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La Manduca.       

... i els dimecres, el pa integral. 

 

La recepta:   Lluç amb salsa de taronja (per a quatre persones)  

Sofregiu tres o 4uatre cebes mitjanes a foc lent. Afegiu-hi 200 g d’ametlla 
marcona sencera crua i 100 g d’avellanes torrades i pelades i deixeu que es 
vagin fent fins que les ametlles agafin color. Incorporeu 4 taronges pelades i 
senceres (o a trossos grans) i deixeu que continuï fent xup xup una estona més. 
Després tritureu-ho amb la batedora. Si veieu que queda molt clar ho podeu 
espessir amb farina de blat o d’arròs. Reserveu. 
Poseu els filets de lluç (o el peix que us agradi) en una safata de forn amb un 
raig d’oli i saleu. Aboqueu la salsa per sobre i introduïu al forn, que ja tindreu 
calent,  a temperatura mitjana, durant 15 o 20 minuts, o fins que el peix estigui 
cuit. Bon profit!!! 
 
  

Xalar.                                         
Seguint la tradició, aquest trimestre hem jugat a PITXI.  

S’han format 17 equips ( 3 més que el curs passat) des de primer fins a sisè, amb un 

total de 154 participants . 

Els partits van començar el 6 d’octubre i hem arribat fins al final del trimestre. 

♂ 85  ♀ 69 

Què tenim en compte a l’hora de qualificar els equips?    

 

Com sempre, se’ls atorga un diploma de  participació amb la foto de l’equip. 

Els/les de 5è i 6è barrejats estan explotant al màxim jugar a pitxi fora de competició 

amb la Laura i l’Eloi. D’altres, amb la Vane, al futbol, amb els seus ets i uts. 

Ho 

sabem 

fer 

millor 

Hem 
jugat 
molt bé 

No 
calia 
jugar 
així 

Si us interessa el tema... 

Antonio Ortí i altres, Comer o no 

comer. Falsedades y mitos de la alimentación. 

Ed. Planeta.  

Josep Pàmies,  Dolça Revolució. 
Stevia Editors 



Procés d’elaboració d’un bollete. 

1.- Inspecció ocular. Escollim el terreny 

2.- Seiem. Què fem amb les cames?. Algú i/o alguna amb les cames gairebé fan 

l’espagat, d’altres prefereixen seure a la gatzoneta. 

3.- Amb les dues mans i amb energia escombrem el tros de terreny. 

4.- Ja podem fer la sorra fina i fer el munt. 

5.- Ens aixequem, anem a la font, omplim d’aigua la boca i tornem a la parcel·la, 

l’aboquem al damunt de la sorra fina i calculem si en necessitem més. Si ja en tenim 

prou, podem començar a modelar-la. 

 
A Infantil ens agrada jugar a Peus quiets, Estàtues, L’Aranya, Veig veig, Pica paret... 
però també ens agrada ballar el Buggie-buggie, en Joan petit, el Ball de la Palmera i 
moltes altres danses. 

Contes que hem explicat: En Tabalet, En Pere i el llop, L’Elefant encadenat, El Gegant 

del Pi, Com es fa l’Arc de Sant Martí...  
 
A Primària hem jugat al Mocador creuat, a Blau i verd, a 4 cantons per equips, a Polis i 
cacos, a Seguir la línia, Espiadimonis, Cadires musicals, 2 sí i 3 no, Pillapilla/memory, 
Comecocos i molts d’altres. 
També s’han organitzat unes Olimpíades casolanes a quart i sembla que s’està formant 
una petita coral, autogestionada per alumnes de cinquè. 
Als de sisè els encanta crear i ballar les seves pròpies coreografies. 

Amb les caixes de verdures que hi ha al pati de sorra, els/les de primària 
fan estructures i joc simbòlic. 
 

Perquè se’ns arruguen els dits quan estan en remull? Perquè 

així ens ajuden a poder agafar millor els objectes. Les arrugues fan que els 

dits funcionin com ventoses. 
 

Notícies         
L’Albert, monitor de 1r, ha concursat en el programa de TV3 “Oh Happy 

Day” amb la coral VAKOMVÁ. Els dies que ha faltat per gravar el programa, 

l’ha substituït l’Aina. En aquest mateix grup, ha fet practiques de monitora 

l’Anna.  

Des del 13 d’octubre tenim una vetlladora per 2 alumnes de NEE de P4. 

També es diu Anna. La Kenia, que estava a P3, ha marxat a finals de 

novembre a fer de monitora d’esquí. L’ha substituït l’Elena. 

 

Qui està amb qui? 
P3 Peixos: Maria i Elena    1r Albert i Loli (Anna en pràctiques) 

P3 Tortugues: Georgina i Ge   2n Laura V. i Santi 

P4 Vero i Alba     3r Eddie i Míriam 

P4 Irma, Alba i Anna    4t Yolanda i Kírian 

P5 Assun     5è i 6è Vane, Eloi i Laura F. 

P5 Aleidis i quan es necessita, l’Alba de P4 Al pati de sorra, Anna i Esther 
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