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Hola nens i nenes!  

 

No sabeu la il·lusió que ens ha fet saber de vosaltres a través de les trucades i                 

videotrucades!  

Esperem que tot passi ben aviat i puguem retrobar-nos.  

 

Mentrestant, nosaltres us proposem que, a més de continuar amb les tasques anteriors, feu              

unes altres activitats que són comunes per a tota l’escola, cadascú al seu nivell. 

Aquesta vegada les tornareu a trobar en un sol document.  

 

Una abraçada de part de tot l’equip de mestres. 

 
 
 

______________ PROPOSTES PER A TOTA L’ESCOLA________ 
 

 
1) LECTURA DE “LA GRANOTA SORDA” (la trobareu en aquest document.). 
2) ESCRIPTURA I ELABORACIÓ D’UNA RECEPTA 
3) INICI/ CONTINUACIÓ ESCRIPTURA D’UN DIARI 
4) ENVIAR UNA FOTO/ VÍDEO ON HI SORTIU FENT ALGUNA ACTIVITAT QUE           

VULGUEU AQUESTS DIES: fent un puzzle, fent tasques d’escola, cuinant o           
simplement al racó preferit de casa vostra… per penjar-les al bloc! 
 
 

 
1) * LA GRANOTA SORDA * 

 
 
_Una vegada hi havia un grup de granotes que passejava pel bosc i, de sobte, dues d'elles                 
van caure en un forat molt profund. 
 
_Totes les altres granotes es van reunir al voltant del forat.  
 
_Quan van veure la profunditat que tenia, les granotes de dalt van dir a les dues granotes                 
del fons que, a efectes pràctics, s'havien de donar per mortes. 
 
_Les dues granotes no van fer cas dels comentaris de les seves amigues i van seguir                
intentant sortir-ne amb totes les seves forces. 
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_Les altres, mentrestant, seguien insistint, dient-los que els seus esforços serien inútils. 
 
_Finalment, una de les granotes del forat va parar atenció al que les altres deien i es va 
rendir, es va deixar anar i és va morir. 
 
_La altra granota va continuar saltant tan fort, tan fort, com li era possible. 
 
_La multitud de granotes seguia cridant i li feia senyals perquè deixés de patir i que, 
simplement, es disposés a morir, ja que no tenia sentit seguir lluitant. 
 
_Però la granota va saltar cada vegada amb més i més forces, fins que finalment va 
aconseguir sortir del forat. 
 
_Quan en va sortir, les altres granotes li van dir: "ens alegra moltíssim que hagis aconseguit 
sortir-ne, tot i el que et dèiem". 
 
_La granota els va explicar que era sorda i que es pensava que les altres l'estaven animant 
a esforçar-se més i més a sortir del fons del forat.  
 
  
Per reflexionar-hi…:  
 
1. La paraula té molt poder. Una paraula d'alè a una persona que se sent desanimada pot 
ajudar-la a aixecar-se i a seguir endavant. 
 
2. Una paraula mal dita pot fer més mal del que et penses. Per tant, cal que anem en 
compte amb allò que diem. 
 
3. Una persona especial és aquella que dedica temps a animar els altres.  
 
I per acabar, una referència que té relació amb això: 
 
A la seu central de la NASA, hi ha un pòster molt bonic d'una abella amb aquesta  llegenda: 
"Aerodinàmicament, el cos d'una abella no està dissenyat per volar; el més bo és que 
l'abella no ho sap".  
 
Què us sembla si no fem cas de les coses negatives i comencem a animar-nos i a fer 
alguna cosa perquè aquest temps que ens toca viure, sigui molt millor per a tothom? 
 
 
 
 
 

2 



RECURSOS  (III) 
Març 2020 

 
 

 
2) LA RECEPTA 

 
Us proposem les receptes que elaborem a l’escola per aquestes dates de Setmana Santa. 
 
RECORDEU QUE LES TRADICIONS FORMEN PART DE LA NOSTRA MANERA 

DE SER COM A POBLE. SÓN UNA JOIA A CONSERVAR! 
 

SI VOLEU FER LES RECEPTES A CASA, AIXÍ NO ES PERDRAN LES 
TRADICIONS! 

 
RECEPTA PER FER BUNYOLS 
INGREDIENTS 

- 1KG DE FARINA  
- ½ DOTZENA D’OUS 
- ¼ DE LITRE DE LLET 
- SUCRE (2 TASSES DE CAFÈ) 
- ANÍS (3 TASSES DE CAFÈ) 
- RATLLADURA DE LLIMONA 
- 100 GRS DE MANTEGA 
- UN POLSIM DE SAL 
- 50GRS DE LLEVAT DE PARÍS 
- 50GRS DE LLEVAT DE PA 

 
PREPARACIÓ 

1) EN UN BOL DESFER ELS LLEVATS AMB UNA MICA DE LLET. 
2) DESFER LA MANTEGA. 
3) BARREJAR TOTS ELS INGREDIENTS EN UNA CASSOLA GRAN. 
4) AMASSAR BEN AMASSAT FINS QUE LA MASSA NO S’ENGANXI A LES MANS. 
5) DEIXAR REPOSAR LA MASSA FINS QUE PUGI.  
6) EN UNA PAELLA AMB OLI D’OLIVA BEN CALENT, FREGIR-LOS. AGAFEU LA           

PASTA DELS BUNYOLS AMB DUES CULLERETES UNTADES AMB OLI DE LA           
MATEIXA PAELLA.  

7) UN COP FREGITS, POSAR-LOS EN SAFATES I POSAR-HI SUCRE PEL          
DAMUNT.  
 

BON PROFIT! 
 

Aquesta recepta a nosaltres ens la va donar fa mooooooooolts anys el pare de la Lourdes 
Gelis, que en sabia molt de fer bunyols! 😍 
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RECEPTA PER FER LA MONA 
 
 
INGREDIENTS: 
  

● Un brioix petitó ( o a gust del consumidor) 
● Crema de xocolata 
● “Fideuets” de colors 
● 3 o 4 ous petitons de xocolata 
● 3 o 4 plomes 

  
PREPARACIÓ: 
  

1. Untem per tots costats el brioix amb la crema de xocolata. 
2. Posem un polsim de “fideuets” de colors per tot el voltant. 
3. Al capdamunt del brioix hi col.loquem els 2 o 3 ous de xocolata (amb              

l’embolcall!!!). 
4. Per acabar hi posem les 3 o 4 plomes al lloc que us agradi més, al damunt de                  

tot o pels voltants. 
  

  
  

         BON PROFIT!   
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QUÈ CUINEU A CASA PER SETMANA SANTA? 
 
Escriviu una recepta i proveu de cuinar-la! 
 
 
 
 
 

3) INICI/ CONTINUACIÓ ESCRIPTURA D’UN DIARI 
 

Sabeu que a la nostra escola escrivim molt, n’esteu aprenent i és per això que us                
aconsellem escriure cada dia una mica. Aquests dies són especials perquè hem d’estar a              
casa, segur que els recordarem durant molt de temps.  

Us proposem escriure un diari personalitzat (cal que us fixeu molt bé què i com escriviu) 

- Com em sento al llarg del dia? (sensacions/ sentiments que tinc) 
- Quines activitats faig? Les que més m’agraden… les que no tant… 
- Potser hi ha algun moment que m’avorreixo... en què penso? 
- Què trobo a faltar? 
- ... 

Escriu tot allò que vulguis explicar i guardar. 

★ Pels més grans, si voleu, també podeu veure aquest petit vídeo de l’infoK.  
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fem-un-diari/video/6035598/ 
 

★ Pels més petits/es, és el treball tipus quadern d’estiu: escriure paraules, només una             
frase, frases… i un dibuix, una fotografia o un objecte que ajudi a guardar aquests               
records.  
 
 

*****Aquest diari que potser alguns/es ja heu començat o els que el fareu ara, el podeu anar                 

continuant fins que ens tornem a veure! 
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4) COMPARTIM MOMENTS 
 

Voldríem que ens ENVIÉSSIU UNA FOTO O UN VÍDEO (màx. 30 segons) on hi sortiu fent                

alguna activitat que vulgueu d’aquests dies: fent un puzzle, fent tasques d’escola, cuinant o              

simplement al racó preferit de casa vostra… per penjar-les al bloc el cap de setmana (teniu                

fins divendres per enviar-les)! 

 

Per organtizació nostra, les podeu enviar als següents emails segons els cursos: 

p3 i p4: mvilal39@xtec.cat (Mireia) 

p5: mcolom39@xtec.cat (Mariona) 

1r A i B: dtripian@xtec.cat (Davínia Tripiana) 

2n: msole101@xtec.cat (Maria) 

3r: msargat3@xtec.cat  (Marta) 

4t A i B: apaz24@xtec.cat (Ariadna) 

5è: mguilla5@xtec.cat  (Teia) 

6è: epere266@xtec.cat  (Eva) 

Ens agradaria aconseguir una foto de tothom! Som-hi?  
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