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La fira Joc Joc de Tona. Diumenge 2 de desembre del 2018

INGREDIENTS PREPARACIÓ

Menjadors escolars diferents

Nadal i consum responsable
Ara que s'acosta Nadal, ens invadeixen els catàlegs de joguines, els anuncis i les llistes de 
regals, però com podem ajudar els infants a escollir allò que rebran? Amb tantes opcions, 
com podem escollir una bona joguina?

Una bona joguina ha de ser aquella amb la que els infants juguin 
lliurement i feliços, que els durin i que els permetin crear jocs 
espontanis. 
A continuació us expliquem unes característiques a l’hora d’ajudar-los a escollir:
Coeducativa
Hi ha joguines que promouen rols de gènere estereotipats, que marquen els “gustos” que 
han de tenir els infants, o que menyspreen els sentiments, habilitats o intel·ligència d’un 
dels gèneres; promouen uns valors sexistes. Si volem que els nostres infants creixin en 
una societat igualitària, hem d’educar-los en ella, i per tant aquests tipus de joguines són 
contràries a aquesta educació.
De qualitat
Una bona joguina ha de ser aquella que permeti que els nens i nenes juguin tranquils i 
segurs. Els materials han de ser resistents i duradors, que no es trenquin fàcilment.
Materials respectuosos
Els materials amb els que estan fetes les joguines han de ser respectuosos amb el medi 
ambient i amb la societat. Sempre que sigui possible és millor un material biodegradable 
o reciclable que un plàstic. També hem de tenir en compte que no tots els materials 
biodegradables són responsables, hi ha fustes de boscos en perills o bé tints i pintures 
tòxiques, cal assegurar-nos del seu origen i composició.
De joc variat
Les joguines de joc variat són aquelles que es poden utilitzar per a múltiples jocs, que 
estimulen la imaginació i la creativitat. 
Del moment
Hi ha joguines que es posen de moda durant uns mesos, i que tenen un joc limitat. 
Algunes són derivades de sèries de dibuixos i d’altres simplement tothom les té. Aquestes 
joguines normalment no són de qualitat ni hi juguen massa.
Apropiada a l’edat i al desenvolupament
Les joguines ha de ser apropiades a l’edat i al desenvolupament de l’infant, de manera 
que els resulti interessant i no els sigui impossible de realitzar.

La Fira JocJoc de Tona aposta per donar a conèixer jocs i joguines que no es 
poden trobar en els grans circuits comercials. Es tracta de joguines i jocs elaborats 
artesanalment amb materials de qualitat i orientats a fomentar la comunicació i 
interrelació entre els infants. És l'única fira d'aquestes característiques que permet 
conèixer i comprar jocs i joguines originals i de qualitat i que han estat fabricats 
amb la exigència de determinats valors, com la justícia social, la cultura de la pau 
o la conscienciació mediambiental. 

D’aquesta manera la Fira s’ha convertit en un 
espai de difusió del joc artesanal que aposta per 
donar a conèixer jocs orientats a fomentar el 
desenvolupament personal i en grup de la 
mainada.  La Fira Jocjoc també programa 
activitats paral·leles relacionades amb el món 
lúdic. Així, juntament amb les parades, s'hi 
poden trobar un conjunt d’espais gratuïts on es 
poden practicar jocs de tota la vida, aprendre’n 
de nous i construir elements per jugar.
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200 gr de xocolata
200 gr de galetes
100 gr de mantega
50 gr de sucre
1 ou

La recomanació del mes

Una recepta per fer amb els infants
Llonganissa de xocolata

Juguen soles
Les joguines que “juguen soles” són totes aquelles que els

infants només han de ser-ne espectadors, gairebé totes tenen

piles i molts llums i botons, però poques possibilitats de joc.

Aquestes no són joguines que permetin un joc lliure i espontani.

Aquí també hi entren aquells jocs que la seva única finalitat és

aconseguir tota la col·lecció.

Que aporti valors
La majoria de joguines porten valors associats, per exemple les

nines ens fan valorar les cures, i l’estima, les armes aporten

valors com la violència, i la raó de la força. Cal decidir quins

valors volem que els nostres infants aprenguin i considerin

positius.

1. Fondre la xocolata amb la mantega. Barrejar bé i afegir el sucre i l'ou i barrejar de nou.
2. Picar les galetes en trossets ni molt petits ni molt grans. (També s'hi poden afegir a la barreja 
fruits secs).
3. Afegir els trossos de galeta a la barreja de xocolata. Barrejar i dividir la quantitat en dues parts. 
Posar cada meitat sobre paper d'alumini.
4. Enrotllar la massa com si fos una llangonissa, fer el 
mateix amb l'altra meitat i deixar-ho a la nevera 
durant dues hores.
5. Treure el paper d'alumini i espolvorejar sucre glass. 
Passar les mans per sobre perquè s'enganxi bé. 
I LLESTOS!
(Conservació: de 2 a 3 dies com a màxim a la nevera, 
ja que l'ou està semi cru i s'ha de menjar ràpid).



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12

1
Puré de patata gratinat
Botifarra de Vic amb pastanaga 
ratllada
Fruita

Pasta (s/gluten) amb sofregit de 
tomàquet 
Pollastre arrebossat (s/gluten) 
amb fulla de roure i blat de 
moro
Fruita

Crema de porros i poma amb 
crostonets de pa (s/gluten)
Llenties amb arròs integral i 
verduretes
Fruita

FESTA PONT

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12

2
Pasta (s/gluten) amb pesto de 
tomàquet
Bacallà arrebossat (s/gluten) amb 
enciam llarg i blat de moro
Fruita

Hummus de cigrons amb 
bastonets de pa (s/gluten) i 
pastanaga
Sípia amb patates
Fruita

Arròs amb tomàquet
Pollastre rostit al forn amb 
enciam 
Fruita

Fesolets amb picada
Truita de patata i ceba amb 
pastanaga ratllada i blat de moro 
amanit
Flam de la Fageda

Patata i bròquil
Fricandó de vedella amb bolets
Fruita

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12

3
Rissoto de verdures
Llenguadina a la romana 
(s/gluten)
amb blat de moro i pastanaga
Fruita

Crema d'hortalisses 
Pit de pollastre al forn a la 
provençal amb enciam en juliana 
i vinagreta de mel
Fruita

Escudella amb cigrons
Ous trencats amb xampinyons
i tomàquet amanit
Fruita

Patata i mongeta tendra
Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet
Fruita

Amanida de Nadal, (amb 
formatge, magrana...) 
Canelons de Sant Esteve 
gratinats (s/gluten)
Beguda especial i Torrons

4

5
* 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 i verdures del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos que cuinem habitualment són: lluç, bacallà i llenguadina.El caldo de peix està fet amb peix de roca de llotges catalanes.

Tot l'equip de m'penta us desitgem un bon 
Nadal i un feliç 2019
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*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.



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12

1
Amanida d'arròs
Peix blau
Fruita

Sopa de verdures
Ou
Iogurt

Verdura amb patata
Peix blanc
Fruita

FESTA PONT

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12

2
Escalivada
Gall d'indi
Fruita

Sopa
Ou
Iogurt

Verdura amb patata
Peix blanc
Fruita

Pasta
Conill
Fruita

Quinoa amb verdures
Peix blau
Fruita

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12

3
Amanida de llegum
Ou
Fruita

Verdura 
Peix blanc
Fruita

Pasta
Vedella
Iogurt

Arròs amb tomàquet
Pollastre
Fruita

Pèsols
Peix blau
Fruita

4

5
* 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,  llenguadina i bacallà. El caldo de peix és de peix és fet per nosaltres amb peix fresc de roca.

Tot l'equip de m'penta us desitgem un bon 
Nadal i un feliç 2019

Passeig dels Esports, 16 
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Escola 
Salvador 
Sanrom—

Propostes per sopar
Una proposta per sopar 

nutricionalment completa i 
equilibrada amb el menú del 

migdia.

m-penta
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