
   

NOTICIESNOTICIESNOTICIES      
MARÇ MARÇ MARÇ    222000111888   

CCCAAARRRBBBOOOHHHIIIDDDRRRAAATTTSSS   

EL Març ja ha arribat! 

I amb ell la primvaera co-

mençará a esclatar. Despedi-

rem a l’hivern..i quin 

hivern! Hem tingut neu, 

pluja i moooolt fred! Però ara  

les primeres roselles ja són 

per tot arreu!  

EL MARÇ 

 

Pel març estrenarem la primavera, 

la primavera que la sang altera.  

Serà el moment de veure com arreu  

s’imposa el verd a qualsevol conreu,  

com l’aire, que és més clar i més lluminós, 

porta el perfum de les primeres flors,  

com tornen els ocells que van fugir  

per passar el seu hivern molt lluny d’aquí,  

com tota cosa a poc a poc reviu  

i ja anuncia l’esclat de l’estiu 

i com, sense saber ben bé el perquè,  

amb qualsevol fotesa fem el ple.  

És el prodigi del temps renovat  

que se’ns emporta amb el seu dolç embat.  

Pel març la primavera estrenarem 

i amb calma i bon humor la gaudirem.  

 

    MIQUEL MARTÍ I POL 



        

       

 

       Sabies que… 

La Font principal de car-

bohidrats  ve de les verdu-

res … però també en podem 

trobar a les patates, als 

dolços, a les lleguns i a la 

fruita!  

Art i Cuina van de la 

mà! Agafarem un plat i 

amb diferents verdures 

(tallades de diferents 

formes) en  farem di-

buixos  

No us perdeu l’exemple del taller 
d’art i cuina a la propera pàgina  

Exemple Taller Art i Cuina  

 

             BENVINGUTS AL CIRC  

     Equilibrisme! 

Ja podeu anar prepa-

ran la concentració 

per no caure!!  

 

                MALABARS!! 

Agafem un grapat d’ arròs i fem 

una bola amb paper film. Quan 

estigui ben pressionat, ho anem 

forrant amb els globus prèvia-

ment tallats. I ja està a punt! 

                    BATUKADA !! 

   Per animar les activitats de 

 circ podeu fer un taller de batukada! 
Mai i pot faltar la música 

Penseu en aquells objectes reciclats  
que podrien fer percussió…. 

 


