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EL NOU TOBOGAN

Al  pati  dels  petits   hem 
posat  un  nou  tobogan  de 
fusta i fibra de color groc 
llampant.  Té  una  torre  i 
una  escala  i  també  un 
rocòdrom  i  un  banc  per 
jugar.

També  hem  instal·lat  un 
altre  joc,  “l'escala  dels 
trapelles”  on  els  nens 
poden  enfilar-se,  pujar, 
baixar i  saltar.  El   joc és 
tot  de  fusta  tractada  amb 
autoclau  perquè  pugui 
aguantar  la  pluja  i  els 
canvis de temperatura.  

Tots  els  jocs  compleixen 
la  norma  TÜV  que 
assegura que són adequats 
per al joc dels nens petits. 

LA CASTAÑADA

El dia 8 de novembre, a l'escola 
celebrem  la  festa  de  la  cas-
tanyada.
Aquest any hi ha una cosa nova: 
els  nens  i  nenes  explicaran 
llegenda  de  Girona.  A  les  tres 
menjarem castanyes, però abans 
hem  d'explicar  la  nostra  lle-
genda.
Els mestres couran les castanyes 
al  patí  de  l'escola  una  estona 
abans. A la classe hem preparat 
una medalla amb cada llegenda.
També hem fet la paperina.
Com cada any fem la castanyada 
després  de  fires  perquè  hi  hagi 
tots els nens.
Al  final  de  la  festa  cantem  i 
ballem “La castanyera”.
Després ho recollim tot. 

ENS  HA  VISITAT  EL  PATGE 
DELS REIS

Com  cada  any,  quan  s'acosten 
les festes de Nadal, el patge dels 
Reis d'Orient ha vingut a l'escola 
per repartir caramels a les nenes 
i nens.
Els  nens  i  nenes  d'Educació 
Infantil han fet uns reis de cartró 
– a la foto - per saludar-lo.
Dins  un  sac   s'ha  emportat  les 
cartes que hem fet les nenes i els 
nens.  Ha donat molts  caramels! 
Portava  un  vestit  vellut  blau 
fosc,  guants  i  una  corona.  Als 
dits  hi  tenia  molts  anells.  Va 
passar  per  totes  les  classes 
recollint  les  cartes  i  donant 
caramels  i  volia  saber  què 
havíem  demanat  a  les  nostres 
cartes. 
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