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El blandiblú o slim és un polímer sintètic entrecreuat.
D’aquí surt el “moc verd”o d’altres colors.
Del polímer natural s’obté la cel·lulosa o el midó.

La Manduca.
La recepta:

La sopa de peix

Per començar, poseu a fer el brou amb les verdures (porro, api, nap, xirivia, pastanaga i una
fulla de llorer) i el peix que vulgueu (lluç, rap, peix de roca...), tot en aigua i a bullir durant
mitja hora.
Mentre bull el brou, feu un sofregit de ceba, pebrot, tomàquet i una mica d’all i julivert i en
un altre recipient saltegeu la sípia, el calamar i les gambetes, amb un rajolí de vi blanc.
Després, coleu el brou, tritureu les verdures del sofregit, esmicoleu el peix que hem bullit
per fer el brou i ajunteu tots els ingredients en una olla. Porteu a ebullició i incorporeu
pasta o arròs, el que més us agradi.

Si afegim un rajolí de llimona o vinagre al brou de peix, facilitarem el pas dels minerals al caldo.
El dijous gras: Llesquetes amb botifarra d’ou i tomàquet.

Xalar.
En aquest moments fan Escacs 70 alumnes, ♂ 49 i ♀ 21 .
Anem per la 25a lliga de Futbol. Organitzada per a tota la primària. S’han format 13
equips amb un total de 119 participants ,♀ 26 i ♂ 93 .
Camp mort. Aquets curs anem per la 9a lliga, ♀ 55 i ♂ 61 . 14 equips i 116 participants.
El “recau” del bàsquet fa furor en el grup de 4t.
Amb les caixes de plàstic munten naus espacials al voltant del joc de pati 0
restaurants de disseny al voltant de la caseta de fusta. També fan laberints i
salts d’obstacles. Sense que faltin els massatges. I fins i tot hi ha espais
publicitaris entre sessió i sessió!!!
El tradicional MATA CONILLS en el racó de sempre després de dinar i al porxo amb
una variant.
Com sempre, aquesta estona juguen barrejats nens i nenes i de tota la primària.

S’ha jugat al Zombi, a la Bandera, Polis i cacos, al Mocador, a l’Anell, a les Cadires
musicals, al Presi, al Bolígraf, Serp verinosa. Al Penjat i a encertar endevinalles. Al
Futbol –Tennis.
S’han explicat contes i s’ha jugat al sorral i a les cuinetes. També s’ha ballat amb
les oques i amb en John Brown, etc.
L’última moda és portar a l’escola boles d’hidrogel. Boles de colors que xuclen
l’aigua, que serveixen per mantenir humides les plantes i
que no són per jugar-hi.

La foto dels equips per l’ àlbum
Tenim l’equip molt “entretingut” aquest curs:
A la Cuina: La Rosa Mª, la Rafi, La Montse, la Fina i la Rosario.
Fins que no torni la Fina, que està de baixa, treballa amb nosaltres l’Esperanza.
INFANTIL
P3 Tortugues: Núria Nebot i Vanessa (substituta de la Isa, que ha patit un accident de cotxe,
que alhora substitueix a la Marta, de baixa per malaltia.)
P3 Peixos: Neus i Amanda
P4 Mariona i l’Anna : La Marina, la Mª Ge i l’ Assun
P5 Judit i la Bet : En Janó, la Sara i l’Àlex (l’Adrià ha estat aquest últims dies fent
substitució a l’Àlex perquè va patir un accident de cotxe in itinere)
La Maria Busques, monitora de P3 Tortugues ha tingut una nena el passat 14 de març.
PRIMÀRIA
1r Anna Fdez. i Anna Valls
2n Loli, Irma i Carolina
3r Marta G. i Eloi
4t Àlex i Santi
5è Marta R. i Yolanda
6è Arnau i Vane
L’Enric, monitor d’escacs.

Ja no treballen amb nosaltres la Nora (1r) i en Kirian (2n) i en el seu lloc tenim a
l’Anna Valls i a la Carol, respectivament.
A més a més, hi ha hagut moltes baixes per malaltia o per estudis que han afectat a
vàries persones temporalment, tant de la cuina com de monitoratge, i això ens ha
obligat de vegades a moure personal titular d’uns cursos a altres.

Bones Vacances de Primavera!!!
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