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L’ABRIL ja és aquí! 

La primavera ja ha explotat,  

L’estiu s’aproxima i un munt 

d’activitats ens esperen! 

Aquest mes els nostres prota-

gonistes són l’aigua I El lli-

bre!, si voleu saber per què heu 

de continuar llegint... 

ABRIL  

 Per l’abril, 

si cada gota en val mil, 

cada rosa en val deu mil 

i cada llibre cent mil. 

Amb pluja, roses i llibres 

celebrem la festa gran, 

que ningú no en quedi fora, 

ni els d’ara ni els qui vindran; 

els d’ara, per fer patxoca 

al costat de l’alt patró, 

els qui vindran, per si toca 

d’afegir-hi més saó, 

perquè sant Jordi se senti 

sempre ben acompanyat 

i ens ajudi, als uns i als altres, 

a poder guanyar el combat 

que fa tants segles que dura 

i encara no s’ha acabat. 

Per això, quan l’abril pinta 

tots els marges de color 

i fa les nits molt més tèbies 

i el cel més encisador, 

convé que tots, nois i noies 

cantem ben fort la cançó: 

Per l’abril, 

si cada gota en val mil, 

cada rosa en val deu mil 

i cada llibre cent mil. 

 

Miquel Martí i Pol 

 

AAAIIIGGGUUUAAA   



        

       

 

 Per què l’Aigua? 
Perquè és el nostre ali-

ment essencial i forma part de 

nosaltres en un 70% 

Perquè intervé en la majo-

ria d'elements del nostre orga-

nisme i és molt important pel que 

fa a salut i alimentació 

Perquè l'aigua és un bé del plane-

ta, tenim oceans, mars, llacs, rius, 

glaceres...  

Sabíes que? 

Només una part molt petita de l'aigua de 

la terra és disponible pels éssers vius 

terrestres. I que un 2% és aigua dolça i 

un 97% és aigua salada? Per això, si 

abusem del seu ús, el seu futur està en 

perill i nosaltres, nens i nenes de totes 

les cases podem fer un consum 

 

   Al Abril Sant Jordí i llibres! 

          Al Abril jocs d’habilitats! 

      Gimcana: Utilitzem diversos       

materials  per a preparar diferents 

activitats: saltar a corda, saltar 

anelles, cursa a peu coix….així 

posem en pràctica les nostres ha-

bilitats! 

ENDEVINALLA...Sóc el quart 

en arribar però no per això 

arribo tard...Qui sóc?  

   ALIMENTS AMB UN MUNT D’AIGUA! 

Aquest mes és el mes dels lli-

bres i podeu fer grans coses com 

tallers de conta contes, imaginar 

tantes històries com si-

guin possibles i fer volar la ima-

ginació!  Heu pensat ja en fer un 

punt de llibre…? 

             

             Alguns dels aliments rics en aigua  

             són: l’enciam,  els espinacs,  

           els tomàquets i les fruites com:              

            plàtans, pomes, peres, 

            taronges, prunes i Síndria  

 


