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La malaltia del

E4sl

plàtan *

La Manduca.

La recepta: Arròs amb samfaina
Sofregiu una ceba tallada a trossets i aneu incorporant les verdures (pebrot
vermell, carbassó i albergínia) tallades a daus, doneu-hi unes voltes i després
afegiu el tomàquet ratllat. A banda, en una paella amb una mica d’oli, fregiu
l’arròs amb una mica d’all i julivert, tot remenant perquè no s’enganxi. Després,
incorporeu la samfaina i el brou de verdures que toqui segons la quantitat
d’arròs que hi hagueu posat, saleu i deixeu coure al punt. Bon profit!!

... i per Sta. Cecilia postres de músic
Els/les alumnes d’Educació Infantil han tingut de postres unes boletes d’ametlla que
els han fet les cuineres **
Als alumnes de Primària els hem repartit una bosseta amb fruits secs variats.

Xalar.
A més a més dels Jocs organitzats, d’ Hoquei i de Balls, també fem escacs pels
alumnes de primària. S’apunten mitjançant inscripció. L’activitat es realitza
d’octubre a maig.
En aquest moments tenim 80 inscripcions de les quals ♂49 i ♀ 31
Anem per la 23a lliga de Pitxi. Organitzada per tota la primària
S’han format 15 equips amb un total de 128 participants ,♀ 51 i ♂ 77.
De Bàsquet és la 20ª edició i en aquesta s’han format 8 equips amb 59 participants,
15♀ i 44♂
La foto de l’equip amb els participants que no falti.
Es manté el jugar i fer saltar els diàbolos i els aficionats són els de 4t, 5è i 6è.
El joc que juguem diàriament ininterrompudament des de fa al menys 13 anys és el de
MATA CONILLS. El juguen nens i nenes i edats diferents tots barrejats. Des
d’alumnes de 1r fins els que ja fan 6è.
Les cançons, danses i músiques d’Infantil , La Polca d’Ours,, La Flauta Màgica, La Castanyera, El
Barbero de Sevilla, If you are happy, One Little Finger, Nadales.
...i un munt de contes.

Sant Nicolau * **
Els alumnes de 6è, com sempre fan de St. Nicolau; 2 alumnes de l’A i 2 del B. Aquest any han
estat el Pol del Pozo, la Irene Burrel, en Gerard Díez i la Judit Marsà. Per tal de rebre els
caramels cal que cantin la cançó de:
“ St. Nicolau obriu la portalada, que el vent és fred i porta la gelada (...), St. Nicolau obriu,
obriu si us plau.
Ho fem al gimnàs.
El St. Nicolau amb capa llarga i corona van ser a la classe dels peixos el Jaume Maranges i la
Lola Gea de les tortugues.
De P4 van ser Nora Ruíz i Arnau Palanques i de P5 Martí España i Nil Vargas

Us presentem a l’equip:
A la Cuina: La Rosa Mª, la Rafi, La Montse, la Fina i la Rosario
P3 Tortugues: Georgina i Elena. P3 Peixos: Assun i Mireia
P4 Kirian, Sara i Anna S. P5 Maria i Mª Ge.
1r Loli i Marta, Vetlladora: l’Irma. 2n Míriam i Eloi. 3r Santi i Bruna.
4t Marina i Júlia 5è Vane i Anna F. 6è Yolanda i Laura
L’Enric és el monitor d’Escacs
L’Eloi i la Vane fan Hoquei
La Marta i la Laura fan Balls
La Marina i Bruna fan Jocs Organitzats i/o dirigits
Coordinadores l’Anna i l’Esther
De pràctiques tenim fins final de trimestre a :

La Clara a P4, la Sara a P5 i la Marta a 1r
La Míriam, monitora de 2n, se’n va a treballar a Mollet per l’Ajuntament i podrà portar
a la pràctica els seus estudis.
En el seu lloc tenim previst incorporar a la Marta Sánchez Torrent.
La Maria(P5) estarà de pràctiques gener i part de febrer igual que la Marina(4t), però
aquesta 3 dies a la setmana (dilluns, dimarts i divendres).
Per completar l’equip tenim presvist que vinguin l’Helena Coderch i la Ivet Zamora
Aquest trimestre hem fet un Simulacre de Confinament, per si bufa fort el vent!!
* Els plàtans comparteixen tots el mateix ADN i aquesta circumstància provoca que
pateixin el “ mal de Panamà “. És un fong que és transmet pel sòl i que resulta
devastador.

**Us recordem que, el Departament d’Ensenyament recomana no donar fruits secs
sencers als menors de 6 anys pel perill d’ofegament.
* **El seu origen el trobeu al Butlletí nº 1
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