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Sabíeu que el spinner va ser inventat per una
mare, la Catherine Hettinger, al 1993, com a
joguina per a la seva filla? Més endavant, un
cop perduts els drets , va esdevenir una
joguina terapèutica per a molts infants. Ara és
l’amic visible de molts nens i nenes

La Manduca.
La recepta: Estofat de pollastre amb pinya
Per fer aquesta recepta necessiteu: pollastre tallat a daus (nosaltres fem servir
contracuixa desossada, que és més tendra), pastanaga tallada a rodanxes, carxofa a
trossos, pebrot vermell a daus, un grapat de pèsols, pinya natural o en conserva a
trossets, tomàquet triturat i el suc d’una taronja. Poseu tots els ingredients en una
cassola amb un raig d’oli, tot en fred. Afegiu sal al gust i deixeu coure a foc mig. Quan
gairebé estigui cuit, incorporeu una picada d’all i julivert amb una culleradeta de farina
per espessir. Que vagi de gust!!

...

polo per refrescar i terrina de gelat per acomiadar

Xalar.
La caloreta i el manguerazo.
Les lliguetes.
Hoquei : 13 equips . 73 nois i 30 noies
Camp mort : 24 equips. 112 nois i 102 noies
L’últim trimestre, de vegades es complica poder fer tots els partits, ja sigui per
colònies, sortides, pluja o excés de calor. Així, hi ha algun equip que,
malauradament, no ha pogut jugar totes les jornades.

El 31 de maig van acabar els escacs, fins l’octubre del curs vinent. En el
campionat que es va organitzar l’últim mes hi han participat 44 alumnes d’un
total de 73. La resta són els de 1r.
D’altres Jocs: a Pi, fet i amagar, la bomba, bote-bote, etc. També els agrada
molt jugar a matar conills, a un cau, a futbol per parelles, jugar a cartes...,
sense oblidar-nos del futbol i el bàsquet. A més a més, les noies i nois de 6è no
han parat de jugar a vòlei a la seva manera: formalment, per parelles, de tres
en tres, etc.

Enigmes com el següent “ Van 5 homes per un camí de sorra sense cap ombra.

De cop i volta cau un xàfec, però n’hi ha 1 que no es mulla ni un pèl” Com
és possible??? Pista, no és calb ni s’ha afaitat
Contes que hem explicat a infantil, com L’Elefant fa llum de Toon Tellenge, Qui
soc jo? de l’Antònio Alberca, Poemes dibuixats de la Montse Ginesta, Una sola
cosa de Celeste Sanchez, etc
Danses, com Balls dels Infants, Danses Russes i alguna dansa argentina que
ens ha ensenyat l’Amanda de P5.
També s’ha jugat a la pilota que vola, a l’aranya, a endevinalles, a fer passis
esportius, a pica-paret, etc
I la Foto dels equips d’Hoquei i Camp Mort

De pràctiques hem tingut a :
2n la Vinyet i P5 l’Alexandra fins a mitjans de juny

Noticia del TSJC, sobre el preu de menjador . Sentència 675/2016

Notícia del Departament d’Ensenyament: S’està treballant en un esborrany
del nou Decret de Menjador i Transport Escolar que pretén derogar el vigent i que,
sorprenentment, pel que fa als menjadors sols han rebut les empreses de càtering.
El més significatiu és que l’Administració vol contractar directament el servei mitjançant
concurs públic. Això vol dir que les “AMPAS” ja no hi intervindran i, a més a més, tota la feina de
caire educatiu que s’està fent des de fa anys, deixa de tenir interès.
S’ha d’estar alerta i esperar que la FAPAC, entre d’altres, facin la suficient pressió per
modificar-lo abans de que sigui aprovat definitivament a finals d’any.
És publicarà a mitjans de juliol i hi haurà un període per fer les al·legacions que es considerin
oportunes. Està previst que entri en vigor el curs 2018/19.

Bon estiu!!
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