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La Manduca.   

La recepta:  Com es fa l’humus?  

Bulliu uns 500g de cigrons (o compreu-los ja cuits). Afegiu-hi dues cullerades soperes d’oli 

d’oliva, sal, pebre, una culleradeta petita de comí, dues culleradetes de suc de llimona, all al 

gust i dues cullerades grans de sèsam. Tritureu mentre aneu afegint una mica d’aigua (la 

mateixa aigua de bullir els cigrons, si els heu cuit vosaltres).  

Ho podem menjar amb uns bastonets de pa, bastons de pastanaga, de cogombre... Bon profit! 

Xalar 
En aquest moments fan Escacs un Total de 76 alumnes,  ♂ 52 i ♀ 24.  
La gran quantitat d’alumnes que hi ha a 1r ens obliga a fer-ho per grups, amb sessions 
quinzenals. El curs passat ja ho vam fer així. 
Lliga de Pitxi, amb 12 equips i 109 participants ♀ 31 i ♂ 78 
Lliga de Bàsquet, amb un total de 40 alumnes (la lligueta es fa de 4t a 6è). ♀ 8 i ♂ 32 . 
 

Els de 4t continuen jugant al “recau” del bàsquet al pati de sorra després de dinar i a 

matar conills i amb les caixes de plàstic i al sorral fent castells i túnels i a voleibol 

casolanament, etc. 

Les bales han tornat després de molt de temps sense veure-les, com ja 

vam explicar a finals del curs passat. Es juga de la següent manera: 

Es marca una línia de llançament i es fa un forat a terra: el guà. 

Cada participant llença la seva bala per torns intentant ficar-la al 

guà. El que ho aconsegueix, agafa la seva bala i llençant-la amb el 

dit polze ha d’aconseguir tocar la d’un altre jugador. El primer toc és 

Xives, el 2n Xivites, el 3r Pié Bueno, el 4t tute  i al forat, al guà. Si ho 

aconsegueixes, te la quedes!! 
 

10m abans de les 15h entren a classe per tal d’agafar un llibre i començar  tranquil@s les classes de la 
tarda. 
 

Quan plou i hem d’estar a les classes, el que es fa normalment és que en una classe es posa una pel.li i a l’altra fan jocs 
de taula i/o pinten o llegeixen o fan deures... Totes les pel.lis  són per a tots els públics. Als de 4t els hi agrada més 
pintar i dibuixar i els jocs de taula. Pel.lis que hem vist aquest trimestre:   
 

P4 Lilo & Stich 2 
P5 Atlantis, el imperio perdido  
1r Rudolf el Reno i Dibuixos de La Pantera Rosa  
2n Ice Age II i Simbad  
3r Lego, la pel.licula , La oveja esquilada, Pig-Dog`s  
5è Astèrix i Cleopatra  
6è Vaiana i Pingüinos de Madagascar       



 

 

Conte contat, ja s’ha acabat! 

El banc Blau., T’estimaré sempre,  En Patufet , El Peix Irisat, L’ Oliva 

i el mal humor, Frederick, L’aventura de la Cecilia i el Drac, La 

Princesa i el pèsol, entre d’altres i el conte de Pol i Lilí de Regis 

Faller que no té lletra (entre tots/es han inventat la història). 

 

Els Jocs 

Els 3 equips, la mosca, la rata, el mocador, polis i cacos, La vila del 

pingüí, els zombis, l’anell, etc. 

 

PERSONAL 
 
A LA CUINA: La Rosa Mª, la Rafi, La Montse, la Fina, que està de baixa per malaltia des del mes de 

febrer (en el seu lloc tenim a l‘Esperança) i la Rosario. Ara tenim a l’Alicía que substitueix a  la 

Rosario, també per malaltia. 

 

INFANTIL 

 

P3 Tortugues (Bea): Maria B. i Elena 

P3 Peixos (Arantxa):  Marta i Lina 

P4 Judit M. (Òdena) i Anna Garcia :  Belén, Laura i  l’ Assun.  

   De pràctiques, la Júlia, que va acabar  el 5 de desembre. 

P5 Judit S. i Bet : Mª Ge,  Marina i Raquel 

 

PRIMÀRIA 

 

1r Loli i Jaume  

2n Arnau i Anna Fdez.  

3r Anna Valls i Oriol més l’Irma, vetlladora 

4t Maria O. i Eloi 

5è Joel i Vane  
6è Santi i Laura 

L’Enric, monitor d’escacs. 

 

Les coordinadores, Anna i Esther 

 

Aquest curs han plegat perquè han trobat altres feines o per descobrir altres mons, la Yolanda (6è), 

l’Àlex (5è), la Marta G. (4t) i  la Sara (6è) 

  
Notícies del “Decret de Menjador”. Es prorroga el vigent fins el 2020 

Europa ha fet obligatòria la transposició de la directiva/es que modifica la Llei de contractació pública, que a l’Estat la 

trobem a la llei 9/2017 de 8 de novembre. Les AMPAS I AFAS han estat intentant no perdre l’opció de poder decidir 

quina empresa volen per a la seva escola i que el menjador no deixi de ser considerat un espai educatiu. Per aquest 

motiu, s’han fet reunions amb l’Administració i mobilitzacions per tal que no s’aprovi el Decret tal i com està en 

l’esborrany.  

Fins ara, la contractació de l’empresa de serveis es podia fer de 4 maneres: a través del Consell Comarcal, Ajuntaments, 

Direcció de l’Escola o a través de l’AMPA, que signa un conveni amb la Generalitat de Catalunya per fer-se càrrec del 

migdia. Aquesta, pot contractar directament el personal tant de cuina com de monitoratge o bé, com és el cas de l’ 

Escoleta, contracta a una empresa del sector. En realitat així ho fan el 90% de les AMPAS. 

 

La Conselleria atura l’esborrany de decret i manifesta voluntat de comptar amb les AMPAS i AFAS.  

Ara per ara, l’únic que se sap del cert, és que com a mínim fins el curs 20/21 el decret no s’aplicarà. 

 

 

Bones Vacances d’Hivern i molt bona entrada d’any 
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