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BENVINGUTS
INAUGUREM L 'ANY 2021

Encetem un nou mes i, de nou, us
tornem a donar la benvinguda a la
DiveRevista.

El febrer, el segon mes del
calendari, és el més curt de l'any
amb només 28 dies.

A les següents pàgines, com
sempre, us aportem noves
receptes, articles, propostes de
lleure, manualitats, consells
d'alimentació saludable i moltes
sorpreses més!
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el dijous gras
DIJOUS LLARDER O DIJOUS GRAS,  EL  DIA EN QUÈ TRADICIONALMENT COMENÇA EL CARNESTOLTES PERQUÈ ÉS EL DIJOUS
ANTERIOR AL DIMECRES DE CENDRA.  ÉS  TRADICIÓ PRENDRE LA BOTIFARRA D ’OU EN AQUEST DIA A  MÉS D ’ALTRES DE
SEMBLANTS COM LA BLANCA O LA NEGRA.  TAMBÉ ÉS COSTUM PRENDRE TRUITA DE BOTIFARRA.  A  L ’HORA D ’ESMORZAR,  PER
POSTRES O PER BERENAR,  TAMBÉ ES HABITUAL MENJAR COCA DE LLARDONS.

Antigament, durant el període
de carnaval, era gairebé obligatori
atipar-se per poder passar millor el
període de dejuni de la Quaresma. 

Per tant, la gent menjava molta carn i
aliments amb greix que estaven
prohibits per Quaresma. El primer dia
per atipar-se,era el Dijous gras.

El seu origen es vincula a la vida rural.
En aquells temps, l’estructura social es
fonamentava en la comunitat, que sortia
en grup al camp per celebrar l’arribada
del Carnestoltes tot menjant coca de
llardons i botifarra d’ou per berenar.

Les festes de Carnaval es caracteritzaven
antigament per un consum excessiu de
carn de porc. 

I és que el Dijous Gras marcava la fi d’un
bon període d’alimentació grassa, iniciat
amb la matança del porc, per Sant Martí, i
seguit del Nadal. 

Al febrer, el rebost s’havia buidat força,
però quedaven encara llardons (el que
resta del llard del porc un cop fregit i
extret el seu greix) i botifarres. La qüestió
era, doncs, afartar-se d’aliments
greixosos per preparar-se per a
l’abstinència de la Quaresma.

Curiositats de Dijous Gras:

– Cau sempre en lluna nova.

– El costumari d’aquest dia ve marcat
pels àpats dins l’àmbit familiar
protagonitzats per les truites i els ous
barrejats amb la carn, les botifarres
d’ou i la coca de llardons.

– Antigament era molt comú que aquests
dies els infants féssin captes d’ous per
les cases, per elaborar les truites i la
resta d’exquisideses de la jornada.



per què als infants els 
agrada disfressar-se?

La fantasia és natural i sana per l’equilibri emocional
dels infants. A continuació us exposem una sèrie de
beneficis que té disfressar-se per canaval o per
qualsevol època de l’any.

Les disfresses són un mitjà per expressar moltes
coses com, potser, els seus problemes, desitjos o
gustos. Especialment rellevant és que la disfressa de
carnaval pot arribar a desvetllar també alguns dels
seus interessos. Hem de relcionar, però, aquesta
lectura amb la situació particular de cada infant.

Els infants es disfressen per carnaval, no és cap novetat. Hi ha infants que els agrada tant disfressar-se
que ho fan qualsevol època de l’any. A la majoria de nens i nenes els entusiasma aquesta pràctica i a més
de ser una font de diversió, té una funció enormement positiva per al seu desenvolupament.Per carnaval o
per qualsevol altre ocasió, vestir-se amb una altra roba i representar el seu paper ensenya als infants a
posar-se al lloc dels altres. 

Això els ajuda a exterioritzar i a vèncer les seves pors.Aquest però, és només un dels molts beneficis que
reporten als infants disfressar-se per carnaval.Hi ha tota una sèrie de beneficis pels quals la disfressa, ja
sigui comprada o feta manual, fomenta el seu desenvolupament, la seva imaginació i la seva creativitat.

 

Els infants gaudeixen 
creant personatges i

recreant situacions que han
vist en el seu dia a dia



Una mateixa disfressa pot significar coses diferents depenent de la personalitat de l’infant. A gairebé tots els infants els
agrada disfressar-se. Generalment no necessiten una data o època especial per fer-ho tot i que per carnaval, la gran
majoria d’ells ho fan. És una activitat que forma part del seu desenvolupament i afavoreix el joc simbòlic, la creativitat i la
seva imaginació.

Quins beneficis té disfressar-se?

Estimula la seva creativitat. Inventen històries, amics imaginaris i unes idees que en porten cap a unes altres. Afavoreix
el pensament simbòlic. A partir dels 2 anys es desenvolupa el joc simbòlic. És a dir, quan els infants juguen imitant les
accions que veuen en els adults. Un exemple seria quan es disfressen de metges i curen als seus ninos. Aquestes accions
fan que els infants apreguin a entendre el món que els envolta.
Beneficia l’observació i la imitació.  Per poder representar el paper d’una altra d’una altra persona o un personatge de
ficció o també un animal. L’infant ha de prestar molta atenció. Amb la imitació està fomentant el seu aprenentatfe.
A través de les disfresses hi diuen la seva. En moltes ocasions, a més a més, el com és important. Depenent de com es
disfressi i quin paper prengui, ens pot estar indicant moltes coses sobre com se sent.
Desenvolupament de l’empatia. Amb això també és fàcil ensenyar als infants a saber posar-se al lloc de les altres
persones. Aquest fet els ajuda a integrar-se millor amb l’entorn que els envolta.

per què als infants els
agrada disfressar-se?

 



 

PASSOS A REALITZAR

1) Primer, talla el plat per la meitat.
2) Una vegada que ho tinguis, talla dos grans cercles per als ulls.
3) Amb les cartolines retalla unes plomes. Dóna'ls forma amb les tisores, fent
diversos talls a banda i banda sense arribar a centre de la figura.
4) Enganxa les plomes de diferents colors i mides a la part superior de la
màscara.
5) Igualment en cartolina, retalla un triangle i fes la forma d'un nas. 
6) Enganxa a la part inferior de l'plat.
7) Acaba de decorar la màscara amb gomets de colors i enganxa una palleta
llarga per poder-la subjectar.

diver manualitat del mes

quin material ens fa falta?

Plat de cartró Tisores
Cola

Cartolines de colors
Gomets
Palletes

MÀSCARA DE CARNAVAL DE VENÈCIA

Aquest mes us presentem una manualitat molt creativa. Coincidint amb el Carnaval, aquest mes us
proposem una màscara típica del Carnaval de Venècia.



PREPARACIÓ:
1) Tallarem una taronja en discos. Amb la pell d'una altra taronja farem uns palets prims per a la decoració del plat.
2) Salem i enfarinem els llenguados per les dues cares
3) Els fregirem lleugerament en una paella amb oli d'oliva ben calent. Els posarem sobre de paper absorbent per
treure l'excés d'oli
4) Posarem la mantega en una paella i quan estigui fosa posarem els palets de la pell de taronja. Els courem amb el
foc baix perquè no es cremi la mantega. Reservarem.
5) A continuació posarem les rodanxes de taronja a la paella amb una mica de sucre per sobre per caramelitzar-les.
Les fregirem una mica i reservarem. 
6) En la mateixa paella aprofitant la mantega i els sucs de la taronja posarem una mica d'oli d'oliva i quan estigui
calent hi afegirem la ceba ratllada, el pebre negre i la sal.
7) Sofregirem lentament la ceba i quan estigui daurada afegirem el suc de taronja i remenarem bé perquè s'integri
tot. Courem durant un parell de minuts.
8) Batrem la salsa amb un batedor elèctric i la posarem en una cassola gran. Quan estigui la salsa calenta afegirem
els llenguados i courem amb el foc baix durant uns 4 minuts més, fins que la salsa espesseixi una mica.

Febrer és un gran mes per carregar el nostre cos de Vitamina C, ja que les fruites i verdures d'aquestes setmanes són
aliments rics en aquesta vitamina. Aprofiteu per comprar maduixots, kiwis, col, pebrots i recordeu que és un bon
moment per consumir llenguado que inicia la seva temporada o verat que és un peix agraït i molt econòmic.

la recepta del mes 

INGREDIENTS
PER A 2 PERSONES:
2 llenguados
400ml suc de taronja
1 ceba ratllada
1 taronja

LLENGUADO A LA TARONJA

 

25g de mantega
Sal i Pebre Negre
1 culleradeta de sucre
Oli d'oliva
Farina



Estàs pensant que el teu fill necessita un reforç de classes d'anglès? Creus que als nens els vindria bé deixar-se anar en anglès? No vols que
vagin a una acadèmia per la situació actual, però tens la sensació que classes a través de Zoom o Skype no funcionen?

Si t'identifiques amb aquests problemes, estem a punt de desvelar la poció màgica que Oxinity ha creat per a vosaltres. Aquesta plataforma
online va néixer fa 5 anys amb la idea de fer fàcil el fàcil. Aconsegueixen que en 3 anys un nen parli anglès, i tot això gràcies a la fusió de
professors altament qualificats i tecnologia.

Han ideat un sistema que emmagatzema i accelera el progrés individualitzat de cada alumne per ensenyar en funció del que queda per
aprendre, obtenint aquesta informació en temps real a cada classe. Aconsegueixen anar cinc vegades més ràpid que qualsevol altre sistema
que fa servir llibres tradicionals o fotocòpies. Han desenvolupat el primer "llibre de text viu" de l'món que s'actualitza constantment,
gràcies a la feina col·laboratiu de tots els membres de la comunitat.

diver tecnologia 
OXINITY:  LA SOLUCIÓ IDEAL PER APRENDRE ANGLÈS

 

L'èxit de la seva proposta, i per tant del seu progrés és que aconsegueixin una acceleració de fins a cinc vegades més gran que amb els
resultats d'altres mètodes, usant tecnologia i big data per oferir als l'alumne només allò que li queda per aprendre. Mentre totes les altres
solucions de mercat fan servir llibres i sistemes sense emmagatzematge de el progrés individual que eternitzen l'aprenentatge, ells
mantenen una estratègia adaptada a les necessitats reals de cada alumne amb resultats espectaculars.

Podeu descobrir-ne més a:

www.oxinity.com



els diver passatemps 

 

Sereu capaços, amb un sol moviment de llumí, que 6+4 pugui ser igual a 4? Aquest mes us reptem a una prova d'enginy i us
avisem que, a vegades, les coses no són com semblen ;) .La solució us la donarem al número de març.

L 'ENGIMA DEL MES

EL LABERINT LES 5  DIFERÈNCIES

A primera vista aquests dibuixos poden semblar iguals
però no ho són. Trobareu les 5 diferències?

SOLUCIÓ ENIGMA GENER:  14  ÀNECS



Sabies que...es calcula
que en els darrers cent
anys, els humans han

crescut una mitjana de
10 centímetres gràcies a

la millora de
l'alimentació?
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