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Comencem una nova setmana. Una nova possibilitat d’aprendre coses noves, 
de conèixer noves maneres de ser i de pensar, de poder fer tota una colla de 
coses que t’ajudin a créixer. La setmana serà curta a nivell escolar però els dies 
de festa t’ofereixen la possibilitat de fer coses que poden enriquir el teu 
creixement. Aprofita-les!
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BON
DIA
3-7 ANYSCANVIEM PER CRÉIXER

APRENDRE A VIURE

Comencem la setmana amb la cançó: NO SOM PENJADORS. de Damaris. 
https://www.youtube.com/watch?v=6x3OiXSaSRM

● Què ens diu la cançó?
● Què fem quan ens venen a buscar els pares a l’escola?
● Col.laborem a casa? Què fem?

PARLEM-NE ENTRE TOTS!!

Avui explicarem el conte: EL RATOLÍ FREDERICK
El ratolí Frederick és un ratolí molt especial, és poeta. Ens explicarà la 
importància de les paraules. També ens ensenyarà com entendre la 
diversitat amb una cera de color vermell. Tot plegat per viure l'art, la 
poesia i la vida amb un toc de tendresa i molt d'humor.
● Què li passa al ratolí Frederick? l’entenen els seus amics?
● Com s’acaba el conte?                 PARLEM-NE ENTRE TOTS!!

TARDOR TEMPS DE CANVI!
Ja fa dies que ha arribat la tardor, podem tornar a anar a veure els arbres de 
l’escola.
● Observem entre tots si hi veiem canvis! Quins?

Aprofitant que som a fora de l’aula i sii el temps ens ho permet, podem anar al 
pati on hi ha la imatge de Santa Joaquima i en parlem entre tots!
   

Avui és una de les festes de “lliure elecció” que cada any tenim a les escoles. 
A Vic hem triat, entre elles el dia 11 d’octubre.
Aprofita  el dia d’avui per escoltar contes, dibuixar i pintar, jugar… Que tinguis 
un bon dia. 
..

Avui és la festa de la Mare de Déu del Pilar. Gaudeix del dia i recorda totes 
aquelles persones que porten aquest  nom.

https://www.youtube.com/watch?v=6x3OiXSaSRM

