
   
   
                                                                                             
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
                                                            

    DESEMBRE  

LA FIBRA!! 

El fred ja és aquí! I Com cada hivern ens abri-
guem per a sortir al pati, mengem plats ben 
calents i juguem contra qualsevol temporal! 
Aquest mes la nostra protagonista será la fibra! 
Però cal moure la cintura amb uns bons balls, 
ah i les cames amb força esport!!  No us oblideu 
dels tallers més típics del Nadal ni...del ca-
nçoner!  

 ¿ Sabíes que...La fibra evita el restrenyiment, crea un efecte saciant. Prevé el  

càncer  de còlon, mama i pulmó. També prevé l’aparició de malalties cardiovasculars i 

 ajuda a eliminar el colesterol  del nostre organisme?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

               DESEMBRE  
 

  

La nit de Nadal 

el bosc s’engalana; 

els avets s’estiren 

per fer la sardana 

entorn del Nadó. 

  

Una soca vella 

no pot afegir-s’hi 

i diu amb tristor: 

—Jo ja no sóc bona 

per res; no tinc branques. 

  

Mes, pel cel ressonen 

les veuetes blanques 

dels àngels que diuen: 

—Sí, que vals! no ploris! 

seràs el tió! 

 

  Raspall i Juanola , Joana 



       

 

 

                                 RRREEECCCEEEPPPTTTEEE   DDDEEELLL   XXXEEEFFF   

Postre ric en fibra fácil i deliciós! 

 

     

 TTTAAALLLLLLEEERRR   AAARRRT T T : : : GarlandesGarlandesGarlandes   Nadalenques Nadalenques Nadalenques    

   

   ---Goma EvaGoma EvaGoma Eva   

   

---TisoresTisoresTisores   

   

---CordillCordillCordill 

                                                                  BBBAAALLLLLLEEEMMM!!!      

Podem ballar tota mena de cançons des 

de les més tradicionals com la del “sota 

el pont” o “La palmera” en rotllana, 

fins a la preferida de molts...la zumba! 

 

 

L’ACTIVITAT FÍSICA: JOC COOPERATIU  

                   RELLEUS COOPERATIUS  

 

       Caminar fins a l’altra banda agafats de la mà 
i tornar, cada vegada anar agafant més com-

panys/es. No ens podem deixar anar! ho hem de 
fer tots junts/es. 

 

 Passar el riu: Es fan grups de 5/6 persones i 
se’ls dona 3 fulls de diari a cada grup. Se’ls 
demana que passin a l’altra banda del riu 

tots i la consigna és que només ho poden 
fer trepitjant les pedres   (fulls de diari). 

 

       

 

 

 

Kiwi: Tallem el kiwi  

en forma de mitja  

lluna. 

Maduixa: tallem la maduixa en forma d’estrella  

Col·loquem un pal al mig i ja ens podem menjar 
aquest arbre !! 

 

N’hi ha de moltes menes, tous, durs i cruixents, vigileu 
però, nens i nenes, que no s’enganxin a les  dents.  

  Endevinalla 

 


