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Una recepta per fer amb els infants

Gaspatxo de cireres i tomàquets

Ingredients

Procediment

La recomanació del mes

www.mpenta.net

Educar en l'autonomia: ajudar 
a créixer
L'autonomia és una capacitat que cal anar entrenant, els 
infants no neixen autònoms, necessiten dels adults per a 
poder sobreviure. Però a mesura que es fan grans és tasca 
també dels adults educar-los en l'auto-nomia, per tal que 
esdevinguin adults independents i autònoms. 

Quan un infant és capaç de vestir-se o desvestir-se sol, 
recollir les joguines, regar les plantes, ajudar a preparar 
l'esmorzar... està treballant la seva autonomia alhora que 
n'obté una recompensa: la satisfacció de veure com es fa 
gran i l'augment de la confiança en si mateix.

Al menjador de l'escola també treballem per al 
desenvolupament de l'autonomia dels infants des de ben 
petits i potenciem que facin les coses per ells mateixos: 
aprenen a parar i desparar taula, a menjar sols, a mentenir 
net l'entorn, rentar-se les mans, cordar i descordar la bata, 
són encarregats de posar aigua als companys, ...  

600 gr de cireres
Suc de 2 llimones
100 gr oli oliva verge extra
1 cullerada de lecitina de soja

Menjadors escolars diferents /

e- conscients

Per al gaspatxo: renteu les cireres i eixugueu-les. Traieu la 
branqueta de les cireres, i talleu-les per la meitat, separeu-les i 
traieu-ne el pinyol. Poseu-les en un bol i aneu-hi afegint la resta 
d'ingredients. El tomàquet és recomanable que en treieu les 
llavors. Tritureu-ho al got americà a màxima potència i reserveu-
ho en fred.
Muntatge: Talleu per la meitat unes cireres, traieu-ne el pinyol i 
talleu-les a dauets.
En un plat soper o en un bol, poseu-hi el gaspatxo i uns bocins de 
cirera picada.

Dir que no als contactes 
desagradables no és fàcil. Als infants 
segurs de sí mateixos els costa menys 
dir el què volen i el que no. Per això 
és important que tots els infants 
prenguin consciència de les seves 
emocions i del seu cos. Només així 
podran establir límits.

Per saber-ne més...
Maria Montessori, una pedagoga italiana nascuda a finals del S. 
XIX, va crear el seu propi mètode educatiu a partir de l'observació 
del comportament dels infants. Aquest es basava, principalment, 
en desenvolupar l'autonomia del nen/a. La seva aplicació 
implicava tant a famílies com a mestres, ja que l'educació i 
l'aprenentatge són tan a dins com a fora de l'aula. Defensava que 
a l'infant se li ha de transmetre el sentiment de ser capaç d'actuar 
sense dependre constantment de l'adult, fomentant la seva 
curiositat i creativitat per tal que aprengui a pensar i actuar de 
manera autònoma.

Una pel·lícula que explica la biografia de M. Montessori i el seu mètode 
educatiu: "Maria Montessori, una vida dedicada a los niños" (Maria 

Claus per fomentar l'autonomia
Canviar la por per la confiança
Els infants són plenament capaços d'enfrontar-se a reptes, 
només necessiten temps per aprendre. Cal recordar que quan 
els infants proven i fallen aprenen i quan proven i encerten 
aprenen i reforcen la seva autoestima i autonomia. En tot 
aquest procés l'adult és clau per fer un acompanyament i 
reforçar actituds d'autonomia.

No fer per ells el que són capaços de fer sols
Sovint els adults, per comoditat o per inèrcia, fan coses que 
els infants poden fer, com per exemple preparar la bossa per 
a l'extraescolar esportiva, cordar els cordons les sabates, o 
portar la motxilla en sortir de l'escola. Els infants poden fer 
tot això i, en el pitjor dels casos, si s'han oblidat de posar els 
pantalons a la bossa, serà un aprenentatge per enrecordar-
se'n la següent vegada.
És important que els permetem fer el que són capaços de fer 
per tal que aprenguin a responsabilitzar-se de les coses que 
afecten al seu dia a dia i els permeti ser més autònoms.

Aprendre de les conseqüències
Les conseqüències dels seus propis actes propiciaran un 
aprenentatge molt més profund i significatiu.
Què passa si es deixa la pilota a qualsevol lloc del parc? El 
més problable és que perdi la pilota. Però si els deixem, els 
infants aprenen d'aquestes conseqüències, els ajuda a 
adonar-se de la importància de ser responsables de les seves 
coses i això els fa ser més autònoms.
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Menú maig 23

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
dilluns 1 de maig dimarts 2 de maig dimecres 3 de maig dijous 4 de maig divendres 5 de maig

1 FESTA

Arròs amb tomàquet 

Truita de patata i ceba

Fulla de roure i pastanaga  

Fruita

Colifor i patata al vapor 

Llenguadina a l'andalusa 

amb enciams i blat de moro

Fruita

Sopa d'au amb cigronets

Pollastre a la Manresaneta

Fruita

Espirals amb salsa de 

formatges 

Vurguesa de llenties 

ecològiques

Enciams amanits

Iogurt de la Fageda

Amanida de pasta

Au

Fruita

Crema de llegums

Albergínia farcida

Lacti

Verdura amb patata

Peix blanc

Fruita

Amanida variada

Pizza casolana

Fruita

dilluns 8 de maig dimarts 9 de maig dimecres 10 de maig dijous 11 de maig divendres 12 de maig

2
Patata i mongeta tendra

Lluç al forn

Fruita 

Fesolets amb suc

Truita de patata i carbassó

Fruita

Espaguetis a la napolitana

Bacallà al forn amb enciam i 

blat de moro

Frutia

Crema de carbassó

Mandonguilles a la cassola 

amb verduretes

Fruita

Bròquil i patata al vapor 

Paella marinera

Iogurt de la Fageda

Arròs

Conill

Fruita

Graellada de verdura

Au

Lacti

Amanida de patata

Llegum

Fruita

Amanida de pasta

Ou

Fruita

Cuscús

Falafelfs

Fruita

dilluns 15 de maig dimarts 16 de maig dimecres 17 de maig dijous 18 de maig divendres 19 de maig

3

Arròs de bolets

Truita de patata i ceba amb 

fulla de roure

Fruita

Coca de tomàquet

Llenties guisades amb 

verduretes

Fruit

Sopa de peix de roca amb 

pasta petita

Pollastre arrebossat

amb pastanaga ratllada i 

olives

Fruita

Ensaladilla al vapor

Lluç al forn

Fruita 

Macarrons amb bolonyesa 

de llegum

Gall dindi rostit

Iogurt de la Fageda

Crema de verdura

Au

Fruita

Pasta amb verdura

Peix blanc

Fruita

Amaninda completa

Llegum

Lacti

Sopa d'arròs

Ou

Fruita

Guacamole

Fajitas de vedella

Fruita

dilluns 22 de maig dimarts 23 de maig dimecres 24 de maig dijous 25 de maig divendres 26 de maig

4

Crema de pastanaga amb 

crostonets de pa

Truita de carbassó amb

enciam amanit

Fruita

Cigrons guisats

Arròs de l'hort a la cassola

Fruita

Llacets amb salsa 

carbonara

Llom rostit al forn

Fruita

Brou amb fideus

Pollastre arrebossat

fruita

Pèsols i patata

Bacallà a la llauna 

amb enciam i olives

Iogurt de la Fageda

Pasta integral

Au

Lacti

Verdura al vapor

Peix blau

Fruita

Amanida de llegum

Ou

Fruita

Crema de verdura

Hamburguesa de peix

Fruita

Amanida amb quinoa

Creps casolanes

Fruita

dilluns 29 de maig dimarts 30 de maig dimecres 31 de maig

5
Arròs integral amb  

tomàquet

Vedella a la jardinera

Fruita

Espirals amb oli i parmesà

Peix blanc a la marinera

Fruita 

Mongeta i patata al vapor

Truita de patata

Enciam i olives

Fruita

Ensaladilla russa amb ou dur

Fruita

Vichissoise

Croquetes vegetals

Fruita

Amanida de llegum

Au

Lacti


