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I DESEMBRE 7

PREPARACIÓ 

Menjadors escolars diferents

Moltes vegades es decideixen per joguines en funció 
d'anuncis de televisió. La publicitat bombardeja amb 
missatges que fan desitjar tot el que surt per la pantalla i, 
sovint, no ens adonem que a través dels anuncis 
de joguines es transmeten unes actituds i valors 
que fomenten el sexisme.
Per a fomentar la coeducació cal fer entendre als infants 
que les joguines no tenen sexe, no són ni femenines ni 
masculines.

Davant la publicitat i les joguines és convenient col·locar-
se les "ulleres de gènere", és a dir, reflexionar sobre les 
desigualtats, denunciar actituds sexistes, estar atents i 
actuar coeducativament per compensar les desigualtats, 
desmuntar falsos mites i actuar de forma igualitària.

La recomanació del mes

Més informació a: 
www.festes.org
www.festacatalunya.cat

S'apropa l'època de Nadal i la majoria de famílies ja estan 
pensant què els cagarà el Tió als seus fills i dilles, què els 
duran els Reis Mags o el Pare Noël. 

El joc és una activitat bàsica en la vida dels infants, ja que 
a través del joc veuen, toquen, experimenten, senten, 
imaginen i desenvolupen les seves capacitats personals.
Però amb el joc també es representen rols. Si s'afavoreix 
que els infants juguin amb diferents jocs 
independentment de ser nens o nenes, es potenciarà una 
societat més igualitària, equitativa, solidària i activa.

Com a conseqüència de les joguines que escullin i com hi 
juguin, es pot propiciar un desenvolupament complert, 
però si desenvolupen valors diferents per a nens i nenes 
es propiciarà un desenvolupament parcial i incomplert.

En el joc es reflecteixen idees i valors, però també 
contravalors, prejudicis i estereotips contra els que cal 
actuar. 

INGREDIENTS 

Dolça entrada al 2018!

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni
 93 867 05 48
www.mpenta.net

Aquest mes us recomanem diverses �res nadalenques per 
visitar i gaudir amb els infants:
- 2 i 3 de desembre: XXI fira dels torrons a Llinars
- 2 i 3 de desembre: fira de Nadal de St. A. de Vialamajor
- Del 2 al 10 de desembre: fira de l'avet a Espinelves
- Del 6 al 10, 16, 17, 22 al 23 de desembre 
   i del 2 al 4 de gener: Fira d'artesans de Nadal de Vic

Coeducació: jocs i joguines 
sense sexisme
Què és la coeducació?
És l'educació que va més enllà de l’educació mixta, que 
es fonamenta en el reconeixement de les potencialitats i 
individualitats de nens i nenes independentment dels seu 
sexe. Coeducar significa, doncs, educar des de la igualtat 
de valors de les persones.

La publicitat i les joguines

La coeducació és l'alternativa per a que 
des de l'educació no ese produeixin 
aquests models socials i esterotipats.

Roques de xocolata amb ametlles i orellanes

- 100 gr. de perles de xocolata 
   (de postres o fondant)
- 1 cullerada de mel 
   (no molt plena)
- 6-8 orellanes
- 100 gr. d'ametlles picades 
   (no triturades)

NOTA: És aconsellable no deixar la 
xocolata per solidificar dins de la 
nevera, millor en un lloc fresc però no 
fred.

1. En un recipient poseu les perles de xocolata i la mel, escalfeu-ho al
   microones mig minut, remeneu bé fins que es barregin els ingredients   
   i quedi una massa fina.

2. Afegiu les orellanes picadetes i les ametlles trossejades. Barregeu.

3. En una safata amb paper d'enfornar aneu
   formant piles de xocolata amb una cullereta    
   i deixeu que es solidifiquin.



11/12
Espaguetis amb 
sofregit de tomàquet 
Filet de lluç arrebossat 
amb enciam romà i 
remolatxa 
Fruita

20/12
Cigrons amb verduretes 
i suc
Ous trencats amb 
xampinyons
i tomàquet amanit
Fruita

4/12
Macarrons a la 
napolitana
Pollastre arrebossat amb 
fulla de roure i blat de 
moro
Fruita

22/12
Amanida de Nadal 
(amb magrana...) 
Canelons de Sant Esteve  
Beguda i Postres especial 

5/12
Puré de patata  
Llenties amb arròs 
integral i verduretes 
Fruita

Tot l'equip de m'penta

US DESITGEMN BON NADAL

I  UN FELIÇ 2018

12/12
Hummus de cigrons amb 
bastonets de pa i pastanaga
Sípia amb patates
Fruita

1/12
Arròs a la cubana 
Bacallà al forn amb crema 
d'ametlles 
 Fruita

13/12
Arròs integral a la 
milanesa 
Pollastre rostit al forn 
amb enciam 
Fruita

14/12
Fesolets amb picada 
Truita de patata i ceba 
amb pastanaga ratllada i 
blat de moro amanit 
Iogurt de la Fageda

15/12
Patata i bròquil 
Fricandó de vedella amb 
bolets
Fruita

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni 08470 
93 867 05 48
www.mpenta.net
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DINAR ESPECIAL DE NADAL

FESTA FESTA

19/12
Crema de verdures amb 
crostonets de pa
Pit de pollastre arrebossat 
amb enciam en juliana i 
vinagreta de mel
Fruita

18/12
Rissoto d'hortalises 
Peix blanc al forn 
amb verduretes 
Fruita

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites i verdures del menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

PONT

21/12

DIA 
D'ELECCIONS



Propostes per sopar
Una proposta de sopar 
nutricionalment complet  
i equilibrat amb el menú  
del migdia

11/12
Verdura amb llegum
Carn de porc
Fruita

18/12
Verdura i patata
Conill
Fruita

19/12 
Amanida
Peix blanc
Lacti

       

5/12 
Pasta amb verdures
Peix blanc
Lacti

4/12
Verdura amb patata
Ou
Fruita

12/12
Sopa de pasta
Ou
Lacti

1/12
Verdura i patata
Vedella
Fruita

Passeig dels Esports, 16 
Sant Celoni 08470 
93 867 05 48
www.mpenta.net

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1

2

3

4

Menú
Desembre

Escola 
Trenta 
Passes

FESTA

13/12
Verdura amb patata
Peix blanc
Fruita

15/12
Arròs
Peix blau
Fruita

14/12
Cuscús amb verdura
Gall dindi
Fruita  

FESTA

Tot l'equip de m'penta

US DESITGEMBON NADAL
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20/12
Pasta integral amb 
verdura
Vedella
Fruita

21/12

DIA 
D'ELECCIONS 

 *El    Pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat a base de cereals.

 *Les carns provenen de les granges de la Cooperativa de Vic: El porc és raça Duroc,  una raça que té una carn de més qualitat, és més tendra i gustosa.

 * Les fruites i verdures del menú són de temporada, de proximitat , ecològiques o de producció integrada.

 * Els peixos d'aquest mes seran: bacallà, lluç i llenguadina. El caldo de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

PONT

21/12
Sopa de pasta
Peix blanc
Fruita 
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