
Tastet
mensual!

Albergínies
fregides amb mel

Fruites de temporada: peres, prunes, mandarines,
meló, poma, nectarina i préssec.
 
Verdura de temporada: carbassó, pebrot, albergínia,
tomàquet, cogombre, carbassa, moniato, mongeta
verda.
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Projecte pedagògic
migdia 22-23
Un viatge educatiu pels 7 continents amb Valors

El mes de setembre farem la
presentació del projecte a
centres, coordinadores,
infants i comunitat
educativa. Un viatge pel Món
per descobrir valors arrelats a
cada continent.

Setembre: Presentació

Octubre: Àfrica i la
cooperació

En un viatge a través del
continent africà, provarem
plats típics  i treballarem al
voltant de la cooperació,
incidint en principis com
la confiança, el respecte i
la tolerància.

Novembre: Àsia
i la creativitat
A través del continent
asiàtic, farem un recorregut
apassionant per la seva
gastronomia i  tradicions.
L'objectiu? Potenciar la
creativitat a través de
diciplines atractives com
l'art urbà, la música o
l'expresió corporal.

Gener: Amèrica
del Nord i l'esperit

crític
Repassarem la història del
continent i la seva
implicació en defensa dels
drets civils. Treballarem
l'esperit crític i
l'empoderament a l'hora
que fem un recorregut per la
seva gastronomia!

Febrer: Amèrica del
Sud i la igualtat

Farem un trajecte pel
continent per treballar
la igualtat social,
cultural, de gènere,
d'orientació sexual i
d'ètnia. Provarem algun
plat típic i coneixerem
tradicions populars!

Març : Europa i l'evolució
de l'alimentació 

L'alimentació i la
producció d'aliments
que predominen avui
són molt diferents les

de fa unes dècades.
Analitzarem com han

canviat i si és moment
de tornar enrera!

Abril: Oceania i
l'Economia Social i
Solidària
Descobrirem viatjant pel
continent com fer
comunitat a través de
l'economia social i
solidària. Farem tallers
per la creació
d'iniciatives dins l'escola
i coneixerem la cultura
culinària d'Austràlia!

Maig: l'Antàrtida i
l'educació lenta

Coneixerem un continent
desconegut i treballarem

l'utopia de l'educació
lenta. Cal retornar el

temps als infants i als
educadors perquè pugui

ser viscut plenament i, per
tant, ser plenament

educatiu.


