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Informació : Durant els mesos de febrer i març dues de les nostres monitores Carla Carol
P3 i Nagore Romero de 1r les tenim fora al Nepal amb motiu de pràctiques universitàries.
En el seu lloc a p3 hi ha la Maria Serra i amb
el grup de 1er hi ha en Jose Muñoz, monitor
que ja coneixia prèviament als infants del
grup.
Aquest mes, s´ha incorporat en el seu lloc
Artemio Balansag com a reforç a p4 i p5 i també una nova
monitora de reforç a l´equip del menjador Ariadna Vila.
Artemio-Maria-Jose-Ariadna

Manualitats dies de pluja
Durant les hores de migdia s´han realitzat diferents tallers i manualitats aprofitant els
dies de pluja del mes de gener.
Als nens i nenes de cicle infantil els hi vàrem proporcionar diferents materials per
fomentar la creativitat i les seves capacitats motrius.... un dels tallers que més va agradar
va ser el de fer complements, trenes i braçalets.

Jocs al pati
Aprofitem l´estona de pati per fer jocs també en petits grups.
El pati ens ofereix la possibilitat de gaudir de l’espai
temporal, físic i simbòlic necessari per al desenvolupament
del joc.
El temps de joc suposa un recurs que afavoreix el
desenvolupament dels infants. De fet, el temps del pati, és
per a molts infants el temps de joc i convivència més intens
del dia.
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Amb el motiu del Cau de Bruixes a Centelles, aquest mes al menjador hem realitzat
activitats relacionades amb la temà tica de bruixes i bruixots.

Taller de cuina : Barrets de bruixa, cors i
estrelles amb pa de pessic i xocolata
Activitat on els nens
i nenes no es varen poder resistir a
llepar-se els dits.
Els infants de cicle inicial, mitjà i cicle
superior aquest mes han realitzat el
taller de cuina mé s dolç de la
temporada.
Un taller amb una gran participació .

Cada un d´ells es va decorar la seva prò pia bosseta per guardar el seu
berenar.
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Dinar embruixat
Els nens i nenes del menjador varen gaudir del dinar
embruixat amb motiu del Cau de Bruixes a Centelles.

Tots podien venir disfressats de bruixes i
bruixots.

Taller de maquillatge
La setmana del Carnestoltes hem seguit les
consignes de l´escola cada dia.
Com ja és tradició fem un taller de maquillatge
sempre relacionat amb la temàtica anual.
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Un cop d’ull
Setmana Carnestoltes

