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La paraula tomàquet prové de
l’asteca “tomati”o “xitomati” i
el seu color originari era el
groc

La Manduca.

La recepta: El gaspatxo
Poseu 1 kg de tomàquets ben madurs, 2 pebrots verds, 2 cogombres, mig pebrot
vermell, 2 grans d’all, mitja ceba, un gotet d’oli d’oliva, un terç del mateix got
de vinagre, 4 o 5 llesques de pa sec, sal i aigua en un recipient, tritureu amb la
batedora, liquadora, robot de cuina... i voilà! Gaspatxo ben fresquet! Si voleu,
podeu presentar per acompanyar les mateixes verdures tallades ben petites i
cadascú se les pot afegir al seu gust.

... i per Sant Jordi, sopa de lletres, llibrets i maduixes

Xalar.
Durant aquest 3r trimestre, malgrat que ha estat llarg, hem tingut dificultats per jugar
no sols els partits de camp mort i de bàsquet, sinó també la Fase Final del torneig
d’escacs, que vam haver d’ajornar una setmana perquè els grans van anar d’excursió. Això
ha estat per unes quantes raons :
- Vam voler recuperar la lligueta de bàsquet , no prevista per aquest any.
- Una de les cistelles es va trencar i van trigar setmanes en arreglar-la
- L’organització del I torneig d’escacs al mes de maig
- L’acumulació de sortides i colònies durant aquest trimestre
- El temps: ha plogut més del que és habitual i encara que plogués poc, la pista quedava
impracticable per jugar.
En resum, lamentem si algun nen/a no ha pogut jugar o ha jugat menys, malgrat
estigués apuntat/da. El cúmul de circumstàncies ha fet que algú/na no hagi tingut
l’oportunitat de jugar.
No oblidem tampoc que dins l’horari de migdia està encabit l’anglès que imparteix Learning
i aconseguir que els partits no coincideixin amb altres activitats no és tasca fàcil.

Tanmateix, us fem el recompte de nenes i nens inscrits i/o participants:
25 equips camp mort amb un total d’inscrits de 94 ♀ i 113 ♂ , que fan un total de
207 alumnes.
De bàsquet 8 equips: ♀ 20 i ♂ 39. Total 59.
A la Final del Torneig d’escacs: 9 ♀ i 13 ♂
Cal dir que s’ha mantingut la inscripció d’escacs , hem passat de 65 a 66 inscrits 29 ♀ i
37 ♂. Força, força bé! Ens ha sorprès gratament la continuïtat i compromís que hi ha
hagut!!

D’altres jocs i activitats .
Els/les bombers i superherois han fet molts jocs de pati clàssics, que els encanten, com el de les
estàtues, pica paret, la bomba, etc. Els dies de pluja han vist pel·lícules com El libro de la selva
o Monstruos SA.
Als pquatreros els continua agradant que els expliquin contes. Els divendres continuen ballant
batukada, el ball de gitanes, balls del món... També han interpretat contes o han fet jocs de
pati...encara que pocs. Són molt dormilegues!!!
Ara, els/les petites de l’escoleta fins i tot fan ballaruca després de dinar, abans d’anar a dormir.
Amb l’Eloi de baixa per operació de genoll (monitor de 1r A) vam haver de reorganitzar les
monitores que farien les activitats fixes: Balls l’ha fet la Míriam (monitora de 1rB) i Hoquei la Júlia
(monitora de 2n B). S’han fet també jocs psicomotrius.
Segueixen amb les cartes els/les més grans!!
Munten coreografies de balls per ús intern
Al pati, i mentre esperen que acabin de menjar la resta del seu torn, es continua jugant amb
passió a matar conills, continuen fent els bolletes, com no, i sorra fina. Futbol en una porteria,
ataqui i gol i saltar a corda.
Però quan arriba el “caloret”, arriba: El manguerazo Per tal de fer passar
una mica la calor i remullar el pati per no empassar-nos la pols, fem el que ja
s’anomena el “manguerazo”. Els ruixem una mica amb la mànega...

Enigma

En Franc pren tranquil·lament l’ esmorzar mentre llegeix el diari que
té sobre la taula. De cop i volta la tassa s’enlaira. Ell no es fa
mal, ni res ha xocat amb res, però tot ha quedat ben remullat de cafè,
no sols en Franc, sinó també el diari. Què ha passat???
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