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LES VITAMINES 

OCTUBRE  

Ningú no entén l'octubre  

 sense bolets,  

vull dir dels de menjar,  

no pas dels altres,  

tant si són rovellons  

 com cama-secs   

són bons tant per collir  

 com per menjar-se'ls. 

 El bosc és de tothom  i és generós, 

 però no hi podem fer  qualsevol cosa, 

 perquè sigui puixant  com volem tots   

convé tractar-lo amb més  traça que força. 

Si ho fem així, camins  

i rierols, 

 arbres i vent i ocells  

 i bestioles 

  seran amics de tots,  

i mantindrem   

el seu record ben viu 

  de nit i dia 

  perquè per sempre més,  

a xics i grans,  

 facin una grata 

Compañía.                                                 

    Miquel Martí i Pol  
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US PRESENTEM US PRESENTEM US PRESENTEM LLL’’’EEESSSTTTEEELLL   I I I LLLAAA   RRROOODDDAAA!!!!!! 

Els nens i nenes de totes les edats, han 

començat el curs plens d’energía! Per 

això la roda dels nutrients, cansada 

d’anar per terra, i l’estel de les esta-

cions, cansada d’anar amunt i avall pels 

aires, s’han reunit per a dur a les esco-

les moltes aventures! 

Gràcies a la presencia d’aquests perso-

natges cada mes treballarem un nutrient 

diferent, posant anteció a l’època de 

l’any en què estem i pràcticant una acti-

vitat física.  Així doncs, cada mes arri-

bara un butlletí de notícies sobre el nu-

trient que treballem, l’època de l’any, 

propostes d’activitats, recpetes, curiosi-

tats, etc. 

Aquest mes és el torn de les vitamines,  

ens acompanyarán durant tot l’octubre, 

un mes ple d’activitats de tardor! 

 

 

Les vitamines són uns 

nutrients essencials per 

tal que l’organisme fun-

cioni correctament. A di-

ferència d’altres nutrients,  

però, el   cos no pot fabri-

car-les i, per  tant, les 

hem d’incorporar diària-

ment a través de la dieta. 

Les podem trobar a molts 

aliments com:  

verdura molt variada, lle-

gums, peix blau, ous, ce-

real integral, fruita seca, 

llavors, fruita... 

 SABÍES QUE…? 



Aquest mes d’octubre despedim a 

l’estiu i donem la benvinguda al ca-

liu de les castanyes, als primers ro-

vellons, a la caiguda de les fulles 

dels arbres, i al ni massa fred ni 

massa calor!  

ATLETISME PELS MÉS 

ENÈRGICS 

 

  CIRCUIT AMB PARADES 

 
 Caminar per damunt de la corda 

de dos en dos sense que canvii la 

trajectòria de la corda. 

 Cursa d’obstacles cooperativa. 

Anem agafant els companyes/es 

de la mà i fem la cursa cada cop 

amb un grup més gran. No ens 

podem deixar anar!  

Joc de bases: llençament de pi-

lota i recorregut de les diferents 

bases. 

   LA RECEPTA DE LA CASTANYERA! 
                    

                     Postre de Magrana  

                       (vitamines a, b i c)  

Com què això va d’atletes i necessiteu molta 

energía...us proposo un postre boníssim i molt 

fácil de fer: 

Necessitem... 

1 mandarina grosseta i de les que fan més olor 

½ magrana ben bonica 

1 iogurt grec...d’aquests tan cremosos...mm! 

3-4 fulles de menta fresca 

1 culleradeta de mel ben dolça 

I Amb les mans ben netes... 

Pelar i desgranar mitja magrana i una mandari-

na en un vol. En una copa o un pot de vidre, 

abocar un iogurt cremós i afegir-hi la fruita, 

regar-ho amb un rajolí de mel, i guarnir-ho 

amb les fulles de menta fresca. I ja tenim un 

postre  estupendo per a tenir molta energía!! 

     TALLER ESTAMPCIÓ 

Per dintre sóc groga...per fóra ma-

rró. I en una paradeta amb couen 

amb carbó! 

 L’endevinalla! 

Amb qualsevol estri 

reciclat, per a exemple 

un palet per a les ore-

lles, podem estampar 

les copes dels arbres.  


