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Editorial

A

la nostra Escola mantenim el
sentiment d’educar per a la
llibertat. En un moment on
democràcia s’identifica amb
mercat global de capitals, llibertat de
mercat i seguretat a qualsevol preu, on el
sistema educatiu castiga les assignatures
d’humanitats, la filosofia, la música o el
dibuix, mostrant la mediocritat d’aquells
que històricament han tingut el poder de
generació en generació. Aixequem la mà
enfront l’estupidesa que ha eliminat dels
plans d’estudis tot el que pot deixar als
nostres fills indefensos enfront del mercat
financer i converteix en tragèdia el plaer
de viure.
Des de la nostra Escola cerquem no caure
en el desànim, s’ha d’ensenyar a viure. La
por s’escampa amb facilitat i és l’educació
no cerciorada l’eina fonamental que dóna
temps, coneixement i consistència als joves front a una societat segrestada des
del punt de vista intel·lectual, i és des de
l’educació més primerenca que s’apropen
les cultures, i se’ls obre al rebuig a la violència i la por enfront de qui és diferent.
Des de l’Escola Azorín mantenim els principis de “Liberté, Égalité, Fraternité”, que
en el s. XIX van constituir el crit de republicans i liberals. És un crit que inicialment,
durant la Revolució Francesa continuava amb “Liberté, égalité, fraternité ou la
mort”, abandonat ràpidament en la seva
part final i que ve al cas de la nostra societat actual. Hem de demanar a les famílies
un esforç per entendre la situació actual i
no caure en fer el joc al sistema que ens
3

condueix cap a la por al diferent, a la pèrdua de llibertats a favor de la seguretat, i
reivindiquem que el missatge cap els vostres fills sigui d’esperança, d’obertura a
altres realitats, i és que les dictadures es
vesteixen de formes molt diferents però
sobre tot no ens poden convèncer de
que la sortida està en l’autoritarisme de
l’administració i la pèrdua de llibertats.
S’ha de continuar pensant que sortir amb
el amics, anar a concerts, acudir a esdeveniments esportius, tenir a la dona com
una igual i fer que la teva filla tingui cultura i sigui lliure, no és un pecat que s’ha
de castigar sinó un ideal al que la nostra,
la teva Escola, no renunciarà mai. Som un
escola petita, però les idees es transmeten des de la creença i el treball i no des
de l’espai, idees a les que els professors
estem adscrits des de la seva fundació i
que ens condueixen i motiven a millorar
dia a dia fent nens/es responsables i amb
una base cultural que els faci no perdre
la perspectiva en un futur cultural que
ens assembla ple d’interrogants i on la
democràcia només sobreviurà si escola i
famílies els donem les bases per aprendre a decidir

Maribel Rodríguez ( Directora ).

Ampa Azorín
Hola Famílies!!!
Benvolguts pares i mares, l’AMPA us dóna la benvinguda a aquest nou any escolar.
També donem la benvinguda a totes les famílies noves que han arribat aquest any a
l’escola.
Com cada any l’AMPA ha col·laborat juntament amb l’escola i amb alguns pares, avis,
tietes, etc, en l’elaboració dels panellets que van fer els més menuts de l’escola. Si voleu veure fotos d’aquesta activitat, a la pàgina WEB de l’escola les podreu trobar. Va ser
un dia molt divertit i molt dolç!!!!
En les dates Nadalenques, ens vindrà a visitar el Pare Noel i portarà molts caramels. I
com no per als menuts de l’escola tindrem el Tió.
L’últim dia de classe, abans de les vacances de Nadal, els tres reis d’Orient: Melcior,
Gaspar i Baltasar, voldran saludar als nens de l’escola i recollir les cartes que havien escrit per a ells. Els Reis s’han interessat molt per saber com s’han portat durant tot l’any i
han volgut deixar un petit obsequi per a tots ells, desitjant tornar-los as veure la nit del
5 de gener.
Dites aquestes paraules, la junta de l’AMPA, us desitja un BON NADAL I REBEU ELS
NOSTRES MILLORS DESITJOS PEL PROPER ANY 2016.
Gràcies.

AMPA
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La nostra manera de gaudir dels contes
Els contes que tenim els nadons a la classe dels conillets són normalment de roba i
de plàstic. Tots ells tenen diferent textures, alguns més suaus, d’altres més rugosos,
alguns amb pestanyes, d’altres amb relleus... i fins i tot alguns quan els pressionem fan
un soroll que ens crida l’atenció i ens agrada molt.
La nostra manera de conèixer-los i manipular-los és primerament experimentant posant-nos-els a la boca. Els mosseguem, els llepem, però també els estripem i més
endavant passem les pàgines per mirar les senzilles imatges que hi apareixen. Aquí
teniu una petita mostra de com gaudim d’aquesta activitat!

A la classe dels Pollets també disposem d’una gran varietat de contes que es troben
al nostre abast. Són contes d’imatges amb pàgines dures per poder-los manipular
millor. També ens agraden els contes molt grans que ens ensenya l’educadora. Però
quan més gaudim, és amb la representació de titelles. Escoltem ben atents i sempre
estem disposats a participar quan un dels personatges ens ho demana. En acabar fem
un fort aplaudiment!
5

I finalment els més grans de la llar, els cangurs, hem conegut la biblioteca
de l’escola. Juntament amb la Muma hem gaudit de diferents sessions. En
algunes d’elles ens han explicat contes que no coneixíem i en d’altres hem
estat nosaltres els qui hem escollit el que més ens ha cridat l’atenció per
mirar-lo. Ens ho hem passat molt bé!! Hem descobert un altre espai per
gaudir plegats!!
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La importància dels contes en els més petits/es
Els contes han de formar part de la vida d’un infant des d’edats primerenques. Explicant contes als nostres petits/es els transmetem un munt de valors importants i sobretot, reforcem el nostre vincle afectiu amb ells, per aquest motiu, segur que tots recordem aquells contes que ens van explicar a la nostra infantesa i ens han acompanyat al
llarg de la nostra vida.
El conte és una eina d’aprenentatge molt potent vinculada a la transmissió de valors socials que s’han passat de generació en generació. Cal dir que els contes són
gairebé indispensables pel desenvolupament del nen/a, ja que nodreixen
la seva intel·ligència i sensibilitat. Destacar també que té una funció lúdica
ja que es converteix en un estímul en
l’aprenentatge i l’adquisició de l’hàbit
d’escoltar, així com més endavant inicia
els nens/es a la lectura.
Nosaltres, a la llar d’infants, tenim els
contes com un objecte més del seu entorn. Poc a poc van descobrint la seva
utilitat i ho fan de diferents maneres.
Els més petits els mosseguen, els arrosseguen, els miren.... I els més grandets
els manipulen d’una manera més precisa, passen les pàgines, observen les imatges, el comparteixen amb un company/a...
Però de la manera que més gaudeixen és quan nosaltres els hi expliquem, ja sigui a
partir de titelles, il·lustracions de diferents mides, “teatralitzant-los”, a partir de la
pissarra digital...
De manera que des de la llar d’infants posem el nostre particular gra de sorra fent
que els contes siguin uns bons companys de joc i d’aprenentatge, i us convidem a que
contribuïu a aquesta tasca des de casa per consolidar el vincle afectiu amb l’infant i
perquè en un futur esdevingui un bon lector/a.

Les educadores de la llar
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Infantil

Infantil
Durant aquest curs els nens
i nenes de p3, p4 i p5 estan
gaudint d’allò més amb els
racons de joc simbòlic.
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Els racons de joc simbòlic ( la botiga, la perruqueria, la casa…) són una activitat oberta i creativa.
Permeten que els alumnes aprenguin la llengua i els
seus usos en situacions lúdiques.
A més, en aquests tipus d’activitats, la llengua
s’aprèn de forma contextualitzada i funcional, ja que
els racons reprodueixen situacions reals.
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En els racons de joc simbòlic els nens i nenes es
converteixen en els protagonistes de l’acció i representen diferents papers (personatges) que
poden relacionar en situacions de la vida quotidiana.
Després, aquests papers els poden transferir a fora de l’escola ( quan van a la farmàcia
amb els pares, quan van al metge perquè no es
troben bé, quan van a tallar-se els cabells a una
perruqueria…).
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Els nens i nenes quan juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades
habilitats personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres, i
donen sentit a allò que aprenen del seu entorn.
El joc simbòlic és aquell mitjançant el qual l’infant imita
situacions de la vida quotidiana del món dels adults. És
un joc de simbolització que produeix plaer i satisfacció, alhora que facilita el desenvolupament del llenguatge, de la sociabilització, la comunicació….. Els
nens i nenes han d’assolir un rol, establir normes
de joc, arribar a acords i compartir amb els altres, i
es va fent més complex com més grans es van fent.
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Tanmateix, mitjançant el joc simbòlic l’infant canalitza un
seguit de tensions i desitjos afectius; li serveix per liquidar conflictes, compensar necessitats no satisfetes, etc.
Per als mestres és una gran eïna d’observació dels infants; de les seves capacitats, necessitats i habilitats.
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Donada la importància que té aquest
joc a l’educació infantil, disposem
d’un espai amb materials i recursos diversos on els infants gaudeixen molt i
es submergeixen en un món adult tal i
com ells el coneixen i/o imaginen.
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La biblioteca a l’educació infantil
Aquest curs els alumnes
d’infantil han estrenat la nova
biblioteca de l’escola i estan
gaudint molt d’aquestes estones.

Familiaritzar els infants amb la lectura i
ajudar-los a crear vincles afectius amb els
llibres és una de les tasques més importants que tenim encomanades els docents.
D’altra banda, poques tasques poden ser
més gratificants per a nosaltres que el fet
d’ajudar-los a descobrir la infinita riquesa
que ens proporcionen els llibres
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Amb aquesta finalitat, cal que els nens disposin de textos adequats i interessants als quals puguin recórrer en diferents moments i amb intencions diverses. És difícil crear un hàbit lector
sense els mitjans corresponents, en aquest cas concret, sense els
llibres.
La biblioteca ha de ser un lloc de descobriments, i tot i que la
manipulació de llibres per part dels nens és fonamental, també
hem de plantejar noves activitats i propostes. Hem de procurar
donar a la lectura la importància que es mereix.

dal!
a
N
n
Bo

14

1/2

Cicle inicial - 1r/2n
LA TARDOR

	
  

	
  

Aquí en
s heu
enxamp
at amb
les
mans a
la mass
a!

	
  

	
  

s!!
B o	
  níssim

	
  

En aquest trimestre els nens i nenes de Cicle Inicial (1er i 2n EP)
hem realitzat diferents activitats relacionades amb la Tardor.
La primera d’elles ha estat l’el·laboració dels panellets.
El dia 30 d’octubre vam portar un davantal i ens vam transformar
en grans pastissers i pastisseres. Barrejant diferents ingredients
(sucre, patata, ametlla,...) vam aconseguir uns panellets riquíssims!
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SORTIDA “El POL” ( ARBÚCIES)

	
  

	
  

	
  

	
  

La segona activitat va ser la sortida a El Pol (Arbúcies), el divendres 13 de novembre.
Vam fer una excursió pel bosc on vam recollir glans, vam tocar la molsa, vam distingir
diferents tipus de fulles... tot gaudint del paisatge i de l’entorn natural.
També vam tenir temps de jugar tots junts.

Ens ho vam passar molt bé!!!!!!!
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Sessions musicals

VISCA
LA MÚSICA!!!!
El dia 11 de novembre els
nens i nenes de 1er i 2n van
assistir a l’Auditori Barrades
per gaudir d’un espectacle
musical, anomenat “Sons Sonats”.
Utilitzant objectes quotidians (una mànega, una escala, una cadira, una roda de
bicicleta...), els músics, ens
van oferir un concert especial
amb l’objectiu de conèixer diferents formes de fer música.
A més, a més, fent servir
aquests mateixos objectes van
representar el conte dels “tres
porquets” només mitjançant
els sons.
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1r
Cicle inicial - 1r
ACTIVITATS DE 1er d’EP

A l’àrea de C. del Medi
hem realitzat una activitat relacionada amb els
sentits on hem treballat
tots, excepte el sentit de
l’oïda.

Els nens i nenes de 1r., an
la matèria de Llengua Catalana, hem après a formar frases utilitzant dues paraules
que rimen. Aquestes frases
s’anomenen rodolins.

Hem tastat sal, sucre i
llimona ; així hem distingit els sabors: salat, dolç
i àcid. També hem notat
les diferents textures,
hem comprovat l’olor característica de la llimona
i… ens ho hem passat
molt molt bé!!!

Vet aquí una mostra:
•

La nina és una joguina (Emma).

•

L’esquirol té un picarol (Nagore)

•

La Lina menja una mandarina (Yasmina)

•

La Marina té una nina (Dani)

•

En Joan tenía un guant (Oriol)

•

L’Unai és amic de l’Adonai (Adonai)

•

El Genís menja un pastís (Noa)

•

El Pol es troba a l’Oriol (Unai)

•

La Paula veu una taula (Eric R.)

•

El cargol es troba un picarol (Axel)
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2n

Cicle inicial - 2n
ACTIVITATS DE 2on d’EP
Durant aquest trimestre els nens i nenes
de 2on han realitzat diferents activitats en
les diferents àrees. A continuació teniu un
petit recull d’alguns d’aquests moments.
A l’àrea de Matemàtiques hem fet una
classe especial de “lacasitos”. Hem introduït el concepte de Centena mitjançant
aquest tipus de xocolata i uns gots de
plàstic.
Hem fet equivalències amb unitats, desenes i centenes. Un cop finalitzada la sessió
hem fet un petit tastet per agafar forces
per continuar el matí!!!!
A l’àrea de Català hem treballat el conte.
Durant unes sessions ens hem transformat en
grans escriptors i hem elaborat petites històries. Aquí teniu una petita mostra:
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Fa molt i molts
anys hi havia
un
mag que cada
matí embruix
ava
tot el poble de
Prataconta. La provínci
a de Prataconta estav
a farta de
que els embr
uixessin. Un
dia va venir
una geganta
del poble i es v
a posar al vol
tant del poble
i tots els malefi
cis
es van trenca
t i Conte conta
t ja
s’ha acabat.
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3r
Cicle mitjà - 3r
Audicions musicals
El dimecres 28 d’octubre van anar a una audició musical. Vam veure un pianista, un
flautista, un violinista i un violoncelista. Tocaven els instruments i van fer jocs entre ells
i nosaltres. Un joc va ser saber quin instrument tocava la melodia i dir-ho tots a la vegada. Erik R.

Arnau

Júlia V.

Enric

Berta

L’altre dia van anar a l’Auditori Barradas,
em va agradar molt, des de el principi fins
al final, per què van explicar coses interessants. Van escoltar moltes notes del
piano. També em va agradar anar amb
metro, perquè jo no l’agafo mai. Enric V.

Anais
Vam anar a les audicions musicals, i ens
ho van passar molt bé!! Explicaven com
eren els instruments, piano, violí, violoncel i flauta, i van tocar tots junts. També
havien altres escoles. Naila
20

Mercat del peix
El dia 27 van anar d’excursió al Mercabarna. És un lloc on hi ha peixos. Quan van
arribar ens van ensenyar moltes classes de peixos en el Museu del peix i també van fer
activitats i ens van ensenyar com es pesquen els peixos. Ainara

Melissa

Joel

Quan vaig anar al Mercabarna vaig anar a una empresa de peixos. Ens van explicar els
tipus de peixos que hi ha. Després vam anar a veure un vídeo d’un cranc. Després van
anar a dinar, lluç, sardines, amanida, calamars i pa amb tomàquet. Marta

Ona

Alex
Melissa
21

4t
Cicle mitjà - 4t
Audicions musicals

E

D

l dia 28 d’octubre vam anar al teatre
Barradas, a la Rambla de Just Oliveres.
Quan vam arribar ens vam seure als seients i de
cop va començar. Va sortir un home i ens va dir
moltes coses i després va venir un altre home,
que es deia Albert, que va estudiar piano 10 o
12 anys, i ens va dir que ell va començar amb la
mateixa edat que nosaltres, que el mínim d’anys
per estudiar piano era 8 anys. Ens va dir molts
instruments de corda com l’orgue, l’acordió, i el
pare del piano, el clavicordi. Després va tocar
una cançó, per començar. Era molt bonica.
Després va venir una noia que es deia Marta i
junts van tocar al piano una cançó; la part greu
la noia i la part aguda l’Albert. I va venir una
altra noia que es deia Ishtar i una altra vegada
van tocar la cançó, però ara la Ishtar feia la part
del mig. Més tard vam descobrir que la Marta
tocava el violoncel i la Ishtar tocava el violí. Al
final van tocar tots tres i el presentador la flauta.
Era una cançó de Queen que es deia Don’t stop
me now!. Em va agradar molt. Adrià G.

imecres 28 d’octubre tota la classe de tercer i quart vam anar al teatre Barradas. A
l’entrar ens vam asseure i vam veure les sessions
musicals. Hi havia quatre instruments: el violí, el
violoncel, la flauta i el piano. Vam escoltar i fer
activitats com, per exemple, ells tocaven només
tres instruments i nosaltres havíem d’endevinar
quin instrument no estava tocant, i moltes més.
També ens vam dir qui va inventar el piano.
Quan l’actuació va acabar van fer una cançó
del grup preferit del meu pare: Queen. La caçó
era la de Don’t stop me now! Primer començava a tocar la flauta, després el violí, i després el
violoncel i el piano junts. Quan la cançó estava
per la meitat va començar a anar molt ràpid.
A mi em va agradar bastant l’actuació perquè
m’agrada molt la música. Quan vam sortir del
col·legi, li vaig explicar tot al meu pare i a la
meva mare. Arnau M.
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Sortida del peix

Dimecres passat vam anar d’excursió al Mercabarna. Quan vam arribar, vam baixar de
l’autocar i ens vam portar a una sala i allà vam
esmorzar. Quan vam acabar d’esmorzar vam
entrar al Museu. Allà ens van explicar tota la
mena de peixos que hi ha, com per exemple,
la gamba, les escopinyes, el llenguado, etc...
També ens van explicar els tipus de pesca que
hi ha: pesca de nansa, d’arrossegament, de pa-

	
  
langre
i de tremall. Després vam fer una activitat relacionada amb els peixos de sorra, els
que vivien a les roques i els que vivien al mig
del mar. Ens van fer pujar a una bàscula on es
pesava el peix i tots els nens de la classe vam
pujar i entre tots fèiem el que pesaven més de
200 turbons. Per acabar, en una pantalla havíem d’escollir aliments saludables i cadascú va
triar un i al final va sortir un tiquet per passar-lo
per un codi de barres. Vam poder tocar alguns
peixos. Aquesta sortida m’ha agradat molt.
Ariadna M.

	
  

El dimecres 21 vam fer una excursió al Mercabarna del Peix. Allà ens vam explicar que
hi havia tres tipus de peixos: els primers, els
peixos, els segons, els crustacis i els tercers
els mol·luscs. També ens vam dir que abans
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de que el peix arribi al Mercabarna, hi ha una
subhasta on es compren els peixos de caixes
diferents. A més ens vam dir on poden viure i
com es podien pescar. Depèn del peix, pot viure a les algues, com la sèpia, a les roques, com
els mol·luscs, o al mig del mar com les sardines.
Depèn de quin peix vols, has de fer servir una
forma de pescar especial; la d’arrossegament
on s’arrossega una xarxa pel fons del mar, la
de nanses, que són unes cistelles amb peles de
fusta i ferro, la que col·loques una xarxa gegant
per a què s’enganxin els peixos, o la de palangre que poses menjar a un ham i llavors un peix
es menja el menjar i es clava l’ham a la boca.
Després ens van dir els nutrients que té el peix
i també com i on es ven. Després van explicar
a quina hora es fa cada cosa. També ens vam
dir que alguns peixos tenen un sisè sentit, són
com unes ratlles que tenen cèl·lules que els indiquen on estan les roques. Després ens van
portar a un lloc on venien peix i més tard, tots
vam dinar anelles de calamar arrebossat, lluç,
seitons i un plàtan. Molt més tard vam tocar
molts tipus de peixos morts i ens vam anar. Va

ser una excursió molt divertida, curiosa, interessant i inoblidable. Unai D.

	
  

Mitjà
Sortida al Montseny
El dia 13 de novembre els alumnes de Cicle Mitjà vam anar a passar un
dia al Montseny a prop d’Arbúcies, per observar la natura a la tardor.
Allà vam poder gaudir de diferents activitats: joc lliure per l’esplanada,
futbol i una petita excursió pel bosc.

Cicle mitjà

Desprès vam dinar plegats, i vam passar-ho d’allò més bé!
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5è
Cicle superior - 5è
Sortida al Liceu de Barcelona
Els alumnes de 5è van gaudir el passat 12 de novembre de l’audició
d’una òpera al Liceu.
L’obra que van gaudir es titulava “EL SUPERBABER DE SEVILLA”.
A continuació us mostrem les opinions d’alguns nois i noies de la classe
sobre aquesta sortida

El passat dijous vam anar al Liceu a veure
l’òpera “El superbarber de Sevilla” .
Tracta d’un home, que és barber, i ajuda a un
altre que està enamorat d’una noia. L’amo de
la casa on viu la noia també es vol casar amb
ella. Al final la noia i l’home, que resulta ser un
comte, es casen i són feliços.
Jordi Mira 5è EP
Fa uns dies els nens i nenes de 5è vam anar al Liceu a veure l’òpera “El superbarber
de Sevilla” de Giacomo Rossini.
Em va agradar molt la història. Era la primera vegada que veia una obra d’òpera. Els
actors tenien una veu molt bonica.
Per mi deu haver poca gent que tingui aquesta veu. Crec que per cantar aquestes
melodies s’ha d’assajar moltíssim.
I així va ser la meva experiència al Liceu. M’encantaria tornar a anar.
Pol Muntasell 5è EP
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Sessió musicals barrades: El rock !
Els alumnes de 5è van gaudir de l’experiència de la música en directe.
Amb la companyia del Frederic Sesé i els seus músics han escoltat una
classe sobre el rock. Cançons i ritmes prou coneguts que han fet gaudir
tothom. Us deixem un tastet de les experiències.

El dia 14 d’octubre vam anar al Barradas. Ens van explicar com es va crear
el rock. Al principi era una música per queixar-se perquè les guerres eren
molt cruels i injustes. També van tocar altres músiques com el blues, el
country, etc.
Després van començar a tocar cançons de grups com ara els Beatles.
Per últim ens van presentar al Juanan (guitarra), el Jordi (baix) i el Dani
(bateria).
Paula Rivas 5è EP

Fa uns dies que vam anar al Barradas. Allà ens van ensenyar la història del
Rock dels any 50 i 60. Van tocar moltes cançons i van dir el nom de molts
grups coneguts com els Beatles, els Rolling Stones, els Sírex, etc. També
van parlar d’artistes en solitari com Elvis Presley, Bob Dylan o Miguel Ríos.
Pau Bru 5è EP
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6è
Cicle superior - 6è
Els castanyers, una visita molt especial!

El divendres 30 d’octubre els nois i noies de 6è vam tenir la gran sort i responsabilitat
de ser els missatgers de la Castanyera.
A classe ens vam organitzar en grups.
Al meu grup li va tocar anar a la llar d’infants.
En arribar vam començar a representar la nostra història i els vam ensenyar un mural
de la castanyada que els havíem preparat i un dibuix per cada nen.
Van quedar bocabadats i van fer un gran somriure.
Finalment tots plegats van cantar la cançó de la Castanyera.
Tot el que vam sentir en aquell moment, va ser increïble, una experiència única i inoblidable.
Desireé A. i Claudia P. 6è
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Sortida de la tardor
El divendres 13 de novembre tota l’escola vam anar d’excursió al Pol
(Montseny).
Vam sortir de l’escola i ens vam desplaçar fins els autocars.
En arribà vam esmorzar i després vam decidir si volíem jugar a futbol,
bàsquet, voleibol o fer una passejada pel bosc.
A les 14h vam dinar plegats i fins l’hora de marxar vam aprofitar per jugar,
compartir i gaudir d’un paisatge de tardor maquíssim.
Va ser molt divertit! Daniela 6è

La tardor és temps
de comiat de l’estiu.
Grog, vermell, taronja
i marró són els

L’estiu s’ha acabat
Els dies de platja han marxat
La calor es va esfumant
Perquè la tardor ja està arribant

colors de la tardor.

Les fulles al terra están

La tardor, temps de

I el cel taronja s’està tornant

panellets, castanyes

La jaqueta ja ens posem

i moniatos.
La jaqueta has de
portar si no et vols

I el gorro i la bufanda esperen
impacients
L’estiu s’ha acabat

constipar.

La pluja tampoc hi falta

La tardor, temps de

Si veus un bassal salta

pluges i bolets,
pots agafar un bon

Celebrem Halloween i la Castanyera

feix.

Amb la familia sencera

Mandarina, xirimonia

Aixi és la tardor

i magrana són les fruites

Amb el seu color.

que més m’agraden.

Ivan

Dídac
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Emma

Passatemps
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PASTISSETS DE MATÓ:

INGREDIENTS:
250 gr de mató
210 gr de mantega
210 gr de farina
10 gr de llevat en pols
sucre
Deixem la mantega fora de la nevera una estona abans
i preescalfem el forn a 200º C. En un bol gran hi posem
el mató esmicolat i la mantega. Ho barregem i, després,
hi afegim la farina i el llevat. Ho remenen una mica i ho
aboquem a sobre el marbre. Ho pastem fins que quedi
una pasta fina i compacta i gens enganxosa.
De la pasta fem boles de la mida d’una mandonguilla. Escampem una mica de
farina per sobre el marbre i aplanem cada boleta amb la mà. Han de quedar peces
de menys de mig centímetre de guix, i amb un got les tallem rodones.
Posem força sucre en un plat i passem cada rodona de pasta pel sucre, només per
d’un costat. Dobleguem la peça per la meitat deixant el sucre a la part de dins.
Tornem a passar la peça pel sucre i la tornem a doblegar per la meitat, deixant el
sucre a la part de dins. La peça final és un quart de rodona, que empolsinem amb
sucre només per un costa deixant neta la part que tocarà la safata del forn. Fem
una petita pressió a la part punxeguda de la peça.
Folrem amb paper sulfuritzat una plata per a anar al forn i hi posem els pastissets
deixant una separació entre ells. En 15 minuts ja els tindrem fets. Convé controlar
el forn perquè no es cremin. Quan el sucre s’hagi daurat, ja es podran treure.
BON PROFIT!!!!

30

La finestra
El cel de la nit
D’estrelles hi ha milions. Repartides per tot
l’univers, al voltant nostre. I si no fos perquè el
Sol ens enlluerna, les veuríem brillar al cel. La Via
Làctia és la nostre galàxia, formada per milions
d’estrelles. Moltes d’aquestes no són gaire brillants
i les hem de veure en llocs molt foscos. Quan
aconseguim veure-les molt bé semblen un núvol
d’estrelles.

El cel de la nit canvia a cada moment. Com que
la terra gira sobre si mateixa, veurem com els
estels surten pel cantó de llevant i es ponen pel
cantó de ponent, com la Lluna i el Sol. També canvia en les estacions de l’any. A l’hivern
veiem unes estrelles i a l’estiu unes altres. Això
és perquè la Terra orbita al voltant del Sol.

A l’estiu, les estrelles que veiem a les nits d’hivern queden
amagades rere el Sol i la seva llum enlluernadora no ens
les deixa veure. A l’hivern passa a l’inrevés. La llum de la
Lluna, que és molt brillant, també ens amaga algunes estrelles. Els millors dies, doncs, per a gaudir de l’espectacle
del cel de la nit són les nits de Lluna nova, quan el nostre
satèl·lit i el Sol estan en la mateixa direcció. En aquestes
ocasions el cel és més fosc i l’espectacle, inoblidable.
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