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El tovalló (1491)
Invent del genial Leonardo da Vinci. Se li va
ocórrer mentre era mestre de cerimònies del Duc
de

Milà.

Aquest

s’eixuguessin

les

per
mans

a
del

que

els

greix,

comensals

lligava

uns

conills a les potes de les taules fent-los servir de
tovalló. Es va adonar de l’impropi de la situació i
en el seu lloc va col·locar uns draps.

La Manduca
La recepta: Crema de carbassó
Sofregiu a foc lent ceba i porro tallats a rodanxes en un bon oli d’oliva. Mentre es
va fent, renteu i talleu els carbassons i peleu, renteu i talleu les patates. Quan la
ceba i el porro estiguin transparents, incorporeu el carbassó i la patata, cobriu
d’aigua i salpebreu al vostre gust. No us passeu amb l’aigua perquè el carbassó ja
en deixa i pot quedar massa líquid. Deixeu bullir fins que la patata estigui cuita (15
o 20 minuts). Tritureu amb la batedora i rectifiqueu de sal, si cal.
A l’estiu també es pot menjar fred i/o afegir-hi uns crostonets de pa o encenalls de
pernil.
Bon profit!!

Xalar
Hem continuat amb la rutina dels espais exteriors per tal de no
mesclar els grups classe. De vegades, es fa el que es pot perquè
troben molt a faltar la barreja de grups i d’edats. En fi, esperem que
el proper curs endeguem de nou les lliguetes i els jocs de pati.

Personal
Durant aquest trimestre hem continuat tenint a 1 persona de baixa i ja fins al
final. També hi ha hagut 1 confinament personal per contacte estret, a més a
més del grup de 2nA. Diferents monitor/es amb exàmens, 1 monitor amb
permís de paternitat i 2 casaments. Va canviar de feina en Jaume de 3rB i la
Carol de 1rA a principis de maig.
Variat i distret!

INFANTIL
P3 Tortugues Anna: Elena i Laia
P3 Peixos Xavi: Laura i Lupe
P4 Judith i Laura : Mª Ge, Dana i Júlia Calduch
P5 Òdena i Arantxa: Júlia Fontanet, Marta i Assun

PRIMÀRIA
1r Joana i Zaira/Ester: Vane i Marta
2n Àngels i Maria: Lorena i Eloi
3r Aina i Olga : Adrià i Loli
4t Gemma i Carme : Ester i Martina
5è Anna H. i Adriana: Fredi /Irma i Laia
6è Carme S. i Joana L. : Santi i Ariadna
Les coordinadores, Anna i Esther
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