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Així és la redacció

Benvinguts al Fulletó del Menjador! Nosaltres som un
grup d’alumnes de 4t i 5è de primària de l’escola
Ildefons Cerdà i ens encarregarem d’explicar a les
famílies totes les activitats que es fan al menjador.
Cada mes rebreu un fulletó com aquest amb el nostre
dia a dia. Vinga va, comencem!

El dinar de ‘Halloween’

Aquest any hem celebrat la castanyada de la manera més
terrorífica. Hem decorat les taules del menjador de l’escola de dalt i
ens hem disfressat per l’ocasió. A més, els monitors ens han donat
una poció de color vermell, encara que la majoria hem optat per
beure aigua. Per postres ha tocat poma i més d’una persona ha
deixat anar la seva imaginació i se l’ha menjat com una “carbassa”.

Ballem Zumba!

Per Ainhoa R, Anna B i Saray M.
Fa uns dies vam començar a ballar zumba a la
pista del pati de l’escola. Ho fem els divendres
després de dinar, una setmana si i una no. El
zumba que fem és per passar-nos-ho bé i
divertir-nos. Hem entrevistat al José, un dels
monitors del menjador, que és qui ens fa les
sessions de z umba.

◾ Perquè fas zumba?
Perquè és la meva estona per desconnectar.
◾ Com se’t va ocórrer?
Feia molts anys que no em posava a fer esport i
tenia una amiga que feia zumba. De cop me’n va
ensenyar i em va agradar.
◾ Com et sents quan fas zumba?
Relaxat i feliç
◾ On fas zumba?
Al meu poble, Barberà del Vallès.
◾ Com et sents ballant davant de tothom?
Com tot un referent.
Volem felicitar en José per l’estona tan divertida
que passem quan ballem zumba i li agraïm que
comparteixi les seves aficions amb nosaltres.
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La lligueta de futbol ja ha començat
Per Pau G, Àlex M i Àxel H.
La lligueta de futbol del menjador va començar
el Dimecres 7 de Novembre. Els monitors ens
van dividir en 4 equips, amb jugadors/es
barrejats/des de 3r fins a 6è. Entre tots els
membres de l’equip, es van escollir els seus
noms i el color de la seva equipació: els Dragon
Kan van de color vermell, els Chantes catalans
de color verd, els Picasso de color blau i Els
vermells de color negre. Els dissenyadors de
cada equip han preparat el seu escut i el fem
servir per animar als jugadors durant el partit.

L’objectiu de la lligueta és treballar els esports
amb valors. Cada dimecres juguem un partit i
els àrbitres avaluen la nostra actitud en grup, i el
respecte dels jugadors i de l’afició, a més dels
gols que fem. Així que si volem guanyar, hem de
jugar net, amb una actitud positiva, fent pinya en
tot moment tenint en compte tant els encerts
com els errors.
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📷 Un

cop d’ull

El tastet: Pastís de pastanaga
Us expliquem com fer de manera senzilla el pastís de
pastanaga que ens vam menjar el divendres 30 de
novembre al menjador. El podeu preparar a casa amb
la família i comprovar que bo que està!
INGREDIENTS: 325 g de farina de blat, 250 g de sucre,
250 g de pastanaga ratllada, 1 iogurt natural, 4 ous
grans, 15 g de llevat i mig got d’oli d'oliva.
ELABORACIÓ: Batre els ous i afegir-hi el sucre. Barrejar
la farina i el llevat i incorporar-ho. Sense deixar de
remenar, afegir el iogurt natural, la pastanaga i, per
últim, l’oli d’oliva. Preescalfar el forn a 180 graus. Untar
un recipient apte pel forn amb mantega i abocar-hi la
mescla. Fornejar durant 4
 5 minuts.

