El Drac de Sant Jordi està enfadat?
Hi havia una vegada un drac que per Sant Jordi li agradava
escoltar les històries que grans i petits creaven, i ho feien
amb boniques paraules que sonaven com preciosa
música.

El drac! Cada un de nosaltres
hem fet una escata.

AGENDA
13.05.16 P3-6è Festa de lliure
disposició
16.05.16 Festiu
SORTIDES
03.05.16 P2-P3 Auditori
04.05.16 3r Cursa d'orientació
06.05.16 6è Trobada literària
amb les Primàries
10-12.05.16 1r-2n
Convivències a Mas d'en
Pedro, Vilanova
10-12.05.16 3r-4t Convivències
a la Garrotxa
10.05.16 6è Ballada Country
amb casal d'avis
11.05.16 P3-P4 Granja Can
Pou
17.05.16 3r Taller de sorolls al
Turó Parc
20.5.16 2n Zoològic

Els anys passaven i mica en mica, grans i petits anaven
oblidant aquelles precioses paraules i com un vent vingut
de terres desconegudes arribaven al castell paraules
malsonants, sovint anomenades paraulotes, com una
mena de malaltia contagiosa que els infants les feien
servir.
Els més petits no sabien què volien dir, però com els grans
les usaven ells també ho feien. El Drac estava trist i
enmalaltia però no sabia com capgirar la situació.
Sortosament el cavaller Sant Jordi va arribar i en comptes
de salvar la princesa va salvar el Drac explicant que ningú
havia de fer broma amb paraules malsonants ja que
sovint es diuen com una agressió verbal, que s'hauria de
saber el significat, i que es busquessin paraules divertides
que els infants puguessin usar quan estiguessin enfadats.
El Drac poc a poc va anar millorant ja que la música de les
paraules boniques tornaven a sonar a l'escola.
I conte contat ja s'ha acabat i en aquest castell anomenat
ESCOLA NAUSICA, i amb la co.laboració de tots, la
creuada de les bones paraules ja ha començat!!!
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