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TEATRE MUSICAL>  “Aquesta és la història d’un geni, 
més ben dit... d’un petit geni nascut a Figueres... “ Així 
comença la història d’en Salvi, un nen alegre, 
somiador i una mica trapella... El que més li agrada és 
dibuixar, sobretot a la platja, lloc on cada dia al sortir 
de l’escola, hi va corrents per deixar volar la seva 
imaginació... Un bon dia, troba dins l’aigua una clau 
grossa i brillant... de qui deu ser? La il·lusió de saber 
d’on és la clau i sobretot què obra, el durà a recórrer 
un llarg viatge ple d’aventures on coneixerà 
personatges com... el Sereno, l’Elefant amb potes de 
cigonya, el Gran Cuiner del Temps que cuina truites 
de rellotges, ... 
 Recomanat a partir de 3 anys - durada 60’. 
Preu: 8 € / Socis Imagina’t: 6 €                        
Companyia: Únics Produccions

cartellera www.imaginat.cat

El petit Dalí

Venda d’entrades anticipades-numerades, a les 
taquilles del KURSAAL, passeig Pere III, 35. MANRESA
TAMBÉ PODEU COMPRAR ENTRADES   93 872 36 36 
(PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT)
www.kursaal.cat - www.galliner.com

TEATRE, MÚSICA> Han fet fora a les Bruixes de tots 
els pobles de Catalunya i s’han instal·lat a EL 
CARRERÓ DE LES BRUIXES de Cervera. A cada casa 
n’hi viu més d’una i totes elles tenen una història per 
explicar-nos. Però per poder-hi viure has de ser bruixa 
professional! La Bruixa Estruga arriba amb la intenció 
de passar les proves per poder-s’hi quedar però té la 
mala sort d’arribar just al Gran dia! I per postres, a 
diferència de totes les altres, ella canta òpera. Com 
s’ho farà? Recomanat a partir de 3 anys - durada 50’. 
 Preu: 8 € / Socis Imagina’t: 6 €
Companyia: Poca Cosa Teatre
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17:30 h / Teatre Conservatori

17:30 h / Teatre Conservatori

Obra de caràcter simbòlic adreçada a nens de 6 
mesos a 3 anys. No hi ha una única historia en 
aquest conte. Hi haurà tantes histories com nens i 
nenes, adults i ancians vinguin a veure-la. Una 
�nestra al màgic procés de la creació. Parla de la vida i 
la mort en moviment continu, de la voluntat i la 
passió de viure, del buit i el desconegut, de les idees i 
la possibilitat, de viure el present i entregar-se, i de la 
diversitat en la manifestació. Preu unic: 6 €  - durada: 
40’.                                      
Companyia: aboon teatre

L’arbre de la vida
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Sant Jordi 
 Molt bon
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Àngel Guimerà, 74 · 08241 · Manresa · T .93 873 38 82 · parcir@parcir.com · www.parcir.com  

Prepara’t per
Sant Jordi
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ELS guanyadors 
del sorteig DE:  

MODEL PER UN DIA

Una experiència divertida, amb resultats fantàstics

10 d’abril de 2016

Especial Comunió

SÓN:
MARTINA GONZALEZ MÚRCIA

i
LLUM MARTÍ GUITART

felicitats!

(Entre els participants al sorteig de la Revista Xics)

(Entre els participants al sorteig de SG4)

Eulàlia,
Gràcies per la teva 

mà innocent !

Sorteigs realitzats el 31 de març de 2016

del concurs del
mes de març és

La guanyadora

La Cèlia Mayor, de 8 anys. 

CAFÈ DOLÇ, CAFÈ AMARG
Editorial: Proteus 2010
Text: Anna Obiols
Il·lustracions: Joan Subirana

Ens ha escrit sobre el llibre:

premi
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Cada any la diada de Sant Jordi -festa del 
llibre i de la rosa- arriba amb força i esdevé 
un esclat de color i de cultura, amb una 
riuada humana que envaeix els nostres 
carrers per gaudir d’una jornada primaveral 
única al món, enveja sana de països veïns 
o llunyans. La gran quantitat de novetats 
acaparen l’atenció dels principals mitjans de 
comunicació del país, obsessionats en 
conèixer la llista de títols més venuts. 
D’aquesta, hi tenen un paper molt important 
els llibres infantils, però, sortosament, la tria 
és molt més ben repartida. Això fa que no 
gaudeixin de tanta atenció mediàtica. Tant 
se val! L’important és que els nostres 
infants, acompanyats dels seus pares o 
tutors, s’acostin a les parades de llibres o a 
les pròpies llibreries per deixar-se seduir pel 
llibre. Enguany Sant Jordi escau en 
dissabte i, per això, no hi veurem les 
corrues escolars dirigides pels mestres, 
però ben segur que la nostra quitxalla hi 
anirà igualment amb la seva família que, 

en ésser un dia semi-festiu, podrà gaudir 
plenament del “dia del llibre”, que s’ha 
celebrat ininterrompudament a Catalunya 
des de fa noranta anys.
No vull ni puc recomanar-vos ara les 
darreres novetats perquè, sortosament, són 
moltes i no tindríem suficient espai. 
L’enorme creativitat dels nostres autors 
–escriptors i il·lustradors- fa que hi hagi 
narracions, poemes, àlbums il·lustrats i 
llibres de coneixement per a tots els gustos i 
edats. També cal dir que la força i l’atractiu 
del llibre convencional en paper es manté 
ferm  en aquest àmbit.
Per tot plegat, doncs, us convido a gaudir i 
viure amb nosaltres un nou Sant Jordi. La 
lectura produeix uns efectes secundaris que 
són especialment positius per a la salut!

 Sant Jordi
Especial
 Sant Jordi

Antoni Daura i Jorba
Llibres Parcir (Manresa)
President del Gremi de Llibreters de Catalunya

S’acosta Sant Jordi!

 Sant Jordi
Especial

Algunes suggerències... 

QUÈ S'AMAGA DINS EL BOSC
Editorial: Cossetània Edicions.
Autor: AINA BESTARD VILÀ
Què s’amaga dins el bosc? Si mires a 
través de les lupes, hi veuràs moltes 
coses que no es veuen a simple vista. 
Comença per la lupa verda i et semblarà 
que res s’hi mou; després, mira a través 
de la blava i hi començarà a aparèixer la 
vida y, finalment, si mires amb la 
vermella, hi descobriràs molts més 
secrets!

CONTES PER A NENS QUE 
S'ADORMEN DE SEGUIDA 
Editorial:Kalandraka
Autor: PINTO I CHINTO
28 contes curts sorprenents

SALVATGE 
Editorial: Libros del zorro rojo.
Autor: EMILY HUGHES
Premi Llibreter 2015 d’Àlbum 
il·lustrat.
Es tracta del primer llibre de la seva jove 
autora i il·lustradora Emily Hughes, 
nascuda a Hawai tot i que resideix a la 
Gran Bretanya i que actualment té, 
només, vint-i-tres anys.
La protagonista de la història és una 
nena que s’ha criat i viu feliç de manera 
salvatge a la natura i a qui és impossible 
poder canviar. Segons l’autora, aquesta 
història s’inspira en el seu pare, que 
tenia una malaltia mental, i en el seu 
món salvatge, que no encaixava en un 
món convencional. El conte té unes 
il·lustracions exhuberants i expressives, 
molt coloristes i amb molts detalls. Emily 
Hughes està graduada en Belles Arts i 
va obtenir el segon Premi MacMillan 
d’Il·lustració de llibres infantils l’any 
2012.

CRIATURES HUMANES I 
ALTRES PETITS ANIMALS 
Editorial: Mosaics.
Autor: ANNA MONTESINOS
És un recull de narracions curtes 
basades en les relacions que tenen els 
infants amb la natura.

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA 
Editorial: Kalandraka
Autor: MICHAEL GREJNIEC
Feia molt de temps que els animals 
volien saber quin gust tenia la lluna. Era 
dolça o salada? Només en volien tastar 
un trosset petit. A les nits,miraven 
ansiosos cap al cel. Es posaven de 
puntetes i estiraven el coll, les cames i 
els braços... Qui no ha somniat alguna 
vegada amb fer una mossegada a la 
lluna? Aquest és justament el desig que 
tenen els animals d’aquest conte. 

DE QUIN COLOR ÉS UN PETÓ? 
Editorial: Animallibres.
Autor: ROCIO BONILLA
A la Minimoni li encanta pintar mil coses 
de colors: marietes vermelles, cels 
blaus, plàtans grocs... però mai no ha 
pintat un petó. De quin color deu ser? 
Vermell com una deliciosa salsa de 
tomàquet? No, perquè també és el color 
de quan estàs empipat... Deu ser verd 
com els cocodrils, que sempre li han 
semblat tan simpàtics? Impossible, 
perquè és el color de les verdures i no li 
agrada menjar-ne! Com podria descobrir 
de quin color són els petons?

LA CANÇÓ DE LES BALANCES 
Editorial: Takatuka

Autor: ALBA SALVADOR I 
IGNASI BLANCH
Hi havia una vegada un rei que cada 
matí comptava i recomptava totes les 
seves possessions des de la finestra del 
castell. Tot el que es veia era seu: 
terres, pous, arbres i cases. A ell només 
li importava el preu de les coses, però 
no la felicitat de la gent.
Un clar homenatge a la cançó i a Ovidi 
Montllor. 

LA PLIS PLAU I LA GELOSIA DE 
LA COSINA
Editorial: Baula
Autor: PEP MOLIST I CRISTINA 
SARDÀ
La Plis Plau veu com tothom fa molt de 
cas a la cosina que els ha vingut a 
visitar, i aixó la desconcerta. Una nova 
aventura de la vaca Plis Plau, sobre la 
gelosia. De 5 a 8 anys.

EL LLIBRE INQUITET 
Editorial: Kokinos
Un grup de catorze il•lustradors 
alemanys que s’anomenen els Kricke-
lkrakels, treballen plegats. 
El llibre inquiet proposa al lector que faci 
un seguit d’accions (picar sobre un 
dibuix, bufar, fer un petó a un personat-
ge, donar voltes al llibre, comptar, girar 
el llibre cap a l’esquerra o cap a la 
dreta, sacsejar-lo...) perquè la història 
avanci. Cada pàgina demana al lector de 
fer una acció o bé deixa en suspens una 
pregunta que té la resposta en la pàgina 
següent.

ATLAS DEL MUNDO 
Editorial:Maeva young
Autor: ALEKSANDRA Y DANIEL 
MIZIELEIRÍSKI
Aquest llibre et permetrà fer un increïble 
viatge al voltant del món. Descobreix els 
racons més sorprenents de la Terra i 
gaudeix de la seva diversitat.
55 mapes a doble pàgina de 46 països i 
6 continents. Més de 4.000 minucioses 
miniatures , de les més altes muntanyes 
als insectes més petits.
Un meravellós llibre il·lustrat per a 
lectors inquiets i curiosos, amb més de 
deu premis internacionals.
Bon viatge !

UN SOMNI DINS EL MITJÓ
Editorial: Animallibres.
Autor: EULÀLIA CANAL
La Naima espera anar de vacances amb 
els seus pares, però la mare està molt 
enfeinada i s’ha quedat sense temps per 
fer-ne, i sense temps per somiar. La 
nena sospita que hi ha un lladre que 
roba el temps a la mare i, amb l’ajuda 
d’en Timmi, el seu millor amic, trama un 
pla per atrapar-lo. La Naima farà un pila 
de descobriments i una gran troballa: 
allò que vol fer quan sigui gran.

JO QUE VAIG DORMIR AMB 
LLEONS
Editorial: Animallibres
Autor: LAIA LONGAN
En Tom viu en un orfenat i li agraden 
molt els animals. Per això, el dia que 
coneix la Lana, una nena que viu en un 
circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i 
complir dos dels seus somnis: estar molt 
a prop dels animals més fascinants del 
món i anar a la recerca del seu pare, a 
qui no coneix. El que en Tom no pot 
imaginar és que un dia acabarà dormint 
amb els lleons. 

EL NOI QUE NEDAVA AMB LES 
PIRANYES 
Editorial: Bambú
Autor: DAVID ALMOND
Arran del tancament de la Drassana 
Simpson, l’oncle Ernie es queda sense 
feina, però aviat se li acut una idea per 
continuar guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica 
d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, 
doblegar, omplir i precintar llaunes. A 
l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada 
gens aquesta nova vida de sorolls i 
d’estrés i decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant que s’ha 
instal·lat al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el gran 
Panxo Pirelli: l’home que neda amb les 
piranyes!
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nena que s’ha criat i viu feliç de manera 
salvatge a la natura i a qui és impossible 
poder canviar. Segons l’autora, aquesta 
història s’inspira en el seu pare, que 
tenia una malaltia mental, i en el seu 
món salvatge, que no encaixava en un 
món convencional. El conte té unes 
il·lustracions exhuberants i expressives, 
molt coloristes i amb molts detalls. Emily 
Hughes està graduada en Belles Arts i 
va obtenir el segon Premi MacMillan 
d’Il·lustració de llibres infantils l’any 
2012.

CRIATURES HUMANES I 
ALTRES PETITS ANIMALS 
Editorial: Mosaics.
Autor: ANNA MONTESINOS
És un recull de narracions curtes 
basades en les relacions que tenen els 
infants amb la natura.

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA 
Editorial: Kalandraka
Autor: MICHAEL GREJNIEC
Feia molt de temps que els animals 
volien saber quin gust tenia la lluna. Era 
dolça o salada? Només en volien tastar 
un trosset petit. A les nits,miraven 
ansiosos cap al cel. Es posaven de 
puntetes i estiraven el coll, les cames i 
els braços... Qui no ha somniat alguna 
vegada amb fer una mossegada a la 
lluna? Aquest és justament el desig que 
tenen els animals d’aquest conte. 

DE QUIN COLOR ÉS UN PETÓ? 
Editorial: Animallibres.
Autor: ROCIO BONILLA
A la Minimoni li encanta pintar mil coses 
de colors: marietes vermelles, cels 
blaus, plàtans grocs... però mai no ha 
pintat un petó. De quin color deu ser? 
Vermell com una deliciosa salsa de 
tomàquet? No, perquè també és el color 
de quan estàs empipat... Deu ser verd 
com els cocodrils, que sempre li han 
semblat tan simpàtics? Impossible, 
perquè és el color de les verdures i no li 
agrada menjar-ne! Com podria descobrir 
de quin color són els petons?

LA CANÇÓ DE LES BALANCES 
Editorial: Takatuka

Autor: ALBA SALVADOR I 
IGNASI BLANCH
Hi havia una vegada un rei que cada 
matí comptava i recomptava totes les 
seves possessions des de la finestra del 
castell. Tot el que es veia era seu: 
terres, pous, arbres i cases. A ell només 
li importava el preu de les coses, però 
no la felicitat de la gent.
Un clar homenatge a la cançó i a Ovidi 
Montllor. 

LA PLIS PLAU I LA GELOSIA DE 
LA COSINA
Editorial: Baula
Autor: PEP MOLIST I CRISTINA 
SARDÀ
La Plis Plau veu com tothom fa molt de 
cas a la cosina que els ha vingut a 
visitar, i aixó la desconcerta. Una nova 
aventura de la vaca Plis Plau, sobre la 
gelosia. De 5 a 8 anys.

EL LLIBRE INQUITET 
Editorial: Kokinos
Un grup de catorze il•lustradors 
alemanys que s’anomenen els Kricke-
lkrakels, treballen plegats. 
El llibre inquiet proposa al lector que faci 
un seguit d’accions (picar sobre un 
dibuix, bufar, fer un petó a un personat-
ge, donar voltes al llibre, comptar, girar 
el llibre cap a l’esquerra o cap a la 
dreta, sacsejar-lo...) perquè la història 
avanci. Cada pàgina demana al lector de 
fer una acció o bé deixa en suspens una 
pregunta que té la resposta en la pàgina 
següent.

ATLAS DEL MUNDO 
Editorial:Maeva young
Autor: ALEKSANDRA Y DANIEL 
MIZIELEIRÍSKI
Aquest llibre et permetrà fer un increïble 
viatge al voltant del món. Descobreix els 
racons més sorprenents de la Terra i 
gaudeix de la seva diversitat.
55 mapes a doble pàgina de 46 països i 
6 continents. Més de 4.000 minucioses 
miniatures , de les més altes muntanyes 
als insectes més petits.
Un meravellós llibre il·lustrat per a 
lectors inquiets i curiosos, amb més de 
deu premis internacionals.
Bon viatge !

UN SOMNI DINS EL MITJÓ
Editorial: Animallibres.
Autor: EULÀLIA CANAL
La Naima espera anar de vacances amb 
els seus pares, però la mare està molt 
enfeinada i s’ha quedat sense temps per 
fer-ne, i sense temps per somiar. La 
nena sospita que hi ha un lladre que 
roba el temps a la mare i, amb l’ajuda 
d’en Timmi, el seu millor amic, trama un 
pla per atrapar-lo. La Naima farà un pila 
de descobriments i una gran troballa: 
allò que vol fer quan sigui gran.

JO QUE VAIG DORMIR AMB 
LLEONS
Editorial: Animallibres
Autor: LAIA LONGAN
En Tom viu en un orfenat i li agraden 
molt els animals. Per això, el dia que 
coneix la Lana, una nena que viu en un 
circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i 
complir dos dels seus somnis: estar molt 
a prop dels animals més fascinants del 
món i anar a la recerca del seu pare, a 
qui no coneix. El que en Tom no pot 
imaginar és que un dia acabarà dormint 
amb els lleons. 

EL NOI QUE NEDAVA AMB LES 
PIRANYES 
Editorial: Bambú
Autor: DAVID ALMOND
Arran del tancament de la Drassana 
Simpson, l’oncle Ernie es queda sense 
feina, però aviat se li acut una idea per 
continuar guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica 
d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, 
doblegar, omplir i precintar llaunes. A 
l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada 
gens aquesta nova vida de sorolls i 
d’estrés i decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant que s’ha 
instal·lat al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el gran 
Panxo Pirelli: l’home que neda amb les 
piranyes!
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Cada any la diada de Sant Jordi -festa del 
llibre i de la rosa- arriba amb força i esdevé 
un esclat de color i de cultura, amb una 
riuada humana que envaeix els nostres 
carrers per gaudir d’una jornada primaveral 
única al món, enveja sana de països veïns 
o llunyans. La gran quantitat de novetats 
acaparen l’atenció dels principals mitjans de 
comunicació del país, obsessionats en 
conèixer la llista de títols més venuts. 
D’aquesta, hi tenen un paper molt important 
els llibres infantils, però, sortosament, la tria 
és molt més ben repartida. Això fa que no 
gaudeixin de tanta atenció mediàtica. Tant 
se val! L’important és que els nostres 
infants, acompanyats dels seus pares o 
tutors, s’acostin a les parades de llibres o a 
les pròpies llibreries per deixar-se seduir pel 
llibre. Enguany Sant Jordi escau en 
dissabte i, per això, no hi veurem les 
corrues escolars dirigides pels mestres, 
però ben segur que la nostra quitxalla hi 
anirà igualment amb la seva família que, 

en ésser un dia semi-festiu, podrà gaudir 
plenament del “dia del llibre”, que s’ha 
celebrat ininterrompudament a Catalunya 
des de fa noranta anys.
No vull ni puc recomanar-vos ara les 
darreres novetats perquè, sortosament, són 
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L’enorme creativitat dels nostres autors 
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narracions, poemes, àlbums il·lustrats i 
llibres de coneixement per a tots els gustos i 
edats. També cal dir que la força i l’atractiu 
del llibre convencional en paper es manté 
ferm  en aquest àmbit.
Per tot plegat, doncs, us convido a gaudir i 
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lectura produeix uns efectes secundaris que 
són especialment positius per a la salut!

QUÈ S'AMAGA DINS EL BOSC
Editorial: Cossetània Edicions.
Autor: AINA BESTARD VILÀ
Què s’amaga dins el bosc? Si mires a 
través de les lupes, hi veuràs moltes 
coses que no es veuen a simple vista. 
Comença per la lupa verda i et semblarà 
que res s’hi mou; després, mira a través 
de la blava i hi començarà a aparèixer la 
vida y, finalment, si mires amb la 
vermella, hi descobriràs molts més 
secrets!

CONTES PER A NENS QUE 
S'ADORMEN DE SEGUIDA 
Editorial:Kalandraka
Autor: PINTO I CHINTO
28 contes curts sorprenents
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La protagonista de la història és una 
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tenia una malaltia mental, i en el seu 
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tomàquet? No, perquè també és el color 
de quan estàs empipat... Deu ser verd 
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de quin color són els petons?
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terres, pous, arbres i cases. A ell només 
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aventura de la vaca Plis Plau, sobre la 
gelosia. De 5 a 8 anys.
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Un grup de catorze il•lustradors 
alemanys que s’anomenen els Kricke-
lkrakels, treballen plegats. 
El llibre inquiet proposa al lector que faci 
un seguit d’accions (picar sobre un 
dibuix, bufar, fer un petó a un personat-
ge, donar voltes al llibre, comptar, girar 
el llibre cap a l’esquerra o cap a la 
dreta, sacsejar-lo...) perquè la història 
avanci. Cada pàgina demana al lector de 
fer una acció o bé deixa en suspens una 
pregunta que té la resposta en la pàgina 
següent.
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Aquest llibre et permetrà fer un increïble 
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gaudeix de la seva diversitat.
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miniatures , de les més altes muntanyes 
als insectes més petits.
Un meravellós llibre il·lustrat per a 
lectors inquiets i curiosos, amb més de 
deu premis internacionals.
Bon viatge !

UN SOMNI DINS EL MITJÓ
Editorial: Animallibres.
Autor: EULÀLIA CANAL
La Naima espera anar de vacances amb 
els seus pares, però la mare està molt 
enfeinada i s’ha quedat sense temps per 
fer-ne, i sense temps per somiar. La 
nena sospita que hi ha un lladre que 
roba el temps a la mare i, amb l’ajuda 
d’en Timmi, el seu millor amic, trama un 
pla per atrapar-lo. La Naima farà un pila 
de descobriments i una gran troballa: 
allò que vol fer quan sigui gran.

JO QUE VAIG DORMIR AMB 
LLEONS
Editorial: Animallibres
Autor: LAIA LONGAN
En Tom viu en un orfenat i li agraden 
molt els animals. Per això, el dia que 
coneix la Lana, una nena que viu en un 
circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i 
complir dos dels seus somnis: estar molt 
a prop dels animals més fascinants del 
món i anar a la recerca del seu pare, a 
qui no coneix. El que en Tom no pot 
imaginar és que un dia acabarà dormint 
amb els lleons. 

EL NOI QUE NEDAVA AMB LES 
PIRANYES 
Editorial: Bambú
Autor: DAVID ALMOND
Arran del tancament de la Drassana 
Simpson, l’oncle Ernie es queda sense 
feina, però aviat se li acut una idea per 
continuar guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica 
d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, 
doblegar, omplir i precintar llaunes. A 
l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada 
gens aquesta nova vida de sorolls i 
d’estrés i decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant que s’ha 
instal·lat al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el gran 
Panxo Pirelli: l’home que neda amb les 
piranyes!

UN FILL
Editorial: La Galera.
Autor: ALEJANDRO PALOMAS
Novela que ha aconseguit tocar les 
emocions de molts lectors, tant joves 
com adults, fins el punt d’aconseguir el 
Premi Joaquim Ruyra 2014.
Premi Illa dels llibres de 2015, per 
votació popular.
Narra la història d’un nen que de gran 
vol ser Mary Poppins i la investigació del 
perquè d’aquesta decisió per part d’una 
mestra de l’escola.

LA MUNTANYA DE LLIBRES 
MÉS ALTA DEL MÓN
Editorial: Animallibres.
Autor: ROCIO BONILLA
El tema central d’aquest conte són el 
poder dels llibres i de la imaginació.
Protagonitzat per l’Enric, un nen que 
somnia en poder volar però que 
lògicament tots els intents que fa són en 
va, l’Enric no aconseguirà mai alçar el 
vol. O potser sí?
Un bon dia la seva mare li diu:
“Hi ha altres maneres de volar, Enric. I li 
va posar un llibre a les mans”.

DE CARTRÓ
Editorial: Cruïlla.
Autor: ANGELS NAVARRO
Deu models per construir joguines de 
cartro XXL i un patró a escala natural.Vols 
saber que hi ha dins d’aquesta capsa de 
cartro? Doncs hi ha un munt d’indicacions 
per tal que puguis passar una bona estona 
amb la familia o els amics, creant les teves 
propies joguines de mida gegant. 

PINTA AMB LES MANS
Editorial: Cruïlla.
Autor: MAÏTE BALART
Només cal pintura i un pinzell. Suca el dit a 
la pintura i posa’n la punteta al paper. O 
pots prémer més fort. O fer-ho amb el dit 
gros. O amb tota la mà. O només el 
palmell. O un dit sencer. O quatre dits tots 
junts. O amb el puny… Hi ha mil maneres 
de deixar la teva empremta! A partir de 3 
anys.

 

EL JARDÍ DE LES PAPALLONES
Editorial: Cruïlla.
Autor: PHILIPPE UG  A partir de 3 anys.
Aquesta és la història d’una petita eruga que es 
transforma en una magnífica papallona. 
Les siluetes de paper retallat, fresques i 
de colors vius, formen un jardí encantat que es 
desplega davant de la nostra mirada meravellada.
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Contes realitzats a iniciativa de quatre persones 
vinculades, per experiència personal o professional, 
a l'acompanyament al dol per la pèrdua d'un ésser 
estimat, quan aquesta afecta un infant.
Es tracta d’una iniciativa altruista, els contes s’han 
repartit gratuïtament per la majoria de biblioteques 
de Catalunya. 

La mort del pare o de la mare és un dels fets més 
dolorosos a la vida d’un nen. En aquest moment, 
la família i la comunitat educativa tenen un paper 
fonamental a l’hora d’assegurar el seu benestar integral.
Per protegir als infants i, des de l’amor, els familiars i 
educadors sovint eviten parlar de la mort de la persona 
estimada i dels canvis que suposa a tots nivells.
Però cal tenir clar que el silenci, lluny de protegir 
als nens del patiment, l’accentua: ells saben que 
alguna cosa greu passa i no tenir possibilitats 
de compartir-ho pot fer-los sentir exclosos i incompresos.
Caldrà trobar espais on compartir amb ells, 
acompanyar-los en el camí de l’adaptació a la nova 
realitat, i això es pot aconseguir dins d’una relació de 
confiança, de diàleg i d’intercanvi, tant en la família 
com en l’àmbit social . Amb el recolzament de: 

Associació AVES www.avesgams.org i el seu projecte 
Art i absència Servei d’acompanyament al dol de la 
Catalunya Central. www.serveidedol.wordpress.com.

Uns llibres per parlar de la 
mort del pare o la mare.

www.danilua.cat

Encara en queden alguns exemplars. 
Més info: www.danilua.cat 

Dan i LuaDan i Lua

 

En Dan està molt trist i enfadat perquè la 
seva mare ha mort.
Aquí comença El camí dʼen Dan, un viatge 
al món de colors, els colors que tant li 
agradaven a la seva mare. Però per fer 
aquest viatge no està sol. 
Ens hi acompanyes?

Amb aquest conte es vol facilitar a famílies 
i educadors el diàleg amb els infants que 
viuen lʼexperiència de la mort dʼun ésser 
estimat i acompanyar-los. Prenent el camí 
com a metàfora del procés de dol, en 
diferents etapes, els protagonistes travessaran 
per emocions naturals que els ajudaran a 
adaptar-se a una nova realitat.

Contes gratuïts. 

Idea i il·lustració: Xevi Victori.
Guió i text: Neus Ballesteros, 
Ivan Tàpia i Ewa Sitko.
Projecte Lua i Dan, 2014

EL CAMÍ D’EN DAN
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vida y, finalment, si mires amb la 
vermella, hi descobriràs molts més 
secrets!

CONTES PER A NENS QUE 
S'ADORMEN DE SEGUIDA 
Editorial:Kalandraka
Autor: PINTO I CHINTO
28 contes curts sorprenents
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il·lustrat.
Es tracta del primer llibre de la seva jove 
autora i il·lustradora Emily Hughes, 
nascuda a Hawai tot i que resideix a la 
Gran Bretanya i que actualment té, 
només, vint-i-tres anys.
La protagonista de la història és una 
nena que s’ha criat i viu feliç de manera 
salvatge a la natura i a qui és impossible 
poder canviar. Segons l’autora, aquesta 
història s’inspira en el seu pare, que 
tenia una malaltia mental, i en el seu 
món salvatge, que no encaixava en un 
món convencional. El conte té unes 
il·lustracions exhuberants i expressives, 
molt coloristes i amb molts detalls. Emily 
Hughes està graduada en Belles Arts i 
va obtenir el segon Premi MacMillan 
d’Il·lustració de llibres infantils l’any 
2012.
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ALTRES PETITS ANIMALS 
Editorial: Mosaics.
Autor: ANNA MONTESINOS
És un recull de narracions curtes 
basades en les relacions que tenen els 
infants amb la natura.

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA 
Editorial: Kalandraka
Autor: MICHAEL GREJNIEC
Feia molt de temps que els animals 
volien saber quin gust tenia la lluna. Era 
dolça o salada? Només en volien tastar 
un trosset petit. A les nits,miraven 
ansiosos cap al cel. Es posaven de 
puntetes i estiraven el coll, les cames i 
els braços... Qui no ha somniat alguna 
vegada amb fer una mossegada a la 
lluna? Aquest és justament el desig que 
tenen els animals d’aquest conte. 
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Autor: ROCIO BONILLA
A la Minimoni li encanta pintar mil coses 
de colors: marietes vermelles, cels 
blaus, plàtans grocs... però mai no ha 
pintat un petó. De quin color deu ser? 
Vermell com una deliciosa salsa de 
tomàquet? No, perquè també és el color 
de quan estàs empipat... Deu ser verd 
com els cocodrils, que sempre li han 
semblat tan simpàtics? Impossible, 
perquè és el color de les verdures i no li 
agrada menjar-ne! Com podria descobrir 
de quin color són els petons?

LA CANÇÓ DE LES BALANCES 
Editorial: Takatuka

Autor: ALBA SALVADOR I 
IGNASI BLANCH
Hi havia una vegada un rei que cada 
matí comptava i recomptava totes les 
seves possessions des de la finestra del 
castell. Tot el que es veia era seu: 
terres, pous, arbres i cases. A ell només 
li importava el preu de les coses, però 
no la felicitat de la gent.
Un clar homenatge a la cançó i a Ovidi 
Montllor. 

LA PLIS PLAU I LA GELOSIA DE 
LA COSINA
Editorial: Baula
Autor: PEP MOLIST I CRISTINA 
SARDÀ
La Plis Plau veu com tothom fa molt de 
cas a la cosina que els ha vingut a 
visitar, i aixó la desconcerta. Una nova 
aventura de la vaca Plis Plau, sobre la 
gelosia. De 5 a 8 anys.

EL LLIBRE INQUITET 
Editorial: Kokinos
Un grup de catorze il•lustradors 
alemanys que s’anomenen els Kricke-
lkrakels, treballen plegats. 
El llibre inquiet proposa al lector que faci 
un seguit d’accions (picar sobre un 
dibuix, bufar, fer un petó a un personat-
ge, donar voltes al llibre, comptar, girar 
el llibre cap a l’esquerra o cap a la 
dreta, sacsejar-lo...) perquè la història 
avanci. Cada pàgina demana al lector de 
fer una acció o bé deixa en suspens una 
pregunta que té la resposta en la pàgina 
següent.

ATLAS DEL MUNDO 
Editorial:Maeva young
Autor: ALEKSANDRA Y DANIEL 
MIZIELEIRÍSKI
Aquest llibre et permetrà fer un increïble 
viatge al voltant del món. Descobreix els 
racons més sorprenents de la Terra i 
gaudeix de la seva diversitat.
55 mapes a doble pàgina de 46 països i 
6 continents. Més de 4.000 minucioses 
miniatures , de les més altes muntanyes 
als insectes més petits.
Un meravellós llibre il·lustrat per a 
lectors inquiets i curiosos, amb més de 
deu premis internacionals.
Bon viatge !

UN SOMNI DINS EL MITJÓ
Editorial: Animallibres.
Autor: EULÀLIA CANAL
La Naima espera anar de vacances amb 
els seus pares, però la mare està molt 
enfeinada i s’ha quedat sense temps per 
fer-ne, i sense temps per somiar. La 
nena sospita que hi ha un lladre que 
roba el temps a la mare i, amb l’ajuda 
d’en Timmi, el seu millor amic, trama un 
pla per atrapar-lo. La Naima farà un pila 
de descobriments i una gran troballa: 
allò que vol fer quan sigui gran.

JO QUE VAIG DORMIR AMB 
LLEONS
Editorial: Animallibres
Autor: LAIA LONGAN
En Tom viu en un orfenat i li agraden 
molt els animals. Per això, el dia que 
coneix la Lana, una nena que viu en un 
circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i 
complir dos dels seus somnis: estar molt 
a prop dels animals més fascinants del 
món i anar a la recerca del seu pare, a 
qui no coneix. El que en Tom no pot 
imaginar és que un dia acabarà dormint 
amb els lleons. 

EL NOI QUE NEDAVA AMB LES 
PIRANYES 
Editorial: Bambú
Autor: DAVID ALMOND
Arran del tancament de la Drassana 
Simpson, l’oncle Ernie es queda sense 
feina, però aviat se li acut una idea per 
continuar guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica 
d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, 
doblegar, omplir i precintar llaunes. A 
l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada 
gens aquesta nova vida de sorolls i 
d’estrés i decideix fugir amb una 
companyia de fira ambulant que s’ha 
instal·lat al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el gran 
Panxo Pirelli: l’home que neda amb les 
piranyes!



Contes realitzats a iniciativa de quatre persones 
vinculades, per experiència personal o professional, 
a l'acompanyament al dol per la pèrdua d'un ésser 
estimat, quan aquesta afecta un infant.
Es tracta d’una iniciativa altruista, els contes s’han 
repartit gratuïtament per la majoria de biblioteques 
de Catalunya. 

La mort del pare o de la mare és un dels fets més 
dolorosos a la vida d’un nen. En aquest moment, 
la família i la comunitat educativa tenen un paper 
fonamental a l’hora d’assegurar el seu benestar integral.
Per protegir als infants i, des de l’amor, els familiars i 
educadors sovint eviten parlar de la mort de la persona 
estimada i dels canvis que suposa a tots nivells.
Però cal tenir clar que el silenci, lluny de protegir 
als nens del patiment, l’accentua: ells saben que 
alguna cosa greu passa i no tenir possibilitats 
de compartir-ho pot fer-los sentir exclosos i incompresos.
Caldrà trobar espais on compartir amb ells, 
acompanyar-los en el camí de l’adaptació a la nova 
realitat, i això es pot aconseguir dins d’una relació de 
confiança, de diàleg i d’intercanvi, tant en la família 
com en l’àmbit social . Amb el recolzament de: 

Associació AVES www.avesgams.org i el seu projecte 
Art i absència Servei d’acompanyament al dol de la 
Catalunya Central. www.serveidedol.wordpress.com.

Uns llibres per parlar de la 
mort del pare o la mare.

www.danilua.cat

Encara en queden alguns exemplars. 
Més info: www.danilua.cat 

Dan i LuaDan i Lua

 

En Dan està molt trist i enfadat perquè la 
seva mare ha mort.
Aquí comença El camí dʼen Dan, un viatge 
al món de colors, els colors que tant li 
agradaven a la seva mare. Però per fer 
aquest viatge no està sol. 
Ens hi acompanyes?

Amb aquest conte es vol facilitar a famílies 
i educadors el diàleg amb els infants que 
viuen lʼexperiència de la mort dʼun ésser 
estimat i acompanyar-los. Prenent el camí 
com a metàfora del procés de dol, en 
diferents etapes, els protagonistes travessaran 
per emocions naturals que els ajudaran a 
adaptar-se a una nova realitat.

Contes gratuïts. 

Idea i il·lustració: Xevi Victori.
Guió i text: Neus Ballesteros, 
Ivan Tàpia i Ewa Sitko.
Projecte Lua i Dan, 2014

EL CAMÍ D’EN DAN
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des de la primera pàgina a petits i grans. És 
senzillament irresistible: el Pomelo enamora amb 
la seva mirada i la seva ignorància, per 
sorprendre’ns després amb la frescor de la seva 
saviesa subtil i original, el seu coratge i la 
dimensió de les seves preguntes. 
La sèrie ja compta amb 12 títols, i el nombre dels 
seus lectors no para de créixer. I és que, a part 
de divertit i encantador, el Pomelo, una mica 
filòsof, va més enllà i permet diversos nivells de 
lectura: explora els matisos, sentiments i 
significats que li transmeten els colors, es 
qüestiona sobre temes fonamentals de la seva 
existència, es fa preguntes sobre el món que 
l’envolta... Fins i tot gosa anar a investigar què hi 
ha més enllà del seu hort!

Tendres i profundament intel·ligents, les seves 
històries són ideals per a introduir en la lectura 
als més petits de casa, que de ben segur 
passaran a formar part del munt d’admiradors 
que el Pomelo ja té arreu del món.

A partir de 2 anys.

un gran elefant 
minúscul 

Pomelo,
des de la primera pàgina a petits i grans. És 

A partir de 2 anys.

Pomel

Una ressenya de l’Annabel Sardans, de la 
Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa.

Editorial: Kókinos
Autors: Ramona Badescu i Benjamin Chaud

“Per què la literatura infantil ha de ser l’única 
forma d’art limitada per l’edat dels seus lectors?”, 
es pregunta la Ramona Badescu, autora de la 
captivadora sèrie del Pomelo. “Són llibres en els 
que tothom hi pot entrar amb la seva mirada, les 
seves experiències i els seus gustos”, comenta 
Benjamin Chaud el creador de les boniques 
il·lustracions que han donat forma al Pomelo. 
Amics des de fa molts anys, aquesta parella 
artística explica que les històries del Pomelo van 
néixer d’un somni de la Ramona i de la paraula 
“Pomelo” escrita en l’etiqueta d’un suc d’aranja... 
Potser és per això que el Pomelo és un ésser 
dolç i peculiar, un petit elefant de jardí de color 
rosa i amb una trompa inexplicable i encantadora-
ment llarga... Llarguíssima! 
Viu sota d’una xicoia, també anomenada dent de 
lleó, llicsó o pixallits, i les seves divertides 
històries, senzilles i plenes de poesia, captiven 

CLASSES PARTICULARS

 D’ANGLÈS

631 04 98 94 (Montse)

A partir de
6 anys

Apendre anglès t’obre 
un món de possibilitats 

i coneixaments

Primària i ESO
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L’escola JOVIAT, des dels seus inicis, ha tingut present 
que els idiomes són una competència bàsica i 
imprescindible per al nostre alumnat. La importància 
que donem a les llengües estrangeres i, en concret, a 
l’anglès a l’educació Infantil queda ben reflectida en la 
utilització de la metodologia Clip Clap-English for kids, 
creada i editada per una mestra de la mateixa escola. 
Aquesta metodologia familiaritza els infants, des de la 
llar d’infants, amb la llengua anglesa, de manera que la 
vegin com un fet natural, i donant-los l’oportunitat de 
comunicar-se en aquesta llengua des del primer dia.
 
A la nostra escola oferim l’ensenyament de l’anglès a 
partir d’1 any, donant molta importància a la participació 
dels nens i nenes mitjançant l’experimentació i 
manipulació d’objectes, de tal manera que utilitzin la 
llengua globalment, dins de cada context i d’una forma 
lúdica i gratificant. Així aprenen la llengua estrangera 
amb la mateixa naturalitat que la llengua materna, 
jugant, escoltant i imitant els adults.
 
La motivació és a través de les mateixes històries de 
Clip Clap-English for kids pensades i creades tenint en 
compte els contextos propers als nens i nenes 
d’aquestes edats. A partir d’aquí comencen a 
interactuar i a jugar amb els personatges protagonistes 
de les històries, que els ajuden a entendre globalment i 
els permeten començar a parlar la llengua dins de cada 
context.
 
Totes les mestres, a més de l’excel·lent nivell que 
tenen, han estat formades per impartir aquesta 
metodologia i es dirigeixen a l’alumnat, tant a dins com 
a fora de l’aula, utilitzant exclusivament l’anglès.

 

a l’aula
ANGLÈS

Una hora a la setmana, els infants de Parvulari fan 
música utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. 
L’objectiu de la mestra és desvetllar-los la sensibilitat 
musical, potenciar l’expressió dels sentiments i també 
l’atenció i el respecte, alhora que persegueix 
l’aprenentatge de vocabulari referent a la música i 
l’adquisició d’habilitats en  llengua anglesa.
Durant les sessions de “music” aprenem cançons i 
treballem audicions (per una banda d’elements com 
ara sons d’animals o de la natura, i per l’altra de peces 
i dels principals instruments musicals). També 
treballem les qualitats del so, les campanes afinades, 
el ritme, la dansa i la relaxació estàtica i amb 
moviment.

Music in English



·Màster en logopèdia infantil.
·Màster en neurologopèdia. 
·Postgrau en trastorns de lectoescriptura.
·Especialista en Motricitat Orofacial. 

Jasmina Capó i Escrivà
Logopeda Col.Núm. 08/3286

Centre terapèut ic i psicopedagògic

Logopeda especialista en trastorns de 
la parla i la deglució

Guifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·       629 11 52 62 · www.logopedamanresa.comGuifré el Pelós, 26 · 08242 Manresa ·       

Logopèdia

Tractament individu
ali t zat 

 per a infants i ad
ul ts.

El Projecte SAVI és un projecte de ciències  que 
pretén potenciar el gust per l´experimentació, 
realització d´hipòtesis i manipulació de nous materials 
mitjançant sessions  totalment vivenciades de 
matemàtiques, física, química i descoberta de 
l´entorn.

Dins d´aquest projecte trobarem espais i dinàmiques 
diferents:

EL LABORATORI DELS PETITS SAVIS
Treballem per racons, entorns estimulants on els 
infants es poden moure lliurement, escollir i 
desenvolupar-se d’una forma natural en relació als 
seus interessos i motivacions. Són espais que 
respecten la diversitat i que tenen en compte en tot 

Laboratori dels
 petits savis

moment el ritme individual de cada infant.

EXPERIMENTEM 
Espai on la mestra proposarà periòdicament la 
realització d´un experiment per tal de treballar amb el 
mètode científic.

EL CASAL DELS SAVIS 
És un espai educatiu per treballar les matemàtiques 
d´una forma lúdica i totalment vivenciada.

Continua a la pàgina següent
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L’escola JOVIAT, des dels seus inicis, ha tingut present 
que els idiomes són una competència bàsica i 
imprescindible per al nostre alumnat. La importància 
que donem a les llengües estrangeres i, en concret, a 
l’anglès a l’educació Infantil queda ben reflectida en la 
utilització de la metodologia Clip Clap-English for kids, 
creada i editada per una mestra de la mateixa escola. 
Aquesta metodologia familiaritza els infants, des de la 
llar d’infants, amb la llengua anglesa, de manera que la 
vegin com un fet natural, i donant-los l’oportunitat de 
comunicar-se en aquesta llengua des del primer dia.
 
A la nostra escola oferim l’ensenyament de l’anglès a 
partir d’1 any, donant molta importància a la participació 
dels nens i nenes mitjançant l’experimentació i 
manipulació d’objectes, de tal manera que utilitzin la 
llengua globalment, dins de cada context i d’una forma 
lúdica i gratificant. Així aprenen la llengua estrangera 
amb la mateixa naturalitat que la llengua materna, 
jugant, escoltant i imitant els adults.
 
La motivació és a través de les mateixes històries de 
Clip Clap-English for kids pensades i creades tenint en 
compte els contextos propers als nens i nenes 
d’aquestes edats. A partir d’aquí comencen a 
interactuar i a jugar amb els personatges protagonistes 
de les històries, que els ajuden a entendre globalment i 
els permeten començar a parlar la llengua dins de cada 
context.
 
Totes les mestres, a més de l’excel·lent nivell que 
tenen, han estat formades per impartir aquesta 
metodologia i es dirigeixen a l’alumnat, tant a dins com 
a fora de l’aula, utilitzant exclusivament l’anglès.

 

a l’aula
ANGLÈS

Una hora a la setmana, els infants de Parvulari fan 
música utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. 
L’objectiu de la mestra és desvetllar-los la sensibilitat 
musical, potenciar l’expressió dels sentiments i també 
l’atenció i el respecte, alhora que persegueix 
l’aprenentatge de vocabulari referent a la música i 
l’adquisició d’habilitats en  llengua anglesa.
Durant les sessions de “music” aprenem cançons i 
treballem audicions (per una banda d’elements com 
ara sons d’animals o de la natura, i per l’altra de peces 
i dels principals instruments musicals). També 
treballem les qualitats del so, les campanes afinades, 
el ritme, la dansa i la relaxació estàtica i amb 
moviment.

Music in English
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Un dels pilars pedagògics de Joviat i motor 
necessari per desenvolupar qualsevol projecte vital i 
professional és la creativitat i el foment d’una actitud 
emprenedora. 
Per això, des de la Llar d’Infants proposem uns 
espais de creació anomenats Ateliers, inspirats en el 
treball de Loris Magaluzzi a Reggio Emilia. En ells, 
els infants poden elaborar les seves creacions 
escollint els seus propis materials, amb un fil 
conductor que es proposa a través d’algun centre 
d’interès i amb el respecte i ambient necessari per 
aconseguir gaudir del propi procés de descoberta 
més que del resultat final, que també és important i 
és valorat pels mateixos alumnes i els mestres. 
L’àrea artística de Joviat planifica i gestiona els 
espais i els temps de totes les hores en els quals es 
treballen les competències expressives com són 
l’art, la música, la psicomotricitat i el teatre. 

Els infants, juntament amb la  psicomotricista, donen 
vida als materials de la sala amb la seva creativitat.
Una sala on tothom és vist, escoltat, atès... UNA 
SALA ON TOTHOM SE SENT ESTIMAT I CAPAÇ!
En aquest espai l’infant pot compartir, donar, rebre, 
crear, evolucionar sense pressió i mostrar les seves 
emocions.
La psicomotricista presenta una sala ATRACTIVA I 
SEGURA on els infants juguen per sentir-se bé: 
saltar, lliscar, grimpar, arrossegar-se, construir, 
compartir, crear, imaginar, “fer com si”, dibuixar...

L’atelier 

Psicomotricitat

EQUIP D'INFANTIL DE L'ESCOLA JOVIAT

Vine a descobrir 
el món HAPPY 
JOCS !

PARC D’OCI INFANTIL
Ctra.de Manresa a Berga
(zona Carrefour de Sant Fruitós de Bages)
www.happyjocs.es
M.672 12 17 49

inflables · llits elàstics · castells de boles  
babypark · camp de futbol · bar-cafeteria
aniversaris · celebracions · festes
escoles · entitats · col·lectius..
 



Vedruna Manresa

Dilluns 11 i 18 d’abril
Horari: a les 17’30h.

Portes Obertes LLAR D’INFANTS 2016

Per a concertar una entrevista o demanar informació, 
truqueu-nos o visiteu el nostre web

Escola d’infantil 
i primària

www.colorsdescola.cat

Santa Joaquima 2-4, 08243 Manresa                Tel. 93 873 99 47              www.vedrunamanresa.cat                 secretaria@vedrunamanresa.cat
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Portes 
obertes



MODEL PER UN DIA

Una experiència divertida, amb resultats fantàstics

10 d’abril de 2016

Especial Comunió

Reserves:

93 877 38 33 - 93 877 06 55

PLACES LIMITADES

Av. Bases de Manresa, 52-58
08242 Manresa
T.93 877 06 55

info@perruqueriaitziar.com

Sant Josep, 9 
08243 Manresa 
938.773.833 

mercerialphotography.com

St Joan Baptista de La Salle, 30
08242 Manresa
93 872 45 13

s1961@s1961.com

Sant Josep, 9 
08243 Manresa 

St Joan Baptista de La Salle, 30
08242 Manresa
93 872 45 13

ÚLTIMES
PLACES!
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UNA EDUCACIÓ 
A L’ALTURA 
DEL COR

LR

Per visitar l’escola amb una entrevista 
personalitzada, truqueu al 93 8320157 

o 
demaneu més informació a través de 

escolallissach@escolallissach.com

Escola Llissach
Educació Infantil, Primària i ESO

C. de la Fira, 26, 08251 Santpedor        www.escolallissach.com       www.facebook.com/llissach

Portes 
obertes
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· 125 gr. de mantega a temperatura 
ambient
· 250 gr. de sucre
· 2 ous (talla L)
· 120 ml. de Buttermilk*
· 5 ml. d’extracte de vainilla
· 200 gr. de farina
· 3 gr. de sal
· 3 gr. de bicarbonat

Recepta
per llaminers

Cupcakes

Ingredients

de vainilla

per la massa

per la cobertura
· 250 gr. de mantega  a temperatura   
ambient (no margarina)
· 250 gr. de sucre llustre (glass)
· 3 cullerades soperes de cacau pur 
en pols
· 5 gr. d'essència de vainilla

Preparació
*Primer de tot prepararem la Buttermilk:

Agafem 120 ml. de llet sencera i hi 
afegim  8 ml. de vinagre de poma, ho 
deixem reposar uns 10/15 minuts i ja 
tindrem la Buttermilk a punt per utilitzar.

· Tamisem la farina amb la sal i el 
bicarbonat i ho reservem.

· Batem la mantega i el sucre uns 5 
minuts, quan estigui ben barrejat hi 
afegim un ou, deixem passar uns 10 
segons i hi afegim l’altre a la barreja.
 
· Quan estigui tot ben integrat i hagi 
format una crema, afegim l’extracte de 
vainilla i una tercera part de la farina, 
barregem bé perquè quedi la farina ben 
integrada, i hi afegim la meitat de la 
Buttermilk. Tornem a barrejar bé i hi 
afegim un altra part de farina, així 
alternant amb la Buttermilk, fins a 
acabar amb la farina.

· Preescalfem el forn durant uns 10 
minuts a 175º.

· Preparem un motlle per Cupcakes 
amb les càpsules desitjades. Omplim ¾ 
parts de la càpsula amb la massa i ho 
fornegem durant 12 o 15 minuts. 

· Per saber si són cuits, claveu un 
escuradents de fusta al mig del 
cupcake, si aquest surt net, és que ja 
estan a punt.
Deixeu-ho refredar completament 
sobre una reixeta. 

Ja els teniu a punt per decorar!
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per la cobertura...
· Tallem la mantega a daus i la posem 
en un bol per a batedora elèctrica. 

· Tamisem el sucre amb un colador i hi 
afegim a la mantega. Ho batem tot junt 
uns 10 minuts fins, que la barreja quedi 
gairebé blanca i esponjosa. 

· Hi afegim el  cacau en pols i la 
vainilla, batem de nou, però al principi a 
velocitat lenta i quan estigui ben 
integrat, pujem a mitja velocitat. S'ha 
de treballar bé uns 5 minuts. 

· Un cop preparada la crema, la podeu 
tastar i, si voleu, podeu afegir més 
cacau al gust. Ha de quedar semblant 
a una trufa.

· Poseu la crema en una mànega 
pastissera amb un filtre (boquilla) 
arrissat, en el  cas que no tingueu 
mànega, podeu fer servir una bossa de 
congelar aliments.

Ja ho teniu tot a punt per decorar els 
Cupcakes !

Xesc Bartés.
Àngels Dolços. Rebosteria Creativa
Bercelona 65-67 1er 3ª · 08242· Manresa
xesc71@gmail.com

RECEPTA DE:

 
GRANGER

Vine  

teus amics! 

info@granjaescolalespedreres.cat
www.granjaescolalespedreres.cat
tel. 618312230

a fer de

amb els 

el teu
 ANIVERSARI

Celebra 

amb nosaltres

75 % Anglès - 25% català
Flexibilitat horària - Obert de 7,30h a 22h

Escola bressol familiar
c/ Carrasco i formiguera, 12 baixos 
08242 Manresa
info@littlenusery.com / www.littlenursery.cat
Telf. 630 45 49 89 / 616 31 62 20

Per St. Jordi
Contes en anglès 
i activitats pels 
més menuts!

LET’S GO!!
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per la cobertura...
· Tallem la mantega a daus i la posem 
en un bol per a batedora elèctrica. 

· Tamisem el sucre amb un colador i hi 
afegim a la mantega. Ho batem tot junt 
uns 10 minuts fins, que la barreja quedi 
gairebé blanca i esponjosa. 

· Hi afegim el  cacau en pols i la 
vainilla, batem de nou, però al principi a 
velocitat lenta i quan estigui ben 
integrat, pujem a mitja velocitat. S'ha 
de treballar bé uns 5 minuts. 

· Un cop preparada la crema, la podeu 
tastar i, si voleu, podeu afegir més 
cacau al gust. Ha de quedar semblant 
a una trufa.

· Poseu la crema en una mànega 
pastissera amb un filtre (boquilla) 
arrissat, en el  cas que no tingueu 
mànega, podeu fer servir una bossa de 
congelar aliments.

Ja ho teniu tot a punt per decorar els 
Cupcakes !

Xesc Bartés.
Àngels Dolços. Rebosteria Creativa
Bercelona 65-67 1er 3ª · 08242· Manresa
xesc71@gmail.com

RECEPTA DE:

 
GRANGER

Vine  

teus amics! 

info@granjaescolalespedreres.cat
www.granjaescolalespedreres.cat
tel. 618312230

a fer de

amb els 

el teu
 ANIVERSARI

Celebra 

amb nosaltres

75 % Anglès - 25% català
Flexibilitat horària - Obert de 7,30h a 22h

Escola bressol familiar
c/ Carrasco i formiguera, 12 baixos 
08242 Manresa
info@littlenusery.com / www.littlenursery.cat
Telf. 630 45 49 89 / 616 31 62 20

Per St. Jordi
Contes en anglès 
i activitats pels 
més menuts!

LET’S GO!!
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de tot  per a nens i nenes

Cl ub 

logopeda

Productes dedicats als més petits 
Llets de continuació  
Productes per a la cura de la pell 
sensible dels nadons.

Carrasco i Formiguera, 25 · 08242 Manresa · T. 93 873 01 54
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de tot
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QUÈ FEM?

L’agenda infantil de Manresa i el Bages

www.revistaxics.cat/agenda

facebook.com/revistaxics


