
  

HORT

Quan fem la collita, a vegades agafem molta 
quantitat, és per això que hem de saber com 
emmagatzemar les fruites i les verdures per poder-
les anar consumint a mesura que les necessitem.

FRUITA

VERDURA

https://www.rac1.cat/info-rac1/20190513/462213348048/com-conservar-la-fruita-platans-es-posin-negres-verdura-hortalisses-conservar-tips.html
https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=c2e7744b-41f5-4d8d-a6f1-f46f6c1f4428&groupId=20181


  

COSTURA

Fem un a bossa de tela amb un pantaló:

1. Utilitzarem la part de dalt del pantaló (podem 
fer la bossa del llarg que vulguem, l'amplada 
serà l'ample del pantaló). Primer de tot hem de 
tallar el tros de cama que no vulguem utilitzar. 
Després descosim la part del davant de la del 
darrera.

2. També hem d'obrir la costura central, a la part 
de darrere fins la cintura i a la del davant fins la 
bragueta.

lig



  

COSTURA

3. Tallem l'amplada de manera que ens quedi 
recte, la tela ha de tenir forma de rectangle. 
Tronem a cosir totes les vores (el rectangle del 
davant i del darrere han de coincidir), totes les 
teles que ens sobren (butxaques) les tallem. 

4. Amb el que ens ha sobrat de les cames 
preparem dues tires per fer les anses i les cosim 
a la bossa.

5. Si volem li podem afegir un folro.



  

Espai musical

Avui us deixem un recull de les actuacions 
de gospel del programa de televisió

 Oh Happy Day

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHF437Sz2MHraHTbDDWdU3Bh5QJExMkcu


  

futbol

Seguim treballant la tàctica del futbol sala, 
aquesta setmana us deixem un vídeo sobre com 

hem d'atacar.

https://www.youtube.com/watch?v=NiQgSrLwOQg


  

ceràmica

Com cada setmana us proposem una manualitat 
ja que hem de seguir tenint les mans actives per 

quan puguem tornar a ceràmica.

En aquest vídeo trobareu com fer dotze figures 
fàcils amb paper

https://www.youtube.com/watch?v=Etl3VSn68Pc


  

Cuina 

Ingredients per 4 persones:

Per a la crema d’espàrrecs:
    3 manats d’espàrrecs verds
    800 ml de brou de verdures
    1 ceba dolça
    oli d’oliva verge extra
    sal
    pebre blanc

Per als ous escalfats:
    4 ous
    vinagre blanc
    Sal

Per a la guarnició:
    2 llesques de pa de pagès
    oli d’oliva verge extra
    orenga seca
    sal

Per a la crema d’espàrrecs: 
Traieu la part dura dels espàrrecs. La resta talleu-la a rodanxes i 
reserveu-les.

En una cassola amb un xic d’oli, feu suar la ceba, tallada a la juliana, fins 
que sigui ben tova. Afegiu-hi els espàrrecs i feu-los coure 10 min. 
Aboqueu-hi el brou, sal i pebre i deixeu que bulli 10 min. Tritureu la 
crema i coleu-la.

Per als ous escalfats: 
En una cassola, poseu a bullir aigua, sal i un xic de vinagre blanc. 
Trenqueu els ous i reserveu-los.

Quan estigui a punt de bullir l’aigua, afegiu-hi els ous, un a un, amb 
compte, i deixeu-los coure 5 min, sense que l’aigua arribi a bullir. Aneu-
los voltant.

Per a la guarnició: 
Talleu el pa de pagès a daus (sense la crosta). Barregeu-lo amb la sal, 
l’orenga i l’oli. Torreu-lo al forn, a 180 ºC, fins que quedi cruixent

Muntatge: 
Poseu la crema d’espàrrecs en un plat fondo, i afegiu-hi un ou escalfat, 
tres puntes d’espàrrec escaldat i uns quants daus de pa torrat per sobre.

Crema d'espàrrecs amb ou escalfat



  

cavalls

Quin paper ha tingut el cavall en l'evolució i la 
història de la humanitat?

La història del cavall

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/documental-muestra-la-importancia-de-los-caballos-en-evolucion-humana/10005-3965402


  

teatre

Hi ha una iniciava a twitter on la gent penja escrits de 
monòlegs per a que altres persones els interpretin. Us 

deixem l'enllaç perquè mireu les propostes i actuacions i us 
animeu a triar un text i interpretar-lo

#coronavirusplays

https://twitter.com/hashtag/coronavirusplays?src=hashtag_click


  

gossos

Seguim aprenen, avui us portem informació sobre 
els gossos de rescat.

Grup de Recerca amb gossos de la Creu Roja

Gossos de rescat de muntanya

https://www.elstrespins.com/ca/grup-de-rescat-de-la-creu-roja
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/aixi-treballen-els-gossos-de-rescat-de-muntanya/video/5556333/


  

emocions

Avui aprendrem una mica més sobre les pors

La por

https://www.youtube.com/watch?v=IL7aKalhMB4


  

pàdel

Aquesta setmana treballarem l'aspecte psicològic 
del pàdel.

Control de emociones

https://www.youtube.com/watch?v=eIUwrxpQfJ8&list=PL9xXG724dRtgfhW-Ntnc3nxkJNPv8KwbM&index=8


  

futbol

Quina és la teva alineació perfecta amb els 
jugadors i jugadores de futbol actuals?



  

sortida

Anem al cinema

Campeones

https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/pelicula-semana-campeones/5471453/
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