
 

QUÉ FEM AQUEST 
-MARÇ- 

 

1. Comencem el mes i seguim treballant l’estació de l’Hivern durant la primera quinzena, per a partir del dia 21 fer una immersió en els 

colors i els diferents elements de l’entorn que acompanyen l’estació de la Primavera. 
 

2. Treballarem també de forma intensa la Felicitat dins el programa que tenim sobre Educació Emocional, ja que el dia 20 de març es celebra el 
Dia Internacional de la Felicitat, declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Al nostre Blog trobareu a principis de mes un petit article 
que parla sobre aquesta celebració que és tant o més important que l’economia, la política....El dia 17 farem una actuació de mímica i cantarem la 
Cançó de la Felicitat. 
 

3. Amb la col·laboració dels infants també estem preparant el dia del Pare, que treballem al llarg del curs mitjançant diferents activitats 

i veiem imatges de la família.  
  

4. Els Solets també marxen de l’escoleta unes hores i van amb els avis del Cedre a fer una sessió Happy Music. Aquesta sessió es farà 
al Centre Sociosanitari del Cedre i els infants es desplaçaran fins al mateix en autobús. Aquesta activitat s’emmarca dins el Projecte Fem 
Camí Junts avis i infants, i es totalment gratuïta ja que està subvencionada pel Patronat de les Dames de Meritxell pels múltiples beneficis 
que dit projecte ofereix a tots els participants. 
 
 

5. El dia 28 de març tornem a fer  ambients d’aprenentatge a tota l’escola bressol,   els infants decideixen a quin ambient volen 

anar i el temps que volen dedicar a cadascun d’ells  -Plàstica, Psicomotricitat i coneixement de l’entorn físic – Participen tots els infants 
de l’escoleta a excepció de l’aula Núvols, el que facilita la interacció entre infants d’edats diferents i la convivència. I el més important, 
és una activitat de la qual gaudeixen moltíssim tots els infants. 
 

6. A finals del mes de març les famílies rebreu el segon informe sobre l’evolució del vostre fill. Avaluar no és posar una nota, és un 
procés imprescindible per saber el moment evolutiu de l’infant i ajudar-lo a desenvolupar tot el seu potencial, facilitant la comunicació 
amb totes les nostres famílies. 

Junts- famílies i escoleta- ajudem a fer créixer els nostres infants.                  Passeu un bon mes famílies.  


