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Aquest curs
estrenem marmita
La Manduca.

La recepta: Fideuà de verdures
Un cop sofregida la ceba, heu d’anar afegint a la cassola les verdures que més
us agradin, tallades a daus (nosaltres hi posem carbassó, pebrot vermell,
albergínia, coliflor, bròquil i mongeta tendra). Quan estiguin cuites, incorporeu
el tomàquet ratllat (pot ser natural o en conserva), que les cobreixi i deixeu
coure a foc lent. Salpebreu al gust. A banda, enrossiu a la paella amb una mica
d’oli els fideus i finalment afegiu el sofregit amb totes les verdures fins que els
fideus estiguin cuits.

... i per Sta. Cecilia postres de músic
En comptes de ganyips, els/les alumnes d’Educació Infantil han tingut de postres unes
boletes d’ametlla que els han fet les cuineres (Us recordem que, el Departament
d’Ensenyament recomana no donar fruits secs sencers als menors de 6 anys pel perill
d’ofegament).
Als alumnes de Primària els hem repartit una bosseta amb fruits secs variats.

Xalar.
Ja sabeu que aquets any hem recuperat les activitats d’ Hoquei i de Balls. I
també us oferim Escacs, però amb la diferència que a partir d’aquest curs es fa
mitjançant inscripció. Es realitzarà des de l’octubre fins el maig.
En aquest moments tenim 70 inscripcions de les quals ♂44 i ♀ 24
Anem per la 22a lliga de pitxi.
S’han format 18 equips, però un de 6èA a la 3ª jornada es va auto-esborrar. Així,
finalment hem tingut 17 equips des de primer fins a sisè amb un total de 141
participants ,♀ 54 i ♂ 87 .
Com sempre, se’ls atorga un diploma de participació amb la foto de l’equip.

Ja comença a formar part del paisatge el rodolar dels diàbolos, de moment per
4t,5è i 6è. Si la cosa va quallant, s’ampliarà progressivament a altres cursos.

Els de P5 han escrit i il·lustrat el conte de la Castanyera.
El trobareu penjat a la WEB
Sant Nicolau *
Els alumnes de 6è fan de St Nicolau. Mitjançant sorteig, 2 de l’A i 2 del B. Ho fem al
gimnàs. Els/les St. Nicolau tiren caramels a tots els nens i nenes, un cop canten la
cançó.
A Infantil, cada classe tria un nen o nena que farà de Sant Nicolau i es vesteix amb
mitra i llarga capa on es recullen tots els caramels.
*( vegeu l’apartat de notícies de la WEB per saber el seu origen)
Us presentem a l’equip:
A la Cuina: La Rosa Mª, la Rafi, La Montse, la Fina i la Rosario
P3 Tortugues: Kirian i Anna S.
P3 Peixos: Assun i Sara
P4 Maria, Anna F., i Mª Ge.
P5 Irma i Elena.
Vetlladora, la Mireia
1r Miriam i Eloi *.
2n Loli i Júlia **.
3r Santi*** i Marina.
4t Arnau*** i Georgina
5è Yolanda i Laura**
6è Vane* i Bruna
L’Enric és el monitor d’Escacs
* L’Eloi i la Vane fan Hoquei
** La Júlia i la Laura fan Balls
*** El Santi i l’Arnau fan Jocs Organitzats i/o dirigits
Coordinadores L’Anna i l’Esther
De pràctiques tenim a :
L’Elia a P4, a la Clara a 1r, a l’Albert a 2n i a l’Alba a 3r
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