat, l’haurà de preparar durant el cap de setmana per poder dur-la a l’escola i mostrar-la.

Paula: Quan hem arribat a l’escola, els infants han explicat que han fet el cap de setmana.

Seguidament, hem començat a fer l’activitat de l’aventurer, on l’Aloïs ens mostrava els diferents

estris que fa servir per preparar la pasta i els ingredients que utilitza per fer-la. També hem provat les

pastes que havia fet aquest cap de setmana amb les seva mare, que estaven fetes de safra i tinta

sèpia...mmm que bones! Després del pati, he anat amb els Mossenyes a fer llengua i més tard amb

el grup dels timbalers on hem explicat la història de Sant Jordi, ens hem disfressat de dracs, cavallers

i princeses i per últim hem fet un dibuix. A més, he donat l’esmorzar i el berenar als infants.



Judith: Mentre esperaven a que arribessin tots els nens i nenes, els altres anaven

realitzant dibuixos lliures. Un cop ja hi érem tots, hem començat la rutina del bon dia

cantant cançons i han fet el que toca els dilluns que són números. Més tard, han fet un

dibuix de la primavera, ja que la nena que havia de fer l’aventurer no ho ha pogut fer, i

així també recordaven que ha començat la primavera. Després del pati, he anat amb

el grup dels Mossenyes a fer matemàtiques repartint diferents tasques per grups. A la

tarda he tornat a anar amb els Mossenyes, però aquest cop a fer llengua, on hem

treballat les síl·labes i memòria.



Carla: Després de fer la rutina del bon dia, hem fet l’activitat de l’aventurer. El nen que era

l’aventurer ens ha explicat la seva passió per els castells, escuts, dracs, cavallers... i ens ha

portat una disfressa que li ha fet la seva mare de cavaller feta de cartró, a més de moltes

fotos de la seva visita al castell del Pertús. Després del pati, he anat amb els Maulets,

Timbalers i Enxanetes a dinar. Més tard, he portat a dormir al més petits i al tornar he anat

amb els Maulets on amb fang havien de fer el seu nom i on després els hi he explicat el

conte de l’abecedari. Al finalitzar, els hem reunit tots els diables per celebrar l’aniversari d’en

Paul.














































































