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El plaer de llegir La recomanació del mes 

La lectura és un aprenentatge bàsic per als infants perquè 
els permet desenvolupar la imaginació, ampliar els 
coneixements, guanyar seguretat i confiança, despertar 
aficions, nous interessos, i viure experiències a través 
dels personatges dels contes o dels llibres.
Aconseguir que els infants adquireixin l'hàbit de 
lectura depèn, en gran mesura, de la tasca de la família.

El model és clau: intentar que us vegin llegir a casa. 
L'educació més eficaç és l'exemple.
Llegir amb ells en veu alta quan són petits: d'aquesta 
manera l'infant associarà els llibres amb una experiència 
de benestar i es despertarà en ells l'emoció i l'interès cap 
als llibres.
Practicar la lectura diàriament amb els infants: a més 
d'ajudar-los a desenvolupar l'hàbit lector, els infants 
agrairan aquesta estona de dedicació i acompanyament 
diari.
Valorar l'infant quan estigui llegint: d'aquesta manera se 
l'anima perquè ho segueixi fent i es consolida el seu hàbit 
lector.
Tenir a casa llibres que els interessin: perquè són 
l'instrument més poderós per convidar a la lectura. 
Disposar d'un lloc agradable: per llegir amb llum 
adequada, amb tranquil·litat i sense sorolls que puguin 
distreure la lectura.
Ajudar-los a planificar un temps per a la lectura: pensar 
que fora de casa també hi ha llocs i moments per llegir: a 
la biblioteca, a l'autobús, a la consulta mèdica…
Donar-los a conèixer tots els  formats: com els els 
còmics, les revistes per a infants, àlbums il·lustrats, contes 
interactius, ...

Interessar-se per les seves lectures de classe i 
compartir-les amb naturalitat, sense convertir-les 
únicament en un deure escolar. 
Fer amb ells activitats al voltant dels llibres, com 
ara dibuixar sobre els personatges dels llibres que 
llegeix o anar al teatre o al cinema a veure obres 
relacionades amb les lectures.

10 consells per fomentar la lectura

Un lloc per a la Rula
La Rula busca el seu lloc al món. La 
seva família, no obstant, s'encarrega de 
recordar-li que el seu lloc és a casa per 
fer els llits, preparar el dinar, cuidar 
dels seus germans, anar a comprar... 
Però un dia, casualment, ells llibres es 
creuen a la seva vida. Gràcies a ells, la 
Rula comprendrà que el seu lloc és 
aquell al que els seus passos la portin.
Una crida a la difícil realitat que viuen encara, avui dia, massa 
nenes arreu del món i, al mateix temps, una oda al poder dels 
llibres.
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Brunyols de l'Empordà (una recepta de Can Jubany)

20 gr. de llevat
1 kg de farina
6 ous
3 pells de llimona
250 gr. de sucre
1 got d’oli
1 got de llet
100 gr. de matafaluga
1 copeta d’anís

1. Desfeu el llevat amb aigua tèbia. Ratlleu la pela de llimona. Poseu la farina en un
bol i aneu afegint-hi tots els ingredients, pasteu-ho amb fora i molta estona fins 
obtenir una massa espessa. 
2. Cobriu-la amb un drap i deixeu-la reposar en un lloc temperat un parell d’hores,
fins que augmenti gairebé el doble.
3. Poseu un perol al foc amb abundant oli. Amb la mà aneu agafant porcions de la
massa anterior i en doneu forma com de rosquilla i ho aneu fregint. Rossegueu-los 
d’un costat i de l’altre i els escorreu bé de l’oli. Ensucreu-los. 
4. Han de quedar molt més atapeïts que els de vent, i d’aquesta forma els podreu
conservar durant uns dies.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

2/4 3/4 4/4 5/4 6/4

1 DILLUNS DE PASQUA

Pasta (s/gluten) amb tomàquet i 

orenga

Gall d'indi arrebossat(s/gluten)   

amb enciam romà i olives

Fruita

Llenties guisades

Truita de patates i ceba amb 

enciam i tomàquet amanit

Fruita

Arròs tres delícies

Lluç a la marinera

Fruita

Crema de hortalisses i celerí

Pollastre rostit al forn amb 

enciam fulla de roure i 

pastanaga rallada

Iogurt de la Fageda

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4

2
Pasta (s/gluten)  amb oli 

d'oliva, orenga i parmesà

Peix blanc al forn amb llit de 

tomàquet i enciam juliana

Fruita

Fesolets de Santa Pau amb 

picada  

Truita de carbassó i ceba amb 

enciam i pastanaga

Fruita

Arròs a la cubana

Guisat de bacallà amb 

hortalisses

Fruita

Escudella (s/gluten) amb 

llegum

Carn d'olla amb verdures 

(s/gluten)

Fruita

Coliflor i patata

Pit de pollastre arrebossat amb 

cogombre i olives

Iogurt de la Fageda

16/4 17/4 18/4 19/4 20/4

3
Amanida complerta amb 

pipes, codony i formatge

Pasta (s/gluten)  a la 

bolonyesa vegetal

Fruita 

Patata i mongeta tendra

Llenguadina arrebossada amb 

enciam i blat de moro

Fruita

Crema de pastanaga amb 

crostonets de pa (s/gluten)

Arròs a la cassola

Fruita

SABORS D'ORIENT

Menjars del Món

Arròs amb verdures

Fricandó de vedella (s/gluten) 

Fruita

23/4 24/4 25/4 26/4 27/4

4
Arròs integral amb tomàquet

Truita de carbassó i ceba amb 

enciams variats

Fruita

Crema tèbia de porros

Llenties estofades 

Fruita

Verdures de temporada i 

patata

Pollastre "a la manresaneta" 

(olives, pernil i ceba)

Fruita

Pasta (s/gluten) amb tonyina

Peix fresc del dia segons mercat 

i amanida

Iogurt de la Fageda

Sopa de peix

Llibrets de llom  (s/gluten)

amb enciam fulla de roure i 

pastanaga ratllada

Fruita

30/4

5 PONT

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

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

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

*Tots els aliments marcats en vermell

són adaptacions del menú. La resta 

estan fets per nosaltres i no porten  

l'al·lèrgen.

* En els menús especials, la pro-posta

de sopar cal adaptar-la a les diferents 

necessitats alimentàries.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

2/4 3/4 4/4 5/4 6/4

1 DILLUNS DE PASQUA

Amanida d'arròs
Peix
Lacti

Crema de verdures               
Pollastre
Fruita

Cuscús
Ou
Fruita           

Amanida 
Hamburguesa de llegum
Fruita

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4

2
Pèsols
Ou 
Fruita

Crema de verdura
Peix blau
Fruita         

Verdura amb patata            
Pollastre

Amanida de quinoa
Ou
Fruita

Coca d'escalivada i anxoves        
Amanida
Fruita

Fruita Fruita              
16/4 17/4 18/4 19/4 20/4

3
Crema de verdures
Pollastre
Fruita        

Amanida del llegum 
Ou
Lacti

Sopa
Pollastre 
Fruita

Amanida de pasta
Pernil
Fruita             

Amanida
Hamburguesa i pa
Fruita

23/4 24/4 25/4 26/4 27/4

4
Amanida de patata
Peix 
Fruita

Macarrons integrals amb 
verdures  
Amanida amb tonyina
Fruita

Empedrat de llegums
Truita a la francesa amb 
amanida
Fruita

Verdures
Gall d'indi
Fruita

Amanida
Pizza de verdures 
Lacti

30/4

5 PONT

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

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

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

* Els peixos d'aquest mes seran:Lluç, bacallà, llenguadina i peix fresc segons mercat . El caldo de peix és de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.
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Propostes per sopar
Una proposta per sopar 

nutricionalment completa i 
equilibrada amb el menú del 

migdia.
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