
    

 

 

   

   

   

   

 

 

 

NOTICIES NOTICIES NOTICIES    
   GENER  2018GENER  2018GENER  2018   

GENER GENER GENER    
Minerals Minerals Minerals    

Benvinguts al 

2018!! 

Comencem l’any nou: el 

2018!! Aquest any segui-

rem coneixent personat-

ges, nous nutrients, viu-

rem aventures i ens ho 

passarem d’allò més bé! 

Sabíes que… 

Els minerals formen part de la natura i 

són imprescindibles pel nostre organis-

me. El calci és un mine-

ral important pels nostres ossos, el sodi 

per l'aigua del nostre cos, el potassi per 

evitar el cansament, el fòsfor per 

les cèl·lules i el zinc per acompanyar la 

nostra vida d'esportistes ! 

                                                                                             GENERGENERGENER   

   Pel gener comença l'anyPel gener comença l'anyPel gener comença l'any      i els onze que falteni els onze que falteni els onze que falten   fan fan fan    

que el fred no es senti tant.que el fred no es senti tant.que el fred no es senti tant.      

   Els treis reis, majestuosos,Els treis reis, majestuosos,Els treis reis, majestuosos,   passen passen passen    

per ciutats i vilesper ciutats i vilesper ciutats i viles   i són sempre generosos.i són sempre generosos.i són sempre generosos.   

Amb la neu, si n'ha caigut,Amb la neu, si n'ha caigut,Amb la neu, si n'ha caigut,   fem un ninot que fem un ninot que fem un ninot que    

ens contemplaens contemplaens contempla      i té el nas molt punxegut.i té el nas molt punxegut.i té el nas molt punxegut.      

Però una ullada de solPerò una ullada de solPerò una ullada de sol   el pot fondre de el pot fondre de el pot fondre de    

seguidaseguidaseguida      i tots hem de portar dol. Cal anar amb i tots hem de portar dol. Cal anar amb i tots hem de portar dol. Cal anar amb 

molt de compte amb el glaç,molt de compte amb el glaç,molt de compte amb el glaç,   que si bades i  rellis-que si bades i  rellis-que si bades i  rellis-

quesquesques   et pots molt bé trencar un braç.et pots molt bé trencar un braç.et pots molt bé trencar un braç.      

Pel gener fa un fred molt viu,Pel gener fa un fred molt viu,Pel gener fa un fred molt viu,   se'ns han se'ns han se'ns han    

acabat les festesacabat les festesacabat les festes      i tots enyorem l'estiu.i tots enyorem l'estiu.i tots enyorem l'estiu.   

                                                   

      Miquel Martí i PolMiquel Martí i PolMiquel Martí i Pol      



 

Recepte !!  Ric en potassi: 

Pastís de plàtan  

Ingredients:  plàtans madurs,        

1 iogurt natural ensucrat  
1 mida de iogurt de farina blanca 
2 mides de iogurt de farina integral 
1 mida de iogurt d’oli d’olivatres ous 
1 cullerada petita de vainilla 
un sobre de llevat tipus Royal 

 

                         TALLER! 

                                     TItella… 

                                       

Amb mitjons Vells: Es tracte de decorar el  

Titella    amb goma eva, cartulines,  

Enganxines,  etc. Podem fer des d’ animals, a personatges o 

aliements... 

 

 

 

  Primer cal batre els tres ous i hi po-

sem tots els ingredients més lí-

quids (iogurt, oli i vainilla) i ho barrejo 

bé. Després hi posem els dos 

plàtans trossejats, s’aixafen amb la 

barreja i, per últim, la farina i el lle-

vat. Es passa tot pel minipimer i ja 

està a punt!!! Deliciós...Es posa al 

forn a 180C entre 35 i 45 minuts! 

Es tracta que els infants, per pare-

lles, ballin amb l'ombra del com-

pany o la companya. Les parelles 

no es toquen i han de trobar la 

millor manera perquè les seves 

ombres ballin juntes!!!  Garantim-

les rialles!  

 DANSA DE LES OMBRES  

CONSELLS PER A PASSAR 
UN HIVERN BEN CALEN-
TONS! 

Un gotet de llet ben ca-

lentona abans d’anar a 

dormir, amb una mica de 

mel per evitar el refre-

dats. 

Un bon suc de taronja ple 

de vitamines de bon matí...ah! I jugar molt 

 

Alguns minerals!  


