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editorial
Un aplaudiment per vosaltres, ﬁlls/es.
El confinament ens va agafar sobtadament, sense temps per preparar-nos. En un
primer moment ens va generar por i angoixa al tractar-se d’una situació molt
nova, estranya i sense data final. El visualitzàvem com un túnel llarg i fosc. Repetidament ens preguntàvem, com ens ho farem per tirar endavant sense sortir de
casa? Com ho viuran els nostres fills i filles?
Tot i la dificultat del moment, aquest ens ha donat l’oportunitat de passar més
temps amb vosaltres, de compartir jocs, de dedicar-vos més atenció, de
coneixer-us millor. A grans trets, podem assegurar que, malgrat la dificultat, han
estat unes setmanes (uns mesos de fet!) molt engrescadores.
En el dia a dia a casa, hem intentat donar-vos temps per aprendre, per jugar i per
compartir. Cert que, en ocasions, ens ha tocat fer malabarismes, estant alhora
per vosaltres i per les nostres feines.
Hem treballat plegats en continguts curricularsi també ens heu ajudat amb
tasques de casa que abans, atabalats pel dia a dia, ni ens plantejàvem
deixar-vos-hi participar.
Hem fet vídeo-trucades als familiars i amics que estimeu i que no podíeu veure.
Hem ballat, passejat, pintat, rigut, discutit...
Hem dit «para», «prou» i «ja» milers de cops, tants com us hem demanat i fet
abraçades i petons.
Hem tirat d’imaginació per crear materials o inventar jocs.
Us hem dedicat el temps que us mereixeu i que no sempre us podem donar.
I sobretot, un cop més, hem après molt al vostre costat.
Ens heu demostrat una enorme capacitat d’adaptació a la situació i una estima
envers nosaltres, sense les quals no haguéssim superat la por inicial.
Atès que un viatge ben acompanyat és un viatge més plàcid, plegats, fills i
pares, petits i grans, hem travessat el túnel. Túnel que, finalment, ha resultat ser
llarg però no tant fosc com pensàvem, doncs ens heu ajudat a enlluernar-lo.
Per tot plegat us volem dir que sou uns campions, que us estimem molt i que,
ara, a qui toca aplaudir és a vosaltres, fills/es.
AMiPA
INTEGRA-JOAN XXIII

2

l’article com estem?

Dibuix fet per l’Alina

Jo em sento molt bé fent deures tot el dia i fent classe desde casa. Aquests
dies a casa estic flipant perquè estic fent coses que no feia abans. I esperem
que això del coronavirus passi ràpid i després ens podrem veure, tocar,
abraçar i moltes coses més. Àlex
El confinament ens ha servit per reflexionar sobre el que passa al món i de
la situació que estem vivint. Hem de donar les gràcies als sanitaris que estan
treballant per mantenir-nos a nosaltres, que no ho és fàcil, arriscar les seves
vides i per intentar salvar les de les altres persones. Hem d’estar agraïts als
sanitaris, el govern espanyol hauria de pujar els sous als sanitaris, que s’ho
mereixen i ha de treure els salaris dels polítics i de la monarquia, i deixar de
vendre les armes. S’haurien de donar més diners perquè es pugui investigar
les malalties cròniques o diferents tipus de malalties, i que no es facin retallades a la sanitat pública. El govern hauria de donar més diners a la ciència
i també a l’educació. Donc el meu condol a les famílies i als amics de les persones que no han pogut superar el coronavirus. Gagui
Els pacients dels hospitals que no han pogut superar el coronavirus i que
han perdut la vida, jo penso que descansin en pau. Dono el meu condol a
les famílies i als amics. Jo estic molt bé. Faig moltes coses i ajudo als pares
a fer feina de casa. Avui començo a muntar a cavall. Vaig a donar menjar a
dos cavalls que tinc. També vaig a la meva feia a la pelu a donar un cop de
mà. Esperem que torni tot a la normalitat. I també que s’acabi d’una punyetera vegada el virus. Rita
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Aquests dies trobo a faltar l’escola i les mestres. Espero que ens trobem
aviat i que tornem al cole. Espero que la gent que està malalta pel coronavirus que es recuperin el més aviat possible i que tot vagi molt bé. Mamasa
Estem vivint un moment diferent, que mai havíem viscut.
Es fa estrany el fet d'estar confinat a casa, per sort jo tinc bosc a fora i puc
sortir quan vulgui i gaudir de la natura, i entenc que ha de ser complicat per
la gent que viu en un espai petit i no ha pogut sortir en tant de temps. Argé
Estos días de confinamiento han sido muy largos y bastante aburridos. Ya
que no podíamos salir a la calle, ni hablar con nadie de afuera así que se me
ha hecho eterno. Hasta esta semana que por fin hemos pasado a la fase 1,
así que estoy más alegre ya que puedo salir y quedar con amigos, pero con
cuidado sin hacer abrazos y besos, así que estoy muy contenta y espero que
lleguemos a la fase 2. Alba
El coronavirus ha arribat i la vida ens ha canviat.
Amb els amics no puc jugar, perquè a casa m’he de quedar.
Els meus amics trobo a faltar perquè a l'escola no puc anar. Ivan
El confinament és un avorriment.
Durant el confinament no veig la gent.
A casa he d'estar i jo vull amb els amics jugar. Alina
Aquests dies estan morint milions de persones grans i molt ràpid, penso que
és molt dur el que estem vivint aquests dies, i penso que hem de reflexionar
perquè no torni a passar.
He estat llegint el blog The oil Crash, l’escriptor d’aquest blog es diu Turiel,
creu que aquesta crisis sanitària ha mostrat que el sistema capitalista no
funciona, i diu:
“Aquests dies, l'economia del planeta està patint una de les frenades més
fortes que es recorden, sobretot per lo sobtat que ha sigut. En qüestió
d'unes poques setmanes, l'activitat industrial a la fàbrica del món, la Xina, ha
caigut dràsticament”.
També diu una altra cosa en Turiel, una cosa molt alarmant, diu que d’aquí
menys de 10 anys s’haurà acabat tot el petroli del planeta, de fet ell diu que
tota aquesta situació del covid19 tapa la crisi que vindrà del petroli. I tornarem a anar amb cavall o amb carros de cavalls com el segle XVII o XVIII.
Potser tu em diràs que podrem anar amb cotxes de gas o elèctrics i jo et diré
que el gas també s’acabarà algun dia i les bateries dels cotxes estan fetes
d’un material que també s’acabarà algun dia. Jo crec que s’ha de pensar un
sistema que sigui sostenible per a la naturalesa i per anosaltres els humans.
Si voleu llegir més sobre el tema us passo l’énllaç:
https://crashoil.blogspot.com/search?q=covid+19. Julià
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notícies
PRIMÀRIA A

A primària A, com tots i totes els que treballem a l’escola el coronavirus ens ha fet parar en
sec i deixar moooltes coses que estàvem fent amb el nostre alumnat.
Els trobem MOOOOLT a faltar!!
Hem hagut d’adaptar-nos i aprendre noves maneres de treballar i poder estar al costat dels
nostres alumnes i de les seves famílies.
Com sabeu, els nostres nens i nenes són els més petits de l’escola, i això fa que necessitin
en moltes tasques i activitats l’acompanyament dels seus mestres. Per tant, aquests dies, el
primer que fem és estar en contacte amb els seus pares, perquè ens puguin anar dient com
van, com es troben, si necessiten alguna cosa, si tenen algun problema...
A partir d’aquesta informació els enviem activitats, eines i/o recursos perquè puguin experimentar, jugar, mirar, aprendre coses noves i passar bones estones, sols i en família.
També ens ha fet adonar que som uns privilegiats per fer la feina que fem i per treballar
on treballem i amb qui treballem, i aquesta és la nostra principal font de motivació i de
força per tirar endavant.
Com diu la frase, en tot moment hem tingut i tenim clar que només JUNTS, com a classe, i
també com a escola, ENS EN SORTIREEM!!!
Imma i Jordi / PRIMÀRIA A
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+ notícies
ESO DE CONFINAMENT
Des de que va començar el confinament els alumnes d’ESO
ens vam organitzar per fer tutories grupals, tutories individuals o algunes classes online.
Les tutories les fem cada dilluns amb una videotrucada.
Molts alumnes ens hem pogut connectar amb el mòbil, ordinador o tablet.
També ens envien algunes feines per fer a casa de mates o
de llengua. Hem fet algunes classes amb el google Meets.
Algun dia de la setmana també ens envien manualitats,
tallers de cuina o reptes.
Trobem a faltar els amics i amigues i anar a l’escola.
També ens ve molt de gust poder sortir al carrer i jugar a
futbol però encara no ho podem fer com sempre.
A casa hi estem bé però estem una mica avorrits i tenim
ganes de poder fer vida normal, anar a jugar a casa dels
amics o poder fer una festa.
Esperem que aviat s’acabi el confinament!
Els i les alumnes d’ESO
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MATERIAL EPI
La Rita, la Mònica, la Isabel i la Núria han confeccionat
diferent material de protecció que es necessita per
combatre la COVID19.
Gràcies per la iniciativa!!!
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La Rita Aulines ha fet unes mascaretes molt divertides per a nens i nenes.
La Isabel Otero ha fet mascaretes personalitzades, amb teixits molt bonics.
La Mònica Masó ha fet bates i també ha fet mascaretes de molts colors.
La Núria Pich té tot un taller muntat a casa i ha fet mascaretes i bates.

TELA.TELA
El grup de Pont, aquest curs hem fet diferents encàrrecs
que ens han demanat en el projecte d’emprenedoria
TELA.TELA. Hem fet bosses per l’escola Pia Sant Antoni
de Barcelona, unes bosses per Animàlia, unes per a la
Marató de tv3 que es va fer a Olot...
Tot ha quedat parat amb el tancament de l’escola.
Esperem que el curs vinent poguem seguir treballant i
seguir fent créixer el projecte.
Equip de prelaboral
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ELS REPTES DE LA MIA

A la classe de primària B feia dies que seguíem les notícies
que ens arribaven per l’infoK sobre un virus a la Xina. Qui
s’havia d’imaginar que aquets virus arribaria a casa nostra i
ens faria quedar tancats tants dies, sense escola, sense
poder sortir a passejar amb la família, sense jugar amb els
amics i amigues...
Passats els primers dies de confinament vam crear un grup
de whatsapp “La Mia també és a casa” per poder estar tots
en contacte i poder anar explicant-nos coses, veient-nos...
Cada dia penjàvem algun repte perquè els nois i noies de la
classe el fessin. Després d’un temps, ens va semblar que
potser era millor fer dues propostes setmanals, una el dilluns
i l’altra el dijous. Qui contesta el repte té una estrella de la
Mia i quan n’aconseguim deu, la Mia ens farà arribar una
medalla. Hi ha algú de la classe que està super atent als
reptes i de seguida els contesta. Per aquells que volen treballar més també hem creat un Drive on compartim feines de
llengua, mates, medi, música, moviment... L’equip de 5
segons està adaptant moltes feines per als nois i noies que
ho necessiten.
Un cop cada quinze dies fem una tutoria amb tota la classe.
Solen tenir molt èxit, quasi bé tota la classe hi participa. La
veritat és que són unes tutories que semblen un galliner,
però ens agrada molt poder-nos veure, explicar-nos coses i
compartir aquesta estona tots plegats.
Amb dos grups, els dimarts a la tarda, fem una hora de
classe online, una setmana de llengua i l’altre de mates. A
més, també els vam fer arribar uns quadernets pensats per a
cadascú per a que poguessin fer feines a casa.
L’Ibra té moltes ganes de tornar a l’escola, en Bilaly ens
envia molts àudios al grup de la Mia, la Candela cada dia
surt a passejar amb el pare al bosc, l’Aminata li encanta estar
estones amb els seus germans, en Marc ha ajudat a plantar
hortalisses, en Karanvir està aprenent els noms dels animals,
en Said passa moltes estones amb el seu germà, l’Arnau ens
toca cançons amb el seu acordió, la Paula ajuda molt a casa,
fa de pagesa i cus mascaretes, la Tània li agrada molt mirar
els vídeos que passem pel grup, en Mustafà està investigant
moltes coses sobre els animals i en David passa moltes estones jugant amb el seu germà.
Ja veieu que tot i trobar-nos molt a faltar estem ben entretinguts i entretingudes.
Una abraçada a tothom de primària B.
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desde la ﬁnestra
Aquest és un número especial de la
revista infoDIVERSITAT, no estem a
l’escola, estem conﬁnats a casa.
L’entrevista la hem fet a molta gent
amb una única pregunta:

QUÈ VEUS DES DE LA FINESTRA?
Les fotos que hi ha a l’entrevista ens les han enviat famílies, alumnat, de l’escola,
de menjador i lleure, tallers, residència...
També ens han enviat bons dessitjos que també us posem
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i per ajudar a fer-nos una idea de com
estan de vuits els carrers i els exteriors.
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Ja tinc ganes de
veure la revista.
A cuidar-vos molt.
Espero veure-us
ben aviat.
Quina il·lusió em
fa participar a la
revista.
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Una abraçada molt gran,
ens veiem aviat!!!
Ún petó per tothom.
Espero que estigueu molt bé.
Cuideu-vos moltíssim.
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Molts petons i abraçades
a distància.

12

Ens han enviat fotos des de:
Banyoles
Hostalets
Sant Esteve d’en BAS
Olot
Sant Privat d’en Bas
Montagut
Oix
Mieres
La Vall de Bianya
Riudaura
Les Planes d’Hostoles
Tortellà
Les Preses
Besalú
Castellfollit de la Roca
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Àlbum de fotos del confinament
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Les nostres receptes

En aquests número hem tingut la idea de posar
receptes que fem els nois i noies de PONT.
Ara que estem per casa podem aproﬁtar per anar
aprenent a fer algunes d’aquestes receptes.
Esperem que us agradi.
Apa a cuinar!!!

Martí: pizza de formatges

PIZZA

DE FORMATGES

Ingredients:
2 sobres de llevat
1 vas d’aigua
400 grams de farina de blat
1 Tassa d’oli
Salsa de tomata
Formatge roquefort
Formatge de cabra
Formatge ratllat

Utensilis:

1 bol, 1 balança, 1 plata de forn, paper vegetal, corró, cullera, forn.

Preparació:

Primer hem de triar el bol que ens vagi més bé per fer la recepta.
Per començar posem mig vas d’aigua al bol, afegim la tassa d’oli i ho remenem una mica.
Pesem, amb una balança, 400 grams de farina de blat i també la posem dintre el bol i tot
seguit hi posem dos sobres de llevat.
Quan acabem de posar tots aquests ingredients hem de barrejar, amb les mans, fins que
quedi una massa pastosa, si se us enganxa molt a les mans, tireu-li més aigua i continueu
treballant la massa. Quan la massa no s’enganxi doneu-li forma esfèrica, si et costa una
mica que et surti rodona passa-la d’una mà a l’altre.
Seguidament agafem paper vegetal, el tallem a la mida de la plata del forn i hi posem
farina (la farina que hem posat sobre el paper vegetal serveix perquè la massa no s’enganxi). Posem la massa de la pizza sobre el paper vegetal i ara hem d’utilitzar el corro per
aplanar la massa, a sobre hi posem la tomata (que l’hem ratllat anteriorment).
Ara podem posar a sobre tots els condiments.
Hem d’escalfar el forn a 250º abans de posar la pizza.
Després posem la pizza al forn i baixem la temperatura a 210º (perquè el paper vegetal
no es cremi).
Espereu entre 10 i 15 minuts perquè la pizza es cogui. Quan traieu la pizza del forn,
agafeu-la amb guants.

*Es una recepta molt divertida per fer amb família.
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Rita: pastís de pastanaga

PASTÍS

DE PASTANAGA

Ingredients pastís:

250 grams de pastanaga
3 ous
250 de sucre morè
250 grams de farina
100 grams de oli de girasol
1 sobre de llevat en pols
Un polsim de sal

Ingredients obertura:

500 grams de philadelfia
100 grams de mantega pomada
125 grams de sucre morè
Suc de llimona (gotes)

Com fer-lo:

1 - Barrejar: farina, llevat i la sal. I reservar-ho.
2 - Pelar les pastanagues i ratllar-les.
3 - Batre els ous amb el sucre fins que doblin el volum.
4 - Afegir-hi l’oli i les pastanagues i barrejar-ho bé.
5 - Afegir-hi la barreja de la farina, llevat i la sal.
6 - Barrejar-ho tot que no quedin grumolls.
7 - Pintar el motlle amb mantega fosa i empolsar-ho amb una mica de farina.
8 - Abocar-hi el preparat i posar-ho al forn 35 minuts a 180 graus.

Per la cobertura:

Barrejar tots els ingredients i es poden posar a damunt del pastís una vegada cuit, i
també partir-lo per la meitat i farcir-lo.

*Ja està, espero que us agradi!!!

Seku: batut de maduixes amb nata
Ingredients:

BATUT

DE MADUIXES

AMB NATA

Maduixes
Nata

Preparació:

Primer: rentem les maduixes.
Segon: tallem les maduixes en trossos
petits.
Tercer: posem les maduixes dintre la
liquadora.
Quart: engeguem la liquadora.
Cinquè: passem el resultat dins d’un got.
Sisè: hi posem bastant nata per sobre del
batut de maduixa

*És un berenar molt bo!!!
16

Mayana: same

SAME

Ingredients :

Oli d’oliva
3 pebrots
1 ceba
5 tomàquets
Pollastre
concentrat de caldo de pollastre
1 all
Un polsim de sal

Com fer-lo:
1- Posar 8 cullerades grans d’oli d’oliva en una olla, si no tens oli d’oliva pots posar oli
de girasol.
2 - Pelar les pastanagues i ratllar-les.
3 - Tallar 3 pebrots, 1 ceba, 5 tomàquets i un all, si vols pots posar pollastre..
4 - Un cop hagis tallat tots els ingredients, els poses a l’olla i hi poses sal i ho deixes
dorar una mica durant 5 o 6 minuts i ho vas remenant de tant en tant.
5 - Després de 6 minuts posa la meitat d’aigua d’un got, 3 cullerades de concentrat de
caldo de pollastre, all i pebre negre, i deixes que bulli entre 10 o 15 minuts i vas
remenant.
6 - Mentres està bullint poses 3 tasses grans d’arròs en un recipient, el rentes i el deixes
assecar (pots posar més o menys arròs depenent de la quantitat que en vulguis)
7 - Al cap d’una estona poses l’arròs a l’olla i ho vas barrejant fins que estigui cuit.
8 - Abocar-hi el preparat i posar-ho al forn 35 minuts a 180 graus.

*Bon profit!!!

Àlex: biquinis

BIQUINI

Ingredients:
Pa de motlle
Formatge
Pernil dolç

Preparació:
Agafes 2 llesques de pa de motlle i a continuació, poses una llesca de pa per a la base,
a sobre hi poses el formatge i el pernil dolç, i després ho tapes amb l'altre llesca de pa.
Després ho poses a la biquinera i l’escalfes.

*També pots fer-los de pernil salat, gall d’indi, sobrassada...!!!
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Alba: Tortilla de patatas
Ingredientes:

8-9 patatas grandes
7-8 huevos
1-2 cebollas
Sal

TRUITA DE PATATES

Preparación:

1 - Pelar las patatas.
2 - Cortar las patatas y la cebolla.
3 - Freir las patatas y la cebolla.
4 - Coger un bol grande.
5 - Echar los huevos en el bol y batirlos.
6 - Echar las patatas y la cebolla en el bol con los huevos, y poner sal.
7 - En una sartén echar la mezcla.
8 - Girar la tortilla tantas veces como sea necesario hasta que esté hecha.

*Buen provecho!!!

Gagui: Gazpatxo de síndria
GAZPATXO
DE SÍNDRIA
Ingredientes:
500 g de síndria
100 g de pinyons
10 maduixots
10 fulles de menta
3 tomàquets cor de bou, 2 tomàquets raf
1 cogombre petit d’uns 100 g
1 gra d’all, 1 ceba tendra i ½ pebrot verd italià
Sal, vinagre, gingebre, oli d’oliva verge extra

Preparación:
1 - Pelem i netegem la síndria. Fem el mateix amb els tomàquets i en reservem els
interiors.
2 - Pelem la ceba tendra, la netegem i en reservem les cues. Remullem la ceba tallada amb aigua mineral.
3 - Ratllem el gingebre congelat a dins el got de la batedora, hi afegim la menta, el
vinagre, la síndria i els maduixots.
4 - També hi afegim un gra d’all, la ceba tallada, mig pebrot verd, el tomàquet tallat
i el cogombre pelat i tallat.
5 - Hi posem una mica oli d’oliva verge extra, ho salem i ho triturem tot.
6 - Colem tota la barreja triturada i ho deixem a la nevera 1 hora.
7 - Torrem els pinyons una mica en una paella sense oli.
8 - Servim el gaspatxo en un bol amb una mica de menta, oli d’oliva verge extra, els
pinyons que hem reservat i els grills de tomàquet.

*Bon profit a tothom!!!
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SOLUCIÓ:

LABERINT

passatemps

BUSCA LES 11 DIFERÈNCIES

SOLUCIÓ:
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DIBUIX AMAGAT
SOPA DE LLETRES

SOLUCIÓ:

SOLUCIÓ:

Troba 6 paraules amagades
sobre el què està passant.
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ACOMIADEM

Hola sóc l'Argé i m'agradaria acomiadar-me de
vosaltres perquè el curs que ve ja no hi seré
juntament amb l'Ayoub, en Mamao, l'Àlvaro i en
Toni que també acaben l’escola. Ha sigut una
escola molt xula que m'ha ensenyat molt bé
durant el llarg dels cursos que he estat aquí.
Ayoub, Mamao, Àlvaro i Toni, espero que estigueu
molt bé i que tingeu un molt bon futur, i alumnes
de pont també us desitgo un molt bon futur!!!
Cuideu-vos!!!

