Activitat

Col·laborador/Responsable

MASTERXEF

Lúdic Serveis S.L.
Contacte
Magdalena Serra
Tel: 608366887/971422209
E-mail: magdalena.ludic@gmail.com

Adreçat a
Aquesta activitat va dirigida a alumnes d’infantil i
primària d’edats compreses de 3-12 anys. Si el nombre
de nins inscrits així ho determinés, es formaran grups
per nivells.
Descripció
Aquesta activitat va dirigida a desenvolupar les aptituds culinàries dels
infants a través de la realització de diferents receptes i dinàmiques. A partir
de la creació de plats tradicionals i moderns els infants adquiriran el gust per
la cuina, descobriran com utilitzar els estris de cuina i quines són les millors
tècniques per realitzar un menú.
Es tindrà especial interès en mostrar els infants diferents tipologies de plats i
com poden elaborar ells mateixos un menú equilibrat a partir del
coneixements adquirits.
Per aquesta activitat no es necessita cap aula especial, perquè generalment
treballem en fred tots els ingredients, la segona part del procés la
col·laboració dels pares i mares per enfornar a casa alguna preparació.
Es tractaran temes transversals com és: el reciclatge dels residus de cuina,
els productes orgànics i ecològics, la importància d’una dieta saludable per
prevenir malalties, entre altres.
De la mateixa manera aquesta activitat afavoreix el treball en valors com: la
solidaritat, el treball en equip, el respecte als companys, la disciplina, la
iniciativa, entre altres.

Instal·lacions

Dies
Dijous

Horari
14-15 h

Altres informacions

Preu
20€/mes

Menjador del col·legi Sant Francesc

Per gaudir de les activitats i els serveis que ofereix l’AMIPA serà imprescindible trobar-se al dia en el
pagament de la quota.
Les activitats extraescolars es pagaran a principi de mes.
Retalleu aquesta butlleta d’inscripció i presenteu-la a secretaria.
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