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La Manduca.       

Aquest any s’ha allargat l’aturada  biològica del sonso i no n’hem pogut donar el mes 

de març. 
 

La recepta:   Llenties guisades amb carbassó i pastanaga  (per 4)  
 Sofregiu a foc lent dues cebes, tres o quatre pastanagues, un o dos carbassons i 
un o dos grans d’all, tot tallat a daus. A part, heu de bullir les llenties en una 
olla amb aigua, una ceba sencera, una cabeça d’alls, una fulla de llorer i sal (o 
comprar-les ja cuites, és clar). Un cop cuites, escorreu les llenties i afegiu-les al 
sofregit de verdures donant-hi unes quantes voltes perquè agafin gust.  Si voleu, 
als més petits els podeu triturar les verdures abans d’afegir-hi el llegum. També 
podeu fer aquesta recepta amb cigrons o mongetes.  

 Bon profit!!                                                                               

Xalar.                                                        
Continuem amb les lliguetes. Aquest trimestre: futbol i bàsquet 

S’han format  14 equips de futbol  amb 126 participants   ♂ 89  ♀ 37 
i  5 de bàsquet (cicle superior) amb  34 participants  ♂ 28  ♀ 6. 
Els partits van començar el 26 de gener i han arribat fins a finals de març. 

Que macos que estan a les fotos dels equips!!! 

Endevinalles: ( Si busqueu bé, trobareu les respostes no gaire lluny) 

Una capseta blanca, que quan s’obre no es tanca. Què és?  

Quin és el país que té nom de postres ?  

Quin és l’ instrument musical que només té una corda?   

Quin és l’animal que té els peus al cap ? 

 

 El dubte Quants gelats et pots menjar amb l’estómac buit ? 

Millores que s’han de realitzar  a la 

cuina a demanda d’Inspecció de 

Sanitat: Cobriment canonades i  

instal·lació fals sostre de fàcil neteja i 

sense racons. Al menjador , col·locació 

de mosquiteres desmuntables. 



A Infantil  juguem a Les Cadires, Trobar colors, Els Disbarats, El telèfon, Trobar la 

parella animal, al Drac ... i ballem l’Eram sam sam,  el Ball de la Civada, el Txutxuà, 

el Taló punta, el Kokoleoko, la Palmera... i moltes altres danses. 

 

També  expliquem contes com Les dues cabretes, La petita llavor, L’estrella de la 
Laura, La Rínxols d’or, La lletera, En Patufet... i algun dia que ha plogut hem 
mirat dibuixos animats. 
 
Jocs que fem al pati a Primària: Mataconills amb 2 pilotes, el Mocador creuat, Els 3 
equips, Arrencar cues, La sardina, La bandera, Baròmetre de Valors, Plou i pedrega, Els 
3 camps... 
En petit comitè juguem al Samurai, al Presi, als Xinos, a la Rata i els de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

s’inventen coreografies que assagen al pati, compartint civilitzadament l’aparell de 

música. I d’esports,  a voleibol casolà. 

Amb els de 5è hem resolt uns quants enigmes de detectius i d’enginy. També ens 

expliquem enganyifes i endevinalles. N’hi ha alguns que ja hi tenen la mà trencada!!  

També hi ha els que practiquen Parkour, que ens porta de  cap intentant que no 

se l´obrin. Algú ja ha patit un esguinç... 

 

Notícies                                                   
     
Des del 6 de febrer tenim una monitora més a cicle superior, la Bruna, que també és 

exalumna de l’Escoleta, així que ara cada classe té el seu monitor/a igual que la resta 

de grups de primària.  

Així doncs, hem pogut recuperar, per 5è i 6è que puguin jugar a hoquei i ballar, amb 

els seus propis monitors. 

També a partir de gener 2015 ens fem càrrec de la compra de  maquinària de la 

cuina, que passarà a formar part de l’ inventari de l’escola. 
L’Albert, monitor de 1r, ha trobat feina de mestre i ha marxat a principis de febrer. El 

substitueix la Júlia.  

Fa uns mesos que tenim a una mare de l’Escola fent pràctiques per un Màster en 

Prevenció de Riscos.  

Actualització de Qui està amb qui? 
 

P3 Peixos: Maria i Elena    1r Júlia i Loli              
P3 Tortugues: Georgina i M.Ge   2n Laura V. i Santi 

P4 Vero i Alba     3r Eddie i Míriam                                 

P4 Irma, Alba i Anna (vetlladora)   4t Yolanda i Kírian 

P5 Assun     5è Bruna i Vane 

P5 Aleidis i, quan es necessita, l’Alba de P4 6è Eloi i Laura F. 

      Al pati de sorra, Anna i Esther 
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