
4 Tardor  
Nº28 2022 E4sl                        

 

La novetat del curs 22/23   
Aquest curs, com  ja sabeu, va començar el 5 de setembre. Això no és el més important, 

sinó que nosaltres vam haver d’assumir les llargues tardes fins que l’horari es 

normalitzés a l’octubre. 

Les activitats proposades van ser estrictament de lleure, tal i com vam fer saber al 

Departament. En cap cas podien ser activitats definides com a extraescolars ja que 

tenen una altra categoria professional i que els diners que l’Administració hi destinava 

ni de bon tros eren suficients. 

 

Es més, la  Generalitat va fer el pressupost, i va  calcular que es quedaria el 80% de 

l’alumnat,?? , tot i sabent que el transport escolar tindria l’horari habitual  i això faria 

que aquest % fos superior. Així va ser. Avui per avui encara no ens han abonat la 

monitora de més que vam necessitar. 

 

De fet, cap dia vam fer sols 1h més, i fins i tot vam arribar a fer 2h més. O bé els 

autocars arribaven tard o bé alguns pares per diferents motius o bé.... Incidències 

vàries. 

 

A partir de les 14.30h començaven a venir a buscar els alumnes degut a  necessitats 

familiars o logístiques... en fi, cada dia havíem de gestionar una mitjana de 50 peticions  

de canvis. 

Gestionar la sortida dels alumnes en aquesta escola sempre és molt complex. 

 

A part, mai no sabíem ben bé quants alumnes tindríem, variava segons  les necessites 

del dia familiars.  

 

En resum, per a nosaltres ha significat una feinada que no ha estat compensada. I 

l’Administració, ha anat a la seva. 

 

 

La Manduca     
La recepta: Escudella i carn d’olla 
 

Ingredients: 

Pollastre, gallina,  vedella, api, porro, nap, xirivia, patata, col, pastanaga i cigrons. També hi 

podeu posar algún os (de vedella, de pernil…) i botifarra blanca i negra, si voleu, i fer una 

pilota (amb carn picada de vedella i porc, ou, julivert i pa ratllat). 

 

Poseu les carns i les verdures en una olla amb aigua freda excepte els cigrons (en cas que 

els utilitzeu ja cuits) i la pilota i les botifarres, si en voleu posar. Porteu-ho a ebullició. Ha 

de bullir durant dues hores aproximadament.  

Quan falti mitja hora, afegiu-hi els cigrons, la pilota i les botifarres.  

Coleu el brou per fer-ne sopa amb els galets. Serviu per una banda l’escudella  i, en una 

safata a part, la carn d’olla, la pilota, les verdures i els cigrons. Qui vulgui s’ho pot barrejar 

tot al plat.   Bon profit! 

                             
Per Santa Cecília hem donat postres de músic i galetes d’ametlla a infantil. “Sugus” per 

sant Nicolau, el 5 de desembre. 

Torrons i polvorons el 21 desembre.  

 



Xalar 
Durant el mes de setembre, a les tardes,  s’ha anat a la biblioteca, s’han fet jocs de 

taula i manualitats a les classes i jocs organitzats als patis. 

Després de 2 cursos, per fi hem pogut tornar a fer Sant Nicolau ( veure Butlletí nº 1 / 

2013 on explica l’origen de la festa). 

 

Hem fet la lliguetes de pitxi i camp mort. 
 

Pitxi   ♂ 52 i ♀ 39 

 

Camp Mort ♂ 80 i ♀ 30 

 
Es valora, com sempre, l’esportivitat i la qualitat de joc 
 

Personal 
 

Hem començat el curs amb una monitora de baixa (des del març 2022) i una  cuinera  des 
del 7 de setembre.  
   

INFANTIL 
P3 Anna B.: Marta i Joana 
P3 Òdena: Mª Ge i Ana R. 
P4 Xavi i Marta P: Lupe, Irma i Assun . De pràctiques: l’Helena 
P5 Judith i Arantxa: Alba, Mireia i Laura. 
 

PRIMÀRIA 
1r Joana i Zaira : Ariadna i Vane 
2n Àngels i Maria: Laura i Alèxia. De pràctiques, la Laia fins 25 novembre 
3r Aina i Olga : Betzi i Marc. De pràctiques, l’Alba 
4t Clemente i Lídia : Laia i Dani  
5è Anna H. i Adriana: Alba i Eloi 
6è Maria i Dani :  Martina i Santi 
 
 

A LA CUINA 
Cuineres: Montse, Esperanza i Rosario (de baixa) 
Ajudants Cuina : Alicia, Melani i Yolanda (substituta) 
 
 
Les coordinadores, Anna i Esther 
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