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 PINZELLADES 

 

 

 Revista número 2 dels nens i 

nenes de l’aula F 
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Bon dia 

                        

 Els professionals de l’aula F comencem el 

dia amb alegria per acompanyar els nens i 

nenes amb una actitud positiva. 

A banda de la cançó del Bon dia, passem llista per 

saber els nens que han vingut, revisem quin dia 

de la semana és, etc. 
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L’Eva observa quin dia  

fa i ho explica als seus 

companys. 

El Karam passa llista per    

veure quins nens 

 han vingut a l´escola. 
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Al Pedro li encanta  

anar  a logopèdia per saber el 

menú diari que tenim a l´escola. 
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CONEIXEM ELS ANIMALS 

A l’aula F hem treballat els animals de granja i les seves ca-

racterístiques: on viuen, què mengen, quins aliments ens 

donen, etc. 

Ens ho hem passat d’allò més bé descobrint moltes coses 

sobre ells que no sabíem. 
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   Celebrem el dia de la Pau 

El 30 de gener és el dia  escolar de la 

No-violencia i la Pau i a l’escola  ho 

hem celebrat amb una jornada  a l’aire 

lliure on han participat tots els  

alumnes de l’escola. 



 9 

   Treballem els números     

A l’aula F treballem els números a partir de les petites 

accions del dia a dia (ens falta un got a la taula, a l’au-

la ens falta una cadira) i d’aquesta manera  

hem treballat el concepte de quantitat. 

Quan aquest concepte estigui assolit podrem donar 

pas a l’escriptura dels números. 
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El Pedro aprèn els números trucant a 

la “mami” per telèfon i s’ho passa 

d’allò més bé... 
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El Roger aprèn a sumar jugant a un dels seus 

jocs preferits, el dominó. 
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 TREBALLEM LA LECTOESCRIPTURA 

 

A l’aula F ens iniciem en l’aprenentatge de la lectura. 

Comencem  per  aprenendre sons de lletres senzills per des-

prés combinar diversos sons i de manera gradual treballar 

l’adquisició de la lectura. 

 

Ens familiaritzem amb les lletres a partir d'activitats que tin-

guin sentit com ara l'ús del nom escrit en les rutines de classe 

o a través de jocs i activitats lúdiques.  
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Amb el Pedro hem treballat la  

discriminació de vocals i ho ha fet molt 

bé!! 
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Arriba el Carnestoltes 

 El Rei Carnestoltes ha 

arribat i la  

corbata ens ha col·locat. 

 El Roger ha d’ordenar les 

lletres per formar 

 paraules relacionades 

amb el Carnestoltes 
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Així ha quedat el  

nostre mural, amb les 

fitxes dels nens i  

nenes de l´aula F  
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CONEIXEM A JOAN MIRÓ 

A l’aula F hem treballat el Projecte de Joan Miró perquè el 

coneguin, reproduir algunes de les seves obres d´art i 

treballar amb diferents tècniques plàstiques. 

Gràcies a aquest treball hem treballat diferents continguts:  

formes, colors i tamanys. 
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L’Eric i el Manel fan una  

rèplica d’un  quadre de Joan Miró 

L’Eric i el nostre company Manel van gaudir molt  

pintant un quadre de Joan Miró. 

 

La pintura té grans beneficis en el desenvolupament 

dels nens: millora la seva motricitat, els ajuda a  

relaxar-se, els fa ser més creatius i els ajuda a  

canalitzar els posibles conflictes que puguin tenir. 
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Així ha quedat el 

nostre mural del 

Projecte de Joan 

Miró 
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DONEM LA BENVINGUDA A  

LA PRIMAVERA 

Arriba la primavera i a 

l’aula F li donem la 

benvinguda amb un po-

ema que escriu l’Eric 

amb molta dedicació. 
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