
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

La presència de greixos a la 

dieta és molt important, però cal 

limitar-ne al consum ja que  són 

molt calòrics. Hi ha aliments rics 

en greixos saludables com oli d’o-

liva, oli de coco, coco cru, oli de lli  

cru (no per cuinar). També fruites 

seques o alvocat i carns blanques.  

 

Cal ser prudents amb aquells ali-

ments que provenen de la pastis-

seria Industrial i d’altres fonts de 

greixos! 

 

Sabies que... Els greixos ens aju-

den a equilibrar la calor corporal, 

però avui en dia, gràcies a la roba 

que ens posem no cal pensar en 

les reserves de greix per garantir 

la regulació tèrmica! 

¿SABÍES QUE…?  

Novembre 

 
                      NOVEMBRE 

 
Comença el mes de novembre,  

castanya va, castanya ve,  
i panallets també. 

 
Un començament tan dolç  

                             més d'una vegada enfita,  
                              per això és molt prudent  
                               menjar sense demesia,  

                              perquè no queda gens bé   
                              pecar de golafreria.  

 
                                   El mes comença amb Tots Sants,  

                              després ve Santa Cecília,  
                             patrona, com prou se sap,  

                           del ritme i la melodia  
                             que ens desvetllen els sentits   
                              si més no per les musiques. 

 
                                   Novembre, mes de tardor   
                               que l'hivern ja ens anuncies,  
                                    els teus silencis són plens   

                                 d'una música molt fina  
                                    que ens ressona al fons del cor  

                                   com una cançó petita  
                                 i ens ajuda a fer-no grans   
                                  sense gens de melangia. 

  
                               S 'acaba el mes de novembre,  

                             castanya ve, castanya va,  
                           i el torró ja vindrà. 

 
          Miquel Martí i Pol 

 

Greixos   

          Adéu al estiu  

Ja hem acomiadat a l’estiu! Els 

nens i les nenes del menjador es 

preparen per a donar la benvingu-

da al inici del fred! Aquest pròxim 

mes de novembre ens depara mol-

tes sorpreses: activitats plàstiques, 

esportives, visites inespera-

des...jocs i música! ¿Preparats i 

preparades?  



ACTIVITAT ESPORTIVA: RELLEUS  

1) Pilota al coll: Els nens i nenes han de transportar pilotes de diferents mi-

des d’un punt a l’altra ajudant-se només de la barbeta i el pit! 

 2) Poltre: Relleus d’un punt a un altre, es pot fer que un facin de poltre i 

uns de pont alternativament 

 3) La patata: amb una cullera i una patata cal caminar fins a l’altra banda 

sense que la cullera caigui! Pot ser també un objecte a sobre el cap.  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

                                                      RECEPTE DEL AGRICUTLOR  

   

                                      Torrada dolça  

              -Tallem llesques de pa 

              -A la vegada, hi posem trossets o talls de  

                poma uns minutets al microones,        

               tot seguit ho barregem en un bol amb una mica de caramel líquid  

               ( o en comtes de caramel sucre moreno i canella).  

             -Ja tenim la mescla i untem les torrades ¡un esmorzar deliciós!  

                  

 Proposta plàstica:  

 Papiroflexia  (fem un gos!) 

               

CALENDARI DE L’HORT: NOVEMBRE 

 

Sembrar: pèsols i faves. 

Plantar: alls, ceba blanca, col de primavera i enciam d’hivern. 

Collir: bleda, axicòria, api, carbassa, col llombarda, col i flor, esca-

roles, nap, porro, remolatxa, col de capsa, tomàquet i pastanaga. 

 Protegir de les gelades les escaroles, els espinacs i les pastana 

gues. 

Una cama i un barret  que s’aguanta                

dret...¿Què sóc?  

 

COSES PER FER ELS DIES DE 

PLUJA! 

Conta contes: Aixoplugar-nos de la pluja amb 

un taller de contes...sempre ve molt de 

gust...sentir històries mentre plou! 

Endevinem pel·lícules! 

Juguem als personatges 

Aprofitem la pluja per a escoltar música i jugar 

a les estàtues! 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

                                                      RECEPTE DEL AGRICUTLOR  

  

                                      Torrada dolça  

              -Tallem llesques de pa 

              -A la vegada, hi posem trossets o talls de  

                poma uns minutets al microones,        

               tot seguit ho barregem en un bol amb una mica de caramel líquid  

               ( o en comtes de caramel sucre moreno i canella).  

             -Ja tenim la                   


