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Els romans, els primers en usar les estovalles. 

La primera notícia que en tenim és a  l'antiga Roma. Es teixien en lli i 

es tenyien de colors. El més curiós és que eren molt petites, perquè 

consideraven que les seves taules eren maquíssimes i no es podien tapar. 

També servien alhora de tovalló i tothom havia de portar el seu. Molt 

ràpidament aquest costum es va estendre per tota la mediterrània. 

 

La Manduca                                 

La recepta:  Fideus a la cassola amb cigrons i verdura 
Sofregiu la ceba tallada petita, a foc lent. Quan estigui transparent, apugeu el foc i aneu 

afegint les verdures tallades a daus (carbassó, albergínia, pebrot i totes les que vulgueu). 

Un cop saltejades, afegiu el tomàquet triturat, torneu a abaixar el foc i deixeu coure uns 

minuts. 

Els cigrons els haurem cuit abans o els comprem ja cuits. Afegiu-los a la cassola i deixeu 

fer xup-xup una estona. 

Incorporeu els fideus i el brou de verdures, que tindrem calent i a punt per anar-ne 

afegint si cal. Els fideus han de quedar més secs que caldosos.  Bon profit! 

 

Per Santa Cecília hem donat postres de músic i torrons i polvorons el 22 desembre. 

 

Xalar 
Aquest curs els patis s’han compartimentat per cursos en comptes de per 

classes. Això ha donat una mica d’aire als infants.  

Ara podem jugar a hoquei, vòlei i bàsquet, encara que sigui sense fer 

lliguetes. Al pati de sorra, als petits els hi agrada jugar amb la sorra i amb 

les caixes però les pilotes “molen” molt. Aquest pati és el preferit per 

jugar a matar conills. 
 

Per què agrada tant jugar a futbol?? Quan hi ha un partit de futbol el país 

s’atura i els jugadors passen a ser herois. Tanmateix, en aquest moments 

sembla que hi ha una petita, molt petita davallada i en general es 

comença a jugar a d’altres jocs. Com a mínim ho qüestionen o no els hi 

agrada que sigui “brut”. Massa contacte....buscat. Cal dir que hi ha molts 

nens i nenes a qui els agrada el “jogo bonito”. 

 Esperem que el proper curs puguem fer Sant Nicolau 



Personal 
 

Hem començat el curs amb 2 persones de la cuina de baixa (1 d’elles  
des de tot el curs 20/21) L‘altra ja es va incorporar a mitjans de 
novembre. També hi ha hagut 3 confinaments per COVID entre el 
personal i 1 monitora amb permís per casament.  
Va canviar de feina la Lorena monitora de 2nA i ha marxat a Dublín 
l’Ester monitora de 5èA. A part de diferents baixes curtes per malalties 
vàries. 
Distret, com sempre! 
   

INFANTIL 
P3 Tortugues Òdena: Petra i Lupe 
P3 Peixos  Gemma: Laia i Júlia 
P4 Xavi i Anna:  Laura, Elena i Clara . Pràctiques la Júlia 
P5 Judith i Arantxa: Júlia Fontanet, MªGE i Assun. Pràctiques la Maria 
 

PRIMÀRIA 
1r Àngels i Maria : Isaac i Loli 
2n Joana i Zaira : Betzi i Vane de pràctiques l’Anna  
3r Clemente i Carme : Santi i Marta 
4t Olga i Aina : Ariadna i Eloi  
5è Joana i Maria: Martina i Marc 
6è Adriana i Anna H. :  Laia/Irma/Fredi 
 
Aquí s’han concentrat els confinaments: 6à A i B 2 vegades i els dos 4ts. 
 
A LA CUINA 
Cuineres: Montse, Esperanza i Rosario (de baixa) 
Ajudants Cuina : Alicia, Melani i Sònia (substituta) 
Les coordinadores, Anna i Esther 
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