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BENVINGUTS
SETEMBRE :  TORNEM A L ' ESCOLA

Després de les vacances d'estiu,
arriba el mes de setembre i tornem
a l'escola.

El setembre és el novè mes de
l'any en el calendari gregorià i té
30 dies. El nom li ve d'haver estat
el setè mes del primitiu calendari
romà.

Des de Divertàlia us donem la
benvinguda al curs 2021-2022!
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consells per afrontar la 
tornada a l'escola

 
 

ACOMIADAR L ’ESTIU.  EN CANVIAR D ’UNA ESTACIÓ A UNA ALTRA,  QUAN CANVIEM LES NOSTRES RUTINES,  QUAN HEM
D’INICIAR O MODIFICAR ALGUNA COSA IMPORTANT,  ALGUNS PSICÒLEGS RECOMANEN REALITZAR ALGUN TIPUS DE "RITUAL
DE PAUSA" .  ES  TRACTA DE BUSCAR LA FORMA DE FER UN REPÀS A  TOT EL QUE ENS HA PASSAT,  LES AVENTURES QUE HEM
VISCUT,  LES RIALLES QUE HEM ACUMULAT I  TOT EL QUE HEM APRÈS DURANT L ’ESTIU AMB ELS NOSTRES FILLS .

Celebrar la tornada a l’escola. 

Els nostres fills aprenen més del nostre
exemple que de les nostres paraules, així
doncs,cal que mostrem una actitud
d’alegria davant els nous canvis. 

Si ens veuen amb la síndrome
postvacacional, queixant-nos tota l’estona
d’haver de tornar a treballar i amb l’apatia i
la recança a sobre, com volem que afrontin
la tornada a l’escola amb il·lusió?

Es tracta d’enfocar als infants cap als
nous reptes que començaran aquest curs,
amb els amics que es retrobaran,
companys nous per descobrir i tot el que
podran aprendre. 

Preparar tot el necessari per al nou
curs.

També és un bon moment, per no dir el
millor, per netejar i reorganitzar les
habitacions i revisar la roba que podem
aprofitar i regalar la que ja no farem
servir, mentre els nostres fills fan el
mateix amb les joguines. 

A l’estiu els nens creixen en maduresa
d’una manera bàrbara i és el moment que
es qüestionin quines joguines volen
guardar i quines volen llençar o regalar.

A més, es pot aprofitar per “fer neteja” del
material escolar de l’any passat i realitzar
un inventari d’allò que podem aprofitar,
del que ens falta i del que reciclarem.

Repassar. 

L’experiència és un grau i ens ha d’ajudar a
determinar quines normes, horaris,
extraescolars, berenars,..., van funcionar bé el
curs passat. Les que no ho van fer les
descartem i n'hem de buscar de noves.

Canviar hàbits.
També haurem de canviar l’horari dels àpats i 
 el dels hàbits, com per exemple començar a
controlar una altra vegada els moments de
televisió, consoles, jocs,... 

Si ho fem a poc a poc la tornada a l’escola no
serà tan dura, avorrida i costosa com
acostuma a ser sempre.



A nivell de composició dels menús, busquem un
major equilibri i una major varietat gràcies al treball
de la nostra nutricionista. 

Augmentem la quantitat de verdures i hortalisses,
fruites i llegums. 

D’aquesta manera, reduïm els excessos de carn
vermella i els làctics i, a més, incrementem les
propostes de peix. A banda d’aquesta estructura,
també, introduïm nous cereals com la quinoa.

Comença un nou curs escolar i arriba el moment d’organitzar la rutina diària. En conseqüència, les famílies prenen
la decisió d’apuntar els seus infants als menjadors escolars. Els menjadors escolars són un espai on els infants
passen un temps considerable en el seu dia a dia escolar.

A mesura que han anat passant els anys, el nombre de famílies que han optat per utilitzar aquest servei ha
augmentat. Aquest augment s’explica, sobretot, a causa dels canvis que s’han produït en l’organització familiar a les
llars del nostre territori.

Els nostres menjadors escolars estan en ple procés de canvi, des de ja fa uns cursos, en el seu sistema. Aquests
passen, en primer lloc, per millorar la qualitat de l’alimentació.

 

Divertàlia fa una aposta
marcada per l’alimentació
saludable als menjadors

escolars mitjançant
productes frescos, locals i

de temporada
 
 

alimentació saludable 
als menjadors escolars

 
 

http://www.laurajuliaseve.com/


Cada curs escolar, Espai Cuina Divertàlia realitza una tasca de revisió i millora dels menús dels nostres menjadors
escolars. Fem una proposta de menú mensual en detriment del menú de temporada, de manera que donem prioritat a
l’estacionalitat dels productes i, per tant, afavorim el producte de temporada.

Com a resultat, també, s’afavoreix el producte de temporada específicament per a cada mes de l’any. D’aquesta
manera, a més, es desperta l’interès dels infants davant la varietat de productes i de propostes culinàries.

Els menjadors escolars han de ser una eina educativa complementària. Han de tenir objectius principals i han
d’intervenir en l’educació per a la salut, la higiene i l’alimentació saludable. Aquesta educació va estretament lligada
amb l’ensenyança, també, de valors relacionats amb la responsabilitat, l’oci i la convivència.

Els menjadors escolars són, sobretot, una eina de molta ajuda per a les famílies. Per això, cal que a casa es procuri
complementar el menjar de l’escola amb els sopars. Aquests, han de ser, també, equilibrats i contenir verdures, fècules,
carn, peix i ou

 

Els nostres menjadors augmenten la quantitat de verdures i horalisses, fruites i llegums
 
 
 

alimentació saludable 
als menjadors escolars

 
 

https://www.divertalia.cat/menjadors-escolars/


Us presentem a l'àvia Lola! Cada mes, l'àvia ens oferirà un dia del corpus culinari català. Espai Cuina Divertàlia té el
segell de Cuina Catalana i vol apropar el corpus culinari a tots els menjadors escolars un cop al mes amb una de les
seves receptes.

l'àvia LOLA : dia del corpus 
culinari català

 
 

 

28 de setemBre
Albergínies

amb peix

Us presentem a l'àvia Lola! Cada mes, l'àvia ens oferirà un dia del corpus culinari
català al menú del menjador. Espai Cuina Divertàlia té el segell de Cuina Catalana i
vol apropar el corpus culinari a tots els menjadors escolars, un cop al mes, amb
una de les seves receptes.

Aquest 28 de setembre, estrenem el curs amb albergínies amb peix. Us detallem els
ingredients i la seva elaboració tot seguit:

Elaboració
Fregiu les albergínies i reserveu-les
Enfarineu el peix, fregiu-lo i reserveu-lo
Feu un sofregit amb la ceba, l'all i els tomàquets
Afegiu-hi les albergínies, el peix, la picada i l'aigua i deixeu-ho coure una estona

Variacions
El peix pot ser bacallà, castanyola o rajada

Ingredients
400g de peix, 3 tomàquets, 2 cebes, 2 albergínies tallades a rodanxes, 1 gra d'all,
Farina, oli, sal i aigua. Per fer la picada: 2 llesques de pa fregit, 1 gra d'all i un
grapadet d'avellanes



 

divermanualitat del mes
organitzador amb tubs  de  cartró

Els tubs de paper higiènic són un material que es pot utilitzar per fer un munt de manualitats amb cartró. En
aquesta idea amb rotllos farem un organitzador d'escriptori. Comencem reciclant tots els tubs un cop es vagin
acabant al bany.

 Com el podem fer?

1) Pintem els tubs del color que més ens agradi. Tanquem
els forats laterals i realitzem una obertura central que ens
servirà de compartiment en el nostre organitzador.

2) Els enganxem amb una pistola de silicona o amb cola
resistent i els distribuïm al nostre gust i adaptats a l'espai
que tenim al nostre escriptori.

3) El deixem assecar i ja només queda posar-hi els llapis, els
colors, els clips i tot el que vulgueu!

 

quin material ens fa falta?

tubs de 

paper WC

pintures tisores

cola o silicona
 
 



 
Un curs més, els nostres exploradors, Diver i Tàlia, seguiran el seu
viatge per les comarques de Catalunya.

El dia temàtic al menjador escolar arribarà, com els darrers cursos, de
manera mensual i té com a objectiu descobrir el nostre territori a
través de la gastronomia amb un menú típic de cada comarca
catalana.

Aquest dia temàtic, a més de la gastronomia, també anirà acompanyat
d'activitats de lleure i tallers.

Tenim moltes ganes de seguir descobrint comarques. Quina serà la
primera del curs? Ho descobrirem a l'edició del mes d'octubre.

el dia temàtic al menjador
les  comarques  de  Catalunya 



Escalfeu la llet a punt de bullir.

Escorreu bé els líquids de l'escalivada i piqueu-la a dauets.

En una olla, foneu la mantega i afegiu-hi de cop 80 g de farina, sense parar de

remenar, fins a diluir-la bé.

Aboqueu-hi la llet calenta sense parar de remenar-ho. Afegiu-hi l'escalivada picada i

condimenteu-ho amb sal, pebre blanc mòlt i el julivert picat. Deixeu-ho coure a foc

lent 10 min, remenant-ho de tant en tant.

Aboqueu la massa espessida en una safata amb el fons cobert amb film de cuina i

tapada arran també amb film de cuina, i deixeu-la refredar completament a la nevera.

Deixeu la massa quallada sobre una taula de tallar i, amb un ganivet, racioneu-la a

quadrats de mida de mos.

Empaneu les porcions passant-les per farina de blat, ou batut i la barreja de les dues

ametlles. Fregiu les croquetes en tandes de poques unitats, en oli abundant, a 180 ºC,

fins que estiguin ben daurades i cruixents.

Escorreu-les sobre paper de cuina i serviu-les acabades de fer. Acompanyeu-les amb

romesco i allioli.

PREPARACIÓ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

la recepta del mes 

400g d'escalivada (1 ceba, 1 pebrot vermell, 1 albergínia)

80 g de farina de blat
600 ml de llet
80 g de mantega

INGREDIENTS 

croquetes  d 'escal ivada

sal
pebre blanc
julivert
2 ous
200 g d'ametlla mòlta
200 g d'ametlla a dauets

200g de farina
oli d'oliva
allioli
romesco



 

productes de temporada
fru ites  i  verdures  de  setembre

Al setembre comença la cinquena estació o “late summer”, una transició cap als mesos de més fred. Us descobrim les verdures i fruites que ens ofereix aquí la
natura durant aquest mes per donar al cos el que necessita ara.

Al setembre comença el que la medicina tradicional xinesa anomena cinquena estació, que es troba entre l’estiu i la tardor, i en la qual preparem el cos per
entrar en els mesos de fred. Per això, la terra ens ofereix les primeres carbasses i moniatos, i també comença a ser més limitada l’oferta de fruites, tan presents
durant l’estiu. 

El color taronja comença a predominar, amb la seva dolçor característica i amb la seva capacitat per relaxar el sistema nerviós.
A continuació, us mostrem les verdures i fruites que més es poden trobar durant aquest mes a les fruiteries i verduleries de proximitat. El territori és ampli i,
per això, és normal que hi hagi certa variació.

https://etselquemenges.cat/rebost/la-carbassa-2
https://etselquemenges.cat/rebost/el-moniato


Mai abans la gent havia estat tan inactiva com ara. Xplora volia ajudar a canviar això llançant la primera plataforma d'activitats goplay de el
món, que combina l'activitat física amb recompenses i entreteniment proporcionats per algunes de les principals empreses
d'entreteniment del món, com Sony PlayStation, Paramount Pictures, Warner Bros i Fox, per anomenar-ne només algunes.

La Plataforma Goplay t'ajuda a mantenir-te ocupat amb el dispositiu Xplora recompensant la teva activitat amb punts que pots
utilitzar exclusivament en la nostra Plataforma goplay.

RECORDATORI PER MANTENIR-ACTIU
Un sensor integrat monitoritza la seva inactivitat i li recorda que es mogui per ajudar a 
mantenir un estil de vida més saludable.

MONITORATGE DE EL SOMNI
Controla la teva activitat fins i tot mentre dorms. La XMOVE mesura la durada  i la qualitat 
de la son, que pot ser avaluada en el teu Xplora App.

MISSATGES INSTANTANIS I RECORDATORIS
Mostra una sèrie de missatges de mòbil connectat directament al teu XMOVE. 
Rep les teves notificacions directament al teu canell.

 

diver tecnologia 
xmove ,  el  rellotge ideal  

per  als  infants



els diver passatemps 

 

En aquest dibuix s'hi ha una lletra T que s'ha despistat. La sabríeu tobrar? Al mes d'octubre us donarem la solució.

l ' engima del  mes

sopa de  lletres :  les  fru ites el  laber int



El setembre anuncia
la tardor que s'apropa

cada dia.
 

Tornarem a l'escola
que ja deu estar trista

tota sola
 

i amb els amics de
sempre

celebrarem amb joia
el setembre.
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