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Curiositat. Els primers cromos
són de començament del SXIX.
Eren en blanc i negre i els
infants els pintaven. No cal dir
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que es feien artesanalment.

La Manduca.

La recepta: Patates estofades
Poseu la costella de porc tallada a daus en una cassola i sofregiu-la amb uns
grans d’all, unes fulles de llorer i un rajolí de vi blanc. Quan l’all s’hagi enrossit,
poseu-hi la ceba i el pebrot vermell tallats a trossos petits i deixeu que agafi
color. Afegiu tomàquet ratllat o triturat i saleu. Després, incorporeu les patates
tallades a trossos ni massa grans ni massa petits i cobriu amb aigua. Deixeu
coure a foc mig fins que les patates estiguin cuites. Bon profit!!

... i

el dijous gras botifarra d’ou menjaràs

Com cada curs, el dijous llarder, mengem una llesqueta de pa amb tomàquet
amb botifarra d’ou abans de començar a dinar.

Xalar.
En aquest moments a escacs tenim 77 (3 menys que el trimestre anterior)
inscripcions de les quals ♂48 i ♀ 29
Anem per la 24a lliga de Futbol. Organitzada per a tota la primària
S’han format 14 equips amb un total de 138 participants ,♀ 46 i ♂ 92.
Com a jocs lliures:
Es manté l’afició a jugar i fer saltar els diàbolos
Jugar al cau del bàsquet també els agrada molt
Els Jocs de cartes “ El president”, “Desafíos de la naturaleza”
Les col·leccions de cromos de futbol
Enigmes i endevinalles (el Santi de 3r en sap un munt!!!)
El tradicional MATA CONILLS, en el racó de sempre, després de dinar. Hi juguen nens
i nenes d’edats diferents, tots barrejats. Des d’alumnes de 1r fins els que ja fan 6è.
Les cançons, danses, jocs i contes d’Infantil , Danses Russes, Les oques van descalces, Vella
quaresma,
L’aranyeta xica, Els bombers, Sol,solet, Cançons de falda,
El monstre de colors ( Anna Llenas ) El carnestoltes i la Vella quaresma (Núria Figueras) Soroll blanc
(Carter), Ja Menges Bé ( Patricia Geis) entre d’altres.
Jocs com El director d’orquestra, treure la cua, tocar i parar, veig-veig, fet i amagar.
Que no falti mai el record de la foto feta amb càmera i no amb
mòbil.

Última Hora
Imaginem que ja sabeu que al pati-bosc li han fet un rentat de cara. Tenim un
tancat nou, han escombrat les terrasses cobrint amb terra les pedres que tenen
per funció drenar l’aigua, han posat portes al “bosc” i han tapat esquerdes
d’erosió del terreny. Es podran evitar uns quants entrebancs, si no plou molt fort.
Això, que per nosaltres és una fantàstica notícia, pels habitants menuts que
ronden per l’ escoleta ha estat nefasta, s’han quedat sense forats i sense caminets
imaginaris per al seu món de fantasia!!! C’est la vie!!!
La col·laboració entre mestres i mares i pares ha permès que en una de les parets
de les rampes s’hagi instal·lat un petit rocòdrom en el qual sempre hi ha algú
penjat.
També les cistelles del pati de sorra donen molta “canxa” a aquells que són uns
bojos/es del basquet.
I què dir del sorral, quanta enfarinada que està provocant. Ara no sols infantil
pot jugar amb sorra de veritat.
Molt bones idees i molt bons recursos.
L’Ampa ha demanat una altra vetlladora a l’Ajuntament pel curs de P5

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. A partir d’abril, la Neus
P4 Sara , Anna S. i Helena Coderch.
P5 Maria i Mª Ge.
1r Loli i Marta, Vetlladora: l’Irma.
2n Marta S. i Eloi.
3r Santi i Bruna.
4t Marina i Júlia. A partir d’abril, la Marta R.
5è Vane i Anna F.
6è Yolanda i Laura
L’Enric és el monitor d’Escacs
El Santi i la Júlia/Marta, l’Hoquei
La Marta S. i l’Anna Fdez. Ballen
La Loli i Yolanda fan Jocs Organitzats i/o dirigits
Coordinadores l’Anna i l’Esther

De pràctiques, tenim:
A 1r el Pol, que les finalitza ara
A 2n laVinyet i a P5 l’Alexandra, fins a mitjans de juny
Canvis de monitores i pràctiques d’estudis
La Maria de P5B va fer pràctiques des de després de vacances de Nadal fins el 3 de febrer. Per
ella va estar l’Helena Coderch.
L’Elena Viaplana (P3 Tortugues) estarà de pràctiques des del 27 de març fins al 21 d’abril.
Comptem amb l’Anaïs Vázquez per substituir-la temporalment.
La Marta Ribas, monitora de 1rA, va marxar el passat 3 de febrer a fer de mestra d’escola
Bressol, a Cerdanyola del Vallès. Per ocupar el seu lloc vam passar al Kírian de P4 a 1r i
l’Helena Coderch el substitueix a ell.
La Júlia Cerdà, monitora de 4tB, se’n va a treballar per una empresa que es dedica a l’esport
infantil i juvenil, que és la seva especialitat. En el seu lloc hem incorporat a la Marta R.
La Mireia Ferrús, monitora de P3 Peixos, se’n va a treballar a l’Ajuntament de Rubí com a
Educadora social. En el seu lloc ja està amb nosaltres la Neus.
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