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BENVINGUTS
octubre  :  arr iba la tardor

Ja som a l'octubre i en plena
tardor. És un mes de canvis en el
temps, en el comportament dels
animals i en el paisatge. Com diu el
refrany "octubre, octubret, s'enduú
la calor i ens porta el fred"

L'octubre és el desè mes de l'any
en el calendari gregorià i té 31
dies. El nom li ve d'haver estat el
vuitè mes del calendari romà.

El darrer dia del mes es celebra la
festa de la castanyada!
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ELS BENEFICIS
BATCH COOKING

 
 

EL BATCH COOKING ÉS EL NOM QUE REP UN MÈTODE QUE PROPOSA CUINAR EN POQUES HORES PER A  TOTA LA SETMANA,
OPTIMITZANT AL MÀXIM ELS RECURSOS I  LES COCCIONS D'ALIMENTS.  EL  BATCH COOKING ESTÀ DE MODA AVUI  EN DIA I
TOT I  QUE ES DENOMINA AMB AQUEST ANGLICISME ES TRACTA D'UNA FORMA DE RESOLDRE I  PLANIFICAR ELS ÀPATS DIARIS
QUE JA  UTILITZAVEN,  F INS I  TOT,  ELS NOSTRES AVIS  I  ÀVIES .

El primer i més gran benefici del batch
cooking és que ens acosta al menjar
casolà. 

Ens ajuda amb la cuina i ens permet
allunyar-nos dels aliments
ultraprocessats, els fast food i el menjar
elaborat fora de casa que sempre és de
pitjor qualitat que el que podem cuinar
amb les nostres pròpies mans.

També ens permet reduir els temps que
dediquem a la cuina i organitzar la nostra
alimentació, una cosa que pot ser de
molta ajuda per millorar la nostra dieta
tant en qualitat com en quantitat.

Les claus per organitzar el teu batch
cooking

El primer que necessitem fer si pensem
cuinar en poques hores per a tota la
setmana és planificar un menú setmanal.
És a dir, preveure quins plats
consumirem al llarg de cada dia de la
setmana.

Per a això, cal contemplar que el batch
cooking pretén aprofitar els ingredients i
coccions d'un plat a un altre . Per tant, el
recomanable és triar una o dues carns de
qualitat, un o dos peixos o mariscs, un o
dos cereals  i diversos vegetals que
puguem fer servir per a diversos plats.

El dia abans que dedicarem a la cuina
organitzarem la compra creant una llista per
saber què necessitem. 

Recomanem escollir de forma preferentment
aliments frescos i de temporada que es puguin
congelar, ja que una gran part dels plats els
enviarem al congelador en un tupper o
recipient apte.

Amb els ingredients a la mà i els estris
necessaris, podem cuinar diferents plats un
dia de cap de setmana.  

D'aquesta manera estalviarem temps i diners
en els nostres àpats del dia a dia durant la
setmana.



La Castanyada és una festa popular dels Països
Catalans. Els moniatos i les castanyes, a més d’altres
fruits secs, són propis d’aquesta estació. Esdevenen
protagonistes d’aquesta festa i dels principals tallers
educatius de la tardor.

Antigament, era freqüent, des de començaments
d’aquesta estació, veure pels carrers parades de
castanyes. Les castanyeres, vestides amb faldilles,
davantals i també mocadors, reclamaven l’atenció
sobre els seus productes.

Per tant, els costums d’aquesta festa giren al voltant
del fet gastronòmic

La tardor és una època de l’any molt inspiradora i molt interessant per a poder fer tallers i poder desenvolupar la
creativitat dels infants.

L’arribada d’aquesta estació suposa, en primer lloc, una transformació de la natura. Per tant, el canvi de color del
paisatge va acompanyat dels primers freds i de les nits que s’allarguen. Però en aquesta època, també, tornen les
festes a la vora del foc com la Castanyada.

Aquest mes us explicarem els orígens populars d’aquesta festa i, a més, us proposarem tallers educatius i activitats
per poder fer amb els infants.

 

La tardor és una època de
l’any molt inspiradora per
a poder fer tallers amb els

infants
 
 
 

la castanyada  
amb els infants

 
 

https://www.divertalia.cat/tallers/


Amb les castanyes podem fer diferents manualitats com ara una bossa per posar les mateixes castanyes (com teniu a la
imatge inferior). Altres activitats per potenciar la creativitat dels infants podrien ser fer ninots amb castanyes o
ratolins amb moniatos.

Una excursió al bosc per collir castanyes pot ser una altra activitat molt divertida per fer amb els infants. També
podem buscar recursos interactius o dibuixos per pintar des de casa a més de trobar algun llibre o conte d’aquesta
festivitat de manera que puguem exprimir, al màxim, aquesta castanyada.

Finalment, també us volem proposar receptes. Aquestes, les trobareu a les properes pàgines d'aquesta revista.

Jornades festives com la Castanyada són una ocasió ideal per introduir els petits de la casa a la cuina.

la castanyada 
amb els infants

 
 
 

 



Continuem amb les receptes de 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

 
 

 

4 d'octubre
mandonguilles

amb tomàquet

La segona recepta del curs arriba el 4 d'octubre, mandonguilles amb tomàquet. Tot
seguit, us detallem els ingredients i la seva elaboració:

Elaboració
Feu les mandonguilles amb les carns, l'all i el julivert trinxats, els ous, el pa ratllat,
la sai i el pebre.
Enfarineu-les i fregiu-les en una cassola. Afegiu-hi salsa de tomàquet, mulleu-ho
amb una mica d'aigua i deixeu-ho coure una estona tot junt.
Poseu-ho al punt de sal i pebre.

Variacions
Es pot acompanyar de pèsols. 
S'hi pot afegir al final una pica d'ametlles, safrà i carquinyolis.

Ingredients
400g de carn de vedella picada; 400g de carn de porc picada; 3 grans d'all; 2 ous;
salsa de tomàquet; julivert; pa ratllat; farina; sal; pebre; oli i aigua.



 

divermanualitat del mes
fem un m ikado

Per preparar aquest joc necessitem palets: són com escuradents molt llargs, que es compren en bosses, que
serveixen per fer “pinxos” o broquetes.

 

Com el podem fer?

Amb retoladors, els pintem de la següent manera (cada una
de les opcions significarà una puntuació pel joc):

1.Fem una franja blava en un extrem i una altra blava a l’altre
extrem. Aquesta decoració la farem en 15 pals o mikados.

2.Fem una franja vermella en un extrem, una franja blava a
l’altre extrem i una altre de color groc al centre. Aquesta
decoració la farem en 15 pals o mikados.

3.Fem dues franges blaves a cada extrem i una altra
vermella al mig. Aquesta decoració la farem en 5 pals o
mikados.

4.Fem 5 franges més petites: 3 de vermelles (una a cada
extrem i una altra al mig) i dues de blaves (entre mig de les
vermelles). Aquesta decoració la farem en 5 pals o mikados.

5.Fem una línia de color blau en forma d’espiral al centre del
pal. Aquesta decoració la farem en 1 pal o mikado.

 

quin material ens fa falta?

pals de broxeta retoladors cinta adhesiva
 
 



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

Aquest mes d'octubre fan parada a la comarca del Montsià. El
Montsià, amb capital a la ciutat d'Amposta, és la comarca més
meridional del principat de Catalunya. Pertany a la província de
Tarragona i forma part de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

En aquest dia temàtic, els infants degustaran dos plats típics
d'aquesta comarca: arròs amb calamars i alls tendres de primer i coca
de carxofa i cansalada viada de segon.

A més, els nostres exploradors els proposaran activitats de lleure i
d'investigació per poder descobrir més coses del Montsià

el dia temàtic al menjador
les  comarques  de  Catalunya 

El Montsià

https://ca.wikipedia.org/wiki/Amposta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarques_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terres_de_l%27Ebre


PREPARACIÓ:

1)  separem les clares dels rovells

2) Per fer el massapà, barregem les clares amb farina d'ametlla, el sucre

i 100 gr de moniato ja cuit al forn.

3) Quan estigui ben pastat, en fem una bola, l'emboliquem dins d'un

drap humit i la deixem reposar durant 24 h

4) En fem boletes de la mida que volem els panellets.

5) Batem els rovells

6) Passem els panellets pel rovell batut i els cobrim amb pinyons, que hi

quedin ben enganxats. Els col·loquem en una safata de forn, damunt de

paper sulfurat, els pintem amb rovell sobrant i ho enfornem  10 minuts a

220º

 

la recepta del mes 

600g de pinyons
500g de sucre
500g de farina d'ametlla
100g de moniato cuit al forn
3 ous

INGREDIENTS 

panellets  de  p inyons



 

productes de temporada
fru ites  i  verdures  d 'octubre

A l’octubre, la tardor ja s’ha instal·lat, i floreix la necessitat de recollir-se, de consumir aliments que reconfortin, de deixar
enrere els crus, que refreden massa el cos, i d’aplicar, en canvi, coccions suaus que facilitin la digestió i aportin calor a
l’organisme.

Justament per això és l’època de les carbasses i moniatos, grans aliats de les digestions i, també, d’aliments rics en vitamina C,
com les magranes, els kiwis i les primeres mandarines, interessants per alimentar les defenses. Els boscos, per la seva banda,
ens regalen bolets, que, a més d’alegrar qualsevol plat de tardor, tenen concentracions molt altes de substàncies protectores
que ajuden a prevenir els refredats típics de l’estació.

https://etselquemenges.cat/rebost/la-carbassa-2
https://etselquemenges.cat/rebost/el-moniato
https://etselquemenges.cat/rebost/la-magrana
https://etselquemenges.cat/rebost/el-kiwi
https://etselquemenges.cat/rebost/les-mandarines
https://etselquemenges.cat/quaderns/cuina-amb-bolets


Aquest mes us volem presentar l'aplicació mòbil Qustodio. Qustodio està dissenyat per protegir al teu fill i ajudar-lo a
prendre decisions intel·ligents online. Ofereix als pares eines simples per administrar com els teus fills fan servir els seus
dispositius.

L'aplicació Qustodio té un panell senzill, el Family Portal amb informació fàcil d'entendre sobre com el teu fill està utilitzant
Internet.

Pots començar a utilitzar Qustodio en només uns minuts. Simplement s'ha de descarregar l'app Qustodio als dispositius
del teu fill. Després, pots començar a fer servir el Portal Familiar per administrar tots els dispositius seleccionats.

 

diver tecnologia 
qustod io

Controlar jocs i aplicacions
Establir horaris i límits de temps per a l'ús d'internet
Bloquejar contingut inadequat
Controlar la ubicació del teu fill
Monitoritzar l'ús de les xarxes socials

Quin tipus de coses puc fer amb Qustodio?

L'objectiu principal de Qustodio és ajudar a comprendre el que fa el
teu fill a les xarxes perquè puguis tenir una idea real del que està
succeint. Qustodio es pot usar per a administrar i controlar el que
els infants fan online, així com per identificar possibles problemes
abans que es converteixin en una cosa més seriosa.

Pots fer coses com:

En què dispositius treballa Qustodio?
Qustodio funciona en qualsevol ordinador, tauleta o smartphone.
Funciona en qualsevol plataforma i amb tots els sistemes operatius
(inclosos Windows, Mac, Chromebook, iOS, Android, Kindle).



els diver passatemps 

 

Ens hem despistat i no recordem el nom del conte. Sabríeu dir-nos de quin conte es tracta? 
El mes vinent us donarem la solució.

l ' engima del  mes

s i luetes un im els  punts

soluc ió mes  anter ior

Quina d'aquestes 6 siluetes pertany al lleó de la imatge?



Ah!...l'octubre...
primeres fredorades.

L'aire fa olor d'hivern,
eixut, coent;

comença com un gran
ressecament

i les grogors de sol en
les fatxades.

Comença el desmaiar
en els passeigs

la fulla, i en el cel, buit
d'orenetes,
les fredes

transparències dels
oreigs

i els cap-tards del
color de les violetes.

Al vesprejar les tardes
més escasses

s'agita repoblada la
ciutat,

i va escampant-se per
carrers i places

fum olorós del fruit
d'hivern torrat.

 
Joan Maragall
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