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BENVINGUTS
ARRIBA LA PRIMAVERA

Març és el tercer mes de l'any al
Calendari Gregorià i té 31 dies. 

En el primitiu calendari romà era
el mes que obria l'any fins a la
instauració del calendari julià,
quan va passar a ser el tercer mes,
després de gener i febrer. 

En llatí es deia martius, nom que
derivava del déu Mart. En finès és
el mes de la terra, ja que comença
la primavera i es veu la terra sota
la neu.
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nutrició per a 
infants esportistes

ABANS DE PRACTICAR QUALSEVOL ESPORT HEM D'OFERIR A  L ' INFANT ALIMENTS DE FÀCIL  DIGESTIÓ,  RICS EN
CARBOHIDRATS I  DE BAIX ÍNDEX GLUCÈMIC.  AIXÒ REQUEREIX POCA FEINA DIGESTIU I  APORTEN L 'ENERGIA SUFICIENT.
L ' IDEAL ÉS QUE EL PRENGUIN FINS A  UNA HORA ABANS DE COMENÇAR,  PER NO SORTIR AMB L 'ESTÓMAC PLE.  S I  ÉS  L 'HORA
DE L 'ESMORZAR,  EL  MÉS ACONSELLABLE ÉS PRENDRE PA INTEGRAL,  CIVADA,  MUSLI ,  FRUITA,  SUC SENSE SUCRE O LACTIS .

Aliments fàcils de digerir:

1. Fruites: Les més adequades abans de
la pràctica esportiva són els plàtans i les
pomes. 
  2. Làctics: Tant els iogurts líquids com
els naturals sense sucre són perfectes si
els combinem amb fruits secs.
  3. Cereals:  Podem prendre'ls amb llet,
amb iogurts o en receptes de barretes
casolanes. 
4. Altres snacks: Si et falten idees, pots
recórrer a un entrepà de pernil amb
tomàquet i oli d'oliva. 

Què prendre durant la pràctica
Esportiva:

Cal oferir als infants líquids i snacks per
mantenir-los hidratats, per afavorir la
seva recuperació i per mantenir els seus
nivells de glucosa.

Per tant, us recomanem llimonada
casolana o altres sucs naturals. 

Prepareu sucs naturals amb les fruites
preferides dels infants. Podeu barrejar-
les i portar-les per quan necessitin
reposar-se. Barreja maduixa i taronja,
kiwi amb meló, papaia i pastanaga o pinya
amb llimona i cogombre.

Què prendre després de fer esport:

Dóna'ls líquids, aperitius saludables i
aliments rics en proteïnes i carbohidrats;
és una bona opció. 

Per sopar:

Si coincideix amb l'hora del sopar,
prepara patata cuita, arròs blanc, sopa o
peix blau. També és bona a aquesta hora
la carn blanca, les verdures, les fruites
tropicals, les gelatines sense sucre i la
fruita seca per recuperar l'energia.

Recorda adequar la seva alimentació a la
intensitat dels seus entrenaments.



IMPORTÀNCIA DEL JOC EN EL
DESENVOLUPAMENT DELS

INFANTS

El joc és una activitat que no es pot substituir de
manera que resulta imprescindible per desenvolupar
la capacitat d’aprenentatge dels infants. 

Tant és així, que jugar és un mitjà d’expressió. Ho és,
també, des del punt de vista de la maduració en el
pla físic, cognitiu, psicològic i, en darrer lloc, social.

Especialment en aquestes dates nadalenques que
s’acosten, ens fan pensar i fer caure en la compra
excessiva de joguines. 

Convé recordar que per jugar no calen joguines.
Existeixen molts jocs, individuals o tradicionals que
no requereixen d’una joguina en si.

Aquest mes us volem parlar de la importància que té el joc en el desenvolupament dels infants. El joc
constitueix un element bàsic en la vida d’un infant. A més de ser divertit, resulta necessari per al seu
desenvolupament.

Però, per què és important? Què els aporta? Els infants necessiten estar actius per créixer i poder
desenvolupar les seves capacitats. El joc és una eina important, també, per l’aprenentatge. Sobretot, ho és,
a més, pel seu desenvolupament integral ja que aprenen a conèixer la vida tot jugant.Els infants necessiten
fer les coses una i altra vegada abans de poder aprendre-les.

 

El joc constitueix un 
element bàsic en la vida d’un
infant. A més de ser divertit,
resulta necessari per al seu

desenvolupament.



El joc sempre ha estat present com una eina a través de la qual l’ésser humà decora el seu món. En el procés de
desenvolupament infantil, la conquesta de l’autonomia es resumeix en una comprensió i adaptació d’aquest món. És un
procés natural, complex i gradual en l’adquisició d’hàbits.

El joc es desenvolupa a partir de diferents capacitats. Entre elles hi trobem, en primer lloc, les capacitats físiques. També
hi trobem el desenvolupament sensorial i mental, les afectives, la creativitat i la imaginació així com, també, a més, els
hàbits cooperatius.En definitiva, a part del plaer de la diversió i de l’entreteniment, és fonamental per al
desenvolupament dels nens i les nenes i per la seva relació amb les persones.  Jugar ajuda als infants, a més, a conformar
la seva pròpia personalitat, la seva manera d’aprenentatges i la seva curiositat al llarg de la vida.

El joc constitueix un mecanisme natural, arrelat genèticament, que desperta la curiositat. És plaent i permet descobrir
habilitats útils per desenvolupar-nos en el món que ens envolta. Els mecanismes cerebrals dels infants permeten,
sempre, aprendre jugant.
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PASSOS A REALITZAR

1. Doblega la cartolina de manera que facis dues finestres de la mateixa mida
que s'obrin al centre.
2. A la pala central dibuixa un cercle de cartolina i col·loca els planetes. No
oblidis posar el seu nom. A la part superior afegeix un cordill fi. Fixa a la
cartolina passant per uns petits forats fets amb un punxó.
3. Penja sobre la corda les diferents fases de la lluna.
4. Col·loca sota unes cartolines en què es puguin veure imatges de el Sol i de
la Lluna.
5. Per a la part inferior crea dos sobres o utilitza alguns dels que tinguis a
casa. En un d'ells inclou fotos i, en l'altre, dades curioses sobre els astres.
6. Crea més sobres o butxaques per a les finestres laterals. Col·loca dins
dades i imatges sobre el sistema solar, la Terra, el Big Bang o les estrelles.
7. Decora cada part del lapbook amb estrelles fluorescents o amb dibuixos
fets amb retoladors brillants.

diver manualitat del mes

quin material ens fa falta?

Fotografies 
del Sistema Solar

Tisores
Cola

Regle

Cartolines de colors
Sobres

Cordill fi
Pinces de roba petites

 

FEM UN LAPBOOK

Els lapbooks poden ser una gran eina a l'hora d'aprendre algunes assignatures. Al tenir un component lúdic, els conceptes
queden més fixats per als infants. Aquest és un exemple de lapbook dedicat al sistema solar però podeu modificar-lo amb

qualsevol altra assignatura o qualsevol altra tema que us agradi.



PREPARACIÓ:

1.  Comencem per posar a bullir les palques del canelons. Recorda fer-ho en aigua que ja tingui vull, de no 

deixar-te la sal i l’oli, i en tirar les plaques d’una en una, ja que si no s’enganxen. Recorda que quan les escorris les

has de deixar en aigua freda.

2.  Ara el que toca és fer el farcit dels espinacs. Us recomanem que siguin frescos i no congelats.

3.  Els saltegem sols, amb bacon, amb panses i pinyons.

4.  Ara ens cal fer la salsa beixamel. 

5.  Ja només queda anar enrotllant el facrit a mode de caneló i posar-hi la beixamel per sobre.

6. Hi posem formatge a sobre i ho posem al forn fins que estiguin cuits al gust. 

Els espinacs a la catalana són una recepta que pertany a la cuina mediterrània. És senzilla de preparar, lleugera i de
gran sabor, com la majoria dels plats mediterranis. Tot i que la recepta original no porta molts ingredients i és molt
senzilla de fer, s’hi poden fer variacions. Per aquesta ocasió, us presentem els canelons d’espinacs a la catalana.

la recepta del mes 

 

INGREDIENTS BEIXAMEL
½ litre de llet
50 grams de farina
50 grams de mantega
Una mica de sal
Pebre
Nou moscada

INGREDIENTS CANELONS
Pasta per a canelons
1/2 kg d’espinacs 
3 alls
Panses i Pinyons
Sal i Pebre

CANELONS D 'ESPINACS



Els virus de WhatsApp són programes maliciosos creats per pirates informàtics que busquen estafar a les persones fent servir diferents
mètodes a través del popular servei de missatgeria. L'aplicació -propietat de Facebook- té més de 2.000 milions d'usuaris a tot el món, de
manera que no sorprèn que els hackers i creadors de virus triïn aquesta plataforma per treure'n  profit.

En els últims anys han sorgit molts cucs i troians que volen colar-se al telèfon a través de WhatsApp. Algunes de les amenaces han estat
neutralitzades, però d'altres segueixen circulant a la xarxa. En tot cas, sabem que els ciberdelinqüents no descansen i continuen
desenvolupant perillosos malware per atacar l'ecosistema mòbil. Compte amb aquests virus de WhatsApp. 

Els hackers són enginyosos per crear programes maliciosos, ja que busquen enganyar les persones amb missatges ben elaborats de falses
promocions i suposats regals que obtindran al fer clic en un enllaç infectat. Després de caure al seu parany, poden atacar de diferents
formes, ja sigui entrant dins el telèfon intel·ligent per robar la teva informació personal o manipular-perquè proporcions les dades de la
targeta de crèdit.

Amb la intenció de avisar-tei impedir que et converteixis en una altra víctima més, hem elaborat una llista amb els virus de WhatsApp que
han afectat milers de persones a Espanya i el món. Si algun dia arribes a veure aquests malwares al teu smartphone, no premis cap enllaç ni
descarreguis els arxius que t'ofereixen:
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1) WhatsApp Gold

2) GhostCtrl

3) Missatge de veu perdut

4) Període de prova

5) ZooPark

6) Tizi

7) Brata

8) GIF infectat

9) Arxius Word, Excel i PDF

10) Sorteig d'un iPhone



els diver passatemps 

 

Aquí hi ha gat amagat. Sou capaços de trobar-lo en menys de 5 segons? La solució us la donarem al número d'Abril.

L 'ENGIMA DEL MES

UNIU ELS PUNTS.  QUÈ HI  VEIEU? PINTEM LA
PRIMAVERA

SOLUCIÓ ENIGMA FEBRER:  



Sabies que...diuen que
la digestió comença a

la boca?
Per això, ens cal

menjar amb atenció,
sense llegir ni mirar

cap pantalla,
mastegant unes 20

vegades cada
cullerada.
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