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BESCANÓ PETIT
Per l’Equip de Monitores

LA LUDOTECA

A la Ludoteca
treballem esports
i tradicions
A la Ludoteca vam dedicar el mes de
març a conèixer els esports, i per això
vam visitar els nens i nenes del Txulipatí,
de l’escola esportiva i del Club de Futbol,
que ens van rebre amb els braços oberts
Vam estar molt contents i agraïts perquè ens van
ensenyar moltes coses, i tots ja tenim ganes de
créixer per poder practicar algun esport com ells.
A l’abril, vam aprendre les festes populars i tradicions de casa nostra. Un dia vam fer el Nadal,
un altre Sant Joan, i també carnaval. Així vam conèixer una mica millor la nostra cultura!
A part de les activitats que fem, cada tarda ens divertim, compartim i ho aprenem tot amb els jocs
i les joguines que tenim a la Ludoteca.
Per Ramon Ministral

L’ESCOLA

Fruites, i tant!
Durant el mes de febrer a l’escola vam
treballar un projecte educatiu sobre les
fruites basat en el llibre Fruites, sí!, de
Pep Nogué i Anna Roura (Vatel Edicions), que vam anomenar Fruites, i
tant!
Aquest projecte interdisciplinari es va
dur a terme al Cicle Inicial. L’objectiu
final del treball era educar els alumnes
en l’adquisició de l’hàbit de consumir
fruita, incorporant la fruita a la vida
quotidiana i apreciant els seus beneficis. Entre moltes activitats realitzades,
els alumnes van observar i analitzar diferents fruites a través dels sentits del
gust, el tacte, l’olfacte i la vista, per
veure les seves característiques.
Els alumnes van conèixer diferents
maneres de tastar les fruites amb la
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realització d’uns tallers de cuina amb
l’assessorament de Pep Nogué.
Altres activitats que van resultar engrescadores per als alumnes van ser:
una gimcana amb activitats esportives, la visualització de documentals,
una visita al mercat del poble, l’observació d’un llimoner i un taronger,
cançons i coreografies preparades
pels alumnes, l’estampació en fruita,
la participació en l’elaboració d’una
macedònia per al dia de cloenda i
moltes coses més!
El treball va resultar molt motivador
i significatiu per als alumnes i mestres del Cicle Inicial.
El dia 12 d’abril va tenir lloc la presentació del llibre Fruites, sí!, a càrrec de Pep Nogué, gastrònom i
coautor del llibre.
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BESCANÓ PETIT
LA LLAR D’INFANTS

Per l’Equip d’Educadores

Els petits ens seguim divertint

Mentre els nostres papes i mames ens
feien fotos de carnet per apuntar-nos
a P3 (l’escola dels nens i nenes grans)
i es començaven a mirar la bata de
quadres verds de can Pau, nosaltres
continuàvem amb la nostra.
Sabeu quina en van fer el llorito Pitu i
la papallona Llona (les mascotes de la
classe dels Senglars i les Guineus)?
Cada setmana ens van mostrar un raconet nou del nostre poble! A vegades
ja el coneixíem perquè els papes ens
hi havien portat, però de vegades no, i
era molt divertit, perquè les nostres
educadores feien pallassades, que d’aquest tema en saben molt!, i sempre
apreníem coses noves tot jugant.
Vam anar al mercat a comprar grana
(a les àvies i els avis del poble els va fer
molta gràcia veure’ns, i sobretot que
ens portéssim tan bé amb la corda de
sortir a passejar). També vam anar a
la Ludoteca (a jugar i a mirar contes al
raconet de la biblioteca infantil), on
les educadores ens van explicar que
no es pot cridar i que els contes i les
joguines s’han de tractar amb cura.
Sabeu què? La persiana metàl·lica de
la biblioteca és màgica: si fas «Plisplis-plis!!», puja i baixa tota sola. Un
dels llocs on també ens ho vam passar
molt bé és a la gespa del pavelló i a davant del casal d’avis, fent jocs amb robes de colors i corrent amunt i avall
del parc... Ens hi vam cansar molt i
vam haver de fer una migdiada...!
L’últim que vam anar a veure va ser el
parc de l’Ajuntament i també el CAP,
on hi ha la Pilar, que tots coneixem
perquè és la nostra metgessa.

En Pitu i la Llona també ens acompanyaran quan estudiem els oficis, com
ara el de metge i metgessa, i vindrà
una ambulància a la llar d’infants i ens
explicaran per a què serveix tot el que
porta. Un altre ofici serà el de flequer,
i la visita la farem a la botiga d’un ajudant incondicional dels nens i nenes
d’aquest poble: en Ferran de la fleca,
que ens ensenyarà com es fa la pasta
del pa i quins tipus de pastissets fa a
la botiga. Per acabar no ens oblidarem
de l’ofici de mestra, perquè anirem a
l’escola dels nens i nenes grans a jugar
al pati i a conèixer les classes del curs
vinent; ni el de policia, ja que els Mossos d’Esquadra vindran a la Llar amb
la moto i el cotxe de policia a fer-nos
una demostració de com sona la sirena, i a més faran una xerrada per als
papes i les mames!
Els més petitons de la Llar hem omplert les classes d’olors i de colors,
perquè cadascú de nosaltres ha portat

una flor i en tenim cura cada dia (l’observem, la toquem i, de tant en tant...,
la tastem!). Ens han explicat que les
nostres aules estaran plenes de pots
metàl·lics, cintes, robes, taps de tots
tipus, llanes, agulles d’estendre
roba..., per poder remenar-ho tot i jugar-hi com vulguem, tot acompanyat
amb una música relaxant d’aquelles
d’aigua i d’ocellets (d’això els grans en
diuen joc heurístic; quin nom més
lleig per a una cosa tan maca!).
Quan faci molta calor i tot el poble estigui ple de flors i les veïnes es facin la
competència per veure qui té el jardí
més maco, treballarem les olors i el
gustos. Les olors les estudiarem amb
flors, sabons, peles de llimona i de taronja, colònies..., i els gustos, amb la
xocolata, la sal, el sucre, la gelatina i
totes les fruites de coloraines que es
puguin trobar en aquesta època, per
arrodonir-ho fent una macedònia gegant, mmmmm!
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