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Dinamització als patis del menjador 
 

 

Seguint la programació d’activitats els monitors i monitores 

del menjador han preparat moltes activitats al llarg del mes. 

La major part han estat manualitats dirigides per la 

Marimar, la Katherine o el Juan Carlos, doncs és una de les 

activitats amb les que més gaudeixen els nens. 

 

 

També hem seguit tocant la guitarra i cantant amb el Jesús o aprenent a jugar a fútbol 

amb l’Iker, a bàsquet amb la Irene o a handbol amb la Paula. Les classes de ioga i relació 

de dilluns i divendres també han estat tot un èxit. Pels més tranquils la Loli ens ha deixat 

jocs de taula i divers material de l’ambient simbòlic, com la cuineta, els hi encanta!  
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Els nens de cicle superior durant aquest mes han començat un nou taller que els té molt 

engresgats, un taller de rap! Amb la dinamització de l’Iker i el Jordi, els nens de cinquè i 

sisè estan aprenent a rapejar desde la base. Primer aprenent d’on ve aquest estil musical, 

com és la música i com s’han de fer les rimes. Totes elles sense faltar al respecte, és clar!  

 

A més els infants de P4 i P5 han començat les seves olimpíades esportives organitzades 

per les seves monitores l’Alba, la Marisol, la Sònia, l’Emi i la Maribel! Veurem quin equip 

ho dona tot per arribar al podi! Un petit secret: tots guanyem si tots participem! 

 

I pareu atenció! A partir del març tornen les classes de zumba amb l’Aldana, segur que 

els nens no s’ho voldran perdre. Començarem els estiraments! 

 

     

Tallers amb materials reciclats  
 

La major part de les activitats artí stiques 

organitzades pels monitors responsables d’aquest 

ambient estan fets en la seva majoria per material 

reciclat. Els monitors al llarg del curs anem 

recol·lectant taps, cartrons de iogurt, gots del mateix 

iogurt, rotllos de paper de va ter i de cuina, etc.  

 

 

Tambe  aprofitem tots aquells retalls i material que s’ha 

gastat a mitges. No llencem res! Les fotografies 

corresponen a una activitat dirigida per la monitora 

Katherine fet amb retalls de suro i uns cotxes fets amb 

material reciclat (tubs de va ter i taps de got) dirigit per la 

Marimar. 
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El tastet del mes 
 

Laddu – Postre de l’Índia 

INGREDIENTS 

o 125g mantega. 

o 100g coco dessecat. 

o 12 ametlles crues en pols. 

o ½ culleradeta de canyella (la recepta original és cardamom). 

o 140g de sucre en pols. 

o 200g de farina de cigró. 
 
RECEPTE 

o Escalfar a foc mitjà una paella, abocar-hi la mantega. Un cop fosa afegir la farina 
de cigró i remoure fins que aquesta es torri uns 10-15’. Agregar les avellanes i la 
canyella en pols i cuinar-ho durant uns minuts més mentre és remena 
constantment. 

o Després és treu del foc i s’afegeix el sucre en pols, amb una forquilla remenar-
ho, caldrà desfer els grumolls que s’hagin pogut crear. 

o Deixar que es refredi una mica, per poder manipular amb les mans. 

o Amb les mans humides, anar prenent petites porcions de la massa i anar formant 
boletes de mida una mica més gran a una “canica”. Si voleu donar-li més gràcia 
les podeu arrebossar en coco ratllat. 

o Per últim deixar refredar i servir. 

Preparem el cartell perquè tots els nens del centre sàpiguen quin tastet provaran aquest 
mes: 
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Arriba el dia del tastet i els nens de 3r i 4t ens ajuden a repartir el tastet per totes les 

taules. El tastet és tot un éxit i gairebé tots els nens volen repetir! Però és un tastet i no 

hi ha suficient perquè tots el tornin a menjar. Sort que tenim la recepte per poder fer-la 

a casa! 
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El Carnestoltes també arriba al menjador! 
 

Aquest any els monitors i monitores vam treballar tots plegats per preparar un gran 

espectacle pels infants. Durant la setmana de Carnestoltes els monitors ens vam 

anar disfressant cada dia d’una cosa diferent: dilluns ens vam pintar la cara, dimarts 

ens vam vestir del nostre hobbie, dimecres vam venir en pijama i dijous vam venir 

com autèntics nerds! 

 

Però la cirereta del pastís arribava divendres. Amb molt d’esforç, ganes i temps vam 

organitzar una boda al porxo de l’escola. Tots els nens estaven convidats a veure 

l’enllaç de dos monitors. Poc s’esperaven que de sobte la boda la parés el fotògraf, 

el vertader amor de la núvia que no podia permetre que l’amor de la seva vida es 

casés amb una persona que no s’estimés realment. 

 

Els infants van gaudir molt de la petita obra de teatre. Després de l’enllaç vam fer 

festa grossa al pati fins que va sonar el timbre. Us deixem a continuació algunes fotos 

de la performance! 
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