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BON NADAL I FELIÇ 2006
Com cada any per aquestes dates des de “Les Fulles del Parc”
ens volem dirigir a tothom: pares, mares, avis, avies, tiets, tietes, mestres, directors, monitors/
es, cangurs, personal de neteja,
bidells/es, i tota la resta
d’humans (o no) que formen
part de la nostra comunitat educativa….. Per a desitjar-vos un
BON NADAL I UN FELIÇ 2006.
Per tal que puguem ser en el
2006 una mica més feliços caldria que ses majestats els reis
mags d’orient es llegeixin detingudament la carta que des de
l’AMPA els enviarem:
“Benvolguts reis mags: Tot i que
alguns de nosaltres ja no som

infants, el que us demanem és en
nom dels prop de 200 nens de la
nostra escola.
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Volem:
Que d’una vegada algú ens arregli totes les humitats (de vegades
cataractes), de la escola i Així podrem posar el terra de música
nou.

Que els “Vàndals” no tornin a entrar a l’escola.
I…..posats a demanar...que ens toqui la Grossa de Nadal.”
Bon Any, companys¡¡¡

Breus:
Aina Portet (4t)

• Ja tenim les samarretes de
l’escola talles L ,XL, i XXL,
(pels adults), que ens vau
demanar. Les podeu adquirir
per les tardes, a partir de les
17,30 h., a l’Anna Saracho.
• Us anticipem que el dijous 23
de febrer (Carnestoltes a
l’escola) no hi hauran activitats extraescolars.

Pag Web: www.edu365.com/ampaparcguinardo
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Gimcana al
Parc
El pasado 4 de noviembre, tuve la suerte de poder
colaborar en la Gimcana que hizo la escuela. ¡La
experiencia fue genial!. Afortunadamente el tiempo nos acompañó (por lo menos no llovió). Antes
de entrar “en faena” nos tomamos un “cafetito” en
el comedor,
donde, dicho sea de
paso, surgieron temas
interesantes
para comen-

tar en la revista,
pero eso será en
otra ocasión.
Cada padre, madre y abuelo teníamos el número de una prueba por donde debían pasar los niños y realizarla.
Fue muy gratificante ver como los mayores ayudaban a los más pequeños en la realización de dichas
pruebas, como se animaban (y también consolaban a los que lloraban porque no comprendían
bien que ocurría) y al final la sonrisa afloraba iluminando sus caras y corriendo
hacia el siguiente
“puesto”.
También fue
curioso observar como los
niños te reconocían, sabiendo de quien
eras la mama.
Para el año que viene “yo quiero más”, y os animo
a todos aquellos a quienes se lo permita el trabajo,
a apuntarse, porque es una sensación nueva que
guardar en el álbum de los sentimientos y los recuerdos.....
Isabel Navarro (Madre de P4 i 5º)

ENLLAÇOS DE
CURS
Una de les qüestions tocades a l’última assemblea
de l’AMPA va ser el dels enllaços, o hauríem de dir
les enllaços ja que totes són mares.
Tothom coincidia amb el tema de que fins ara no
hem sabut donar-li la importància que es mereixia i
no hem sabut donar-li contingut a la qüestió dels
enllaços.
Però vàries varen ser les veus que deien que era
importantíssim, per aconseguir una Escola participativa amb una bona relació pares/mares—
AMPA—escola, que els enllaços realment funcionessin com a punt de interconnexió entre les famílies de l’escola, l’AMPA i la resta d’estaments de
l’escola (claustre, direcció, administració...).
Han de ser un punt de informació en totes direccions, de dalt a baix, de baix a dalt... Si l’AMPA o
l’escola necessita la participació de pares i mares
per l’orga-nització de qualsevol acte, sigui per Sant
Jordi, el Carnestoltes, la gimcana o el torneig de
bàsquet seria bo que es fes a traves dels enllaços i
aquests ho passessin a totes les famílies del seu
curs. Així tothom tindria la informació de les necessitats del moment i podríem incitar a la participació
a tothom. Molt millor que dir-li directament als voluntariosos de costum i que aquests ens ho solucionin. Si més no és més educatiu.
Per començar a treballar el tema ja hem fet la primera reunió d’enllaços aquest mes de desembre, a
veure si entre tots i totes aconseguim que aquest
curs funcioni bé la cosa.

Els enllaços per aquest curs són (amb el nom
del fill/a entre parèntesis):
P3– Mariona Mas (Jan Samaranch)
P4– Lynda Trevitt (Olivia Margarit)
P5– Mireia Trench (Marina Molowny)
1er– Mercè López (Jesús Domínguez)
2on– Mercè Molleda (Eduard Frías)
3er— Sonia De los Santos (Oscar Mejías)
4art– Carme Beltran (Eulàlia Aballanet)
5è– Paquita Asensio (Pol Téllez)
6è– Conchi Herrero (Daniel De La Iglesia)

Eduard Juvé
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ASSEMBLEA GENERAL
El dia 8 de novembre a les 17,20 h. va tenir lloc
l’Assemblea general ordinària de l’AMPA. Hi
van assistir 47 persones (inclosos 9 membres de
la Junta), cosa que representa un progrés en
relació a la convocatòria de l’any passat (41
persones) però que, en tot cas, està molt lluny
de la xifra que caldria esperar tenint en compte
el nombre de pares de l’escola o d’inscrits a
l’AMPA.
A banda dels temes que són d’obligada presentació a l’assemblea (aprovació de l’acta de
l’assemblea anterior, de la memòria i del resum
econòmic), es van discutir diversos temes:
Es va demanar una aclariment sobre la venda
de llibres de text i de vacances, concretament
quins s’han d’adquirir a l’Abacus i quins a la
cooperativa Rocaguinarda, i perquè. El president fa una explicació de com funcionava la
venda de llibres abans i del perquè es va escollir
Abacus per a la venda de llibres de text
(infraestructura, avantatges econòmics). Des de
l’AMPA s’està valorant un canvi en la venda de
llibres de text pel curs vinent, que passaria a
dependre de Rocaguinarda (cal avaluar si poden assumir-ho i si les condicions econòmiques
són favorables). Alguns pares plantegen tornar
a fer la venda a l’escola.
Respecte al resum econòmic el tresorer informa
que enguany és un xic especial doncs implica

14 mesos, en lloc de 12, per tal d’ajustar-nos als
terminis econòmics dels nous estatuts de l’AMPA.
També informa que el pressupost pel curs vinent
té un saldo negatiu doncs des de fa 2 anys resta
pendent la renovació del terra de música, i hi han
6000 € pressupostats per quan s’arreglin les humitats.
Enguany les quotes de l’AMPA es pujaran l’IPC,
però per altres anys s’hauria de pensar en una
pujada més gran. Un pare pregunta que passa
amb els pares que no paguen la quota (el 82% de
les famílies són socis). No tenen accés als serveis
que ofereix l’AMPA (guarderia, activitats, etc)
Es renoven els càrrecs de la Junta de l’AMPA per
aquest curs amb set noves incorporacions i
s’escullen els enllaços de curs.
S’informa de les obres pendents. Es considera
urgentíssim la solució a les humitats del quartet
de 3er i de l’aula de música. Un pare del Consell
informa que s’ha donat un plaç d’un mes per a
donar resposta al problema. És possible que es
demani la col·laboració del pares per a possibles
accions de pressió.
S’expliquen les activitats de l’escola de pares realitzades el curs passat i les previstes per aquest curs.
Per últim els pares plantegen qüestions sobre el
temps de migdia: problemes amb els menús vegetarians i quines activitats es fan al migdia.

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA
La Junta d’enguany resta formada per les següents
persones, els noms de les quals adjuntem els nivells
que cursen el seus fills:
President: Josep F. Payró (4t)
Vicepresident: Eduard Juvé (P5)
Tresorer: Carlos Moreno (P4)
Secretari: Susana Camuñas (3r i 5è)
Vocals
Ana Pampín (2n i 4t)
Josep Maria Puig (3r)
Teresa Mancha (6è)
Ramon Martínez (P3 i 5è)

Isabel Gonzalez (2n)
Valérie Delpierre (P5)
Mar Castiella (2n)
José Manuel Fernández (P4)
Marina Basso (P3)
Diego Poloenioli (P3)
Lorena León (P4)
Sergi Castellanos (3r)
Enguany hi ha una ampliació important de la
junta amb l’incorporació de set persones, de forma que la Junta de l’AMPA resta constituïda per
16 membres.
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Escola de Mares i Pares
El passat dijous, 1 de Desembre, varem fer
la primera xerrada—col·loqui d’aquest
curs. TEMA:
Disciplina a casa i a l’escola.
La qüestió dels límits.
Premis i Càstigs.
PONENT: Elisa Ramírez, psicopedagoga

Sobre la primera qüestió, l’assistència, bé, varem
superar les quinze escasses persones assistents
l’any passat arribant a ser entre 20 i 25 assistents.
L’única dada curiosa és que a part d’un pare i un
avi, la resta totes eren mares (l’any passat va ser
més repartit).

Per preparar millor la xerrada varem publicar prèviament dos Fulls d’assessorament,
un sobre el tema de la disciplina i els límits, i un altre sobre els premis i càstigs. És
poden aconseguir des de la web de
l’AMPA o demanant-li a l’Anna Saracho
per les tardes a l’escola.
Des de l’AMPA la idea que teníem era que
si aquesta primera sortia bé (bona assistència, xerrada i debat interessants ...) intentaríem tornar a fer-ne una altra abans
de acabar el curs sobre el tema que més
interessés als pares i mares assistents.

dels nens i nenes, des del naixement fins
l’adolescència. Seguit d’un interessant debat, tothom va poder dir la seva, treure i aclarir els dubtes i parlar de casos pràctics. Sembla que de forma general podríem dir que les assistentes varen
sortir prou contentes i amb ganes de repetir.

Sobre la segona, l’interès, també varem treure bona nota. La exposició de la ponent va ser prou
interessant, tocant els temes en tot l’arc evolutiu

Conclusió: intentarem abans d’acabar el curs fer
la segona xerrada—col·loqui sobre el tema més
votat entre les assistentes d’una llarga llista de
temes possibles.

Feliç 2006 ¡¡
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NOU PROJECTOR MULTIMÈDIA PER L’ESCOLA
Amb una part del romanent dels diners de material de les famílies, i mitjançant l’AMPA ,s’ha adquirit
un nou projector multimèdia per a l’escola, donat
que del que disposàvem s’havia de compartir amb
altres escoles del barri.
També us informem que per aquestes dates
l’escola està a punt d’adquirir un nou material per
música (teclat, baby i percussió) del qual us informarem al proper número de les fulles.

Consell escolar del 27 d’octubre
El darrer 27 d’octubre del 2005, vam tenir reunió del
consell escolar amb canvis entre els membres que el
componem. Us fem un resum del que es va tractar.
Constitució del nou consell.
Benvinguda als nous membres: Isabel González, Josep Maria Puig i Sergi Castellanos.
Aprovació de l’acta anterior. S’aprova.
Lliurament de documents del centre als representants dels pares i a la representant de l’ajuntament
(Reglament de Règim Intern i Projecte Educatiu de
Centre).
Aprovació del Pla Anual de Centre. S’aprova el pla
amb algunes esmenes que s’incorporen al document.
El pla correspon a les idees explicades en la presentació a les famílies feta per l’equip directiu al setembre.
Es fixa el dijous 23 de febrer del 2006, com a data per
celebrar el Carnestoltes a l’escola, ja que el divendres
24, és un dels dies de lliure disposició.
Diferents propostes

escoles que fins ara corresponia al districte, passarà
a l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona),
amb la qual cosa totes les escoles de Barcelona tindran els serveis centralitzats al mateix lloc.
Les grans obres prioritàries a l’escola, segons el mateix IMEB, són la impermeabilització de la terrassa del
pati del mig, remodelar la cuina per adequar-la a la
normativa i instal·lar la calefacció als pavellons.
Els representants dels pares fan constar els anys que
esperen que es facin aquestes intervencions i la impressió que sempre es diu que es faran i no arriben
mai. Es planteja un temps d’espera d’un mes per rebre resposta clara, i si no és així, pensar alguna actuació per avançar en el tema obres.
També es preveu que durant aquest curs es faci una
instal·lació per fer arribar internet a tots els pavellons i
una dotació d’ordinadors a les aules.
S’aprova el calendari d’activitats i sortides. Davant
d’algun impagat en aquest tema, el consell confia a
l’equip directiu que realitzi les accions que consideri
oportunes i adequades a cada cas.

Una mare de l’escola ha fet una proposta de crear
una comissió de salut al consell. Una altra mare ens
ha posat en contacte amb uns estudiants de sociologia que ofereixen una proposta d’intercanvi d’ajut o de
banc de temps, entre les famílies. Ambdues propostes semblen interessants i queden per ser valorades
de cara a un proper consell.

Precs i preguntes

Informacions generals

L’AMPA recorda que la seva assemblea es farà el 8
de novembre, en la que s’escollirà nova junta.

El claustre i l’equip de monitors ha tingut unes sessions amb un equip de psicòlegs per tractar temes relacionats amb el que s’anomena bulling, o amb situacions en que un nen pugui sentir-se maltractat físicament o psicològicament.
Una alumna que havia d’incorporar-se a quart, procedent de l’estranger, finalment no vindrà.
A partir del proper gener, el petit manteniment de les

Parlem sobre el control de la porta i comentem diversos fets que ens aconsellen millorar aquest control.
Parlem de com es fa el traspàs de l’horari lectiu al
d’extraescolars i del temps d’estiu amb el casal. Seguirem parlant del tema per veure si podem fer alguna modificació.

Els pares conviden els mestres a la xerrada sobre els
límits, que es farà properament.
Sense altres fets a tenir en compte, s’acaba la reunió.
Resum fet pel Jordi Cegarra, president del consell.
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REUNIÓ DE LA NOVA JUNTA
El passat 21/11/2005 va tenir lloc la primera reunió de la Junta de l’AMPA del curs 2005/6. S’hi
van designar els responsables de les activitats extraescolars:

∗CASALS:

∗ESCOLA ESPORTIVA: Susana Camuñas, Teresa

∗RELACIONS INSTITUCIONALS: Josep F. Payró, Jo-

Mancha, Eduard Juvé i Ramon Martínez.

∗ESCACS: Ramon Martínez i Josep M. Puig

Josep F. Payró, J. Manuel Fernández,
Valérie Delpierre, Lorena León i Ramon Martínez
∗OBRES I REFORMES: Ramon Martínez, Eduard Ju-

vé, Sergi Castellanos.

sep M. Puig i Eduard Juvé.

Puig, Mar Castiella i Marina Basso.

Us recordem que per formar part de les comissions
de treball, o ajudar-hi, no és necessari ser membre
de la Junta. Qualsevol pare o mare de l’escola pot
col·laborar en totes les comissions si hi està interessat i en la mesura en que ho cregui convenient .
També recordem que la Junta resta a disposició
dels pares, que les reunions són obertes, i que tothom hi pot assistir-hi. Habitualment les reunions de
la Junta es fan el tercer dilluns de cada mes.

∗ECONÒMICA: Ramon Martínez, Josep F. Payró i

BENVINGUDA ALS NOUS PARES DE LA JUNTA

∗GUARDERIA: Josep M. Puig, Josep F. Payró i Ser-

gi Castellanos.

∗KARATE: Ramon Martínez i Susana Camuñas.

Les comissions de treball han quedat assignades
de la següent manera:
∗TEMPS DE MIGDIA: Isabel González, Josep M.

Carlos Moreno.
∗FESTES: Susana Camuñas, Ramon Martínez, J.

Manuel Fernández, Teresa Mancha, Lorena León,
Isabel González i Sergi Castellanos.

∗LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR: Ana Pampín, Isa-

bel Gonzalez, Mar Castiella, Susana Camuñas,
Eduard Juvé i Ramon Martínez.

∗SECRETARIA: Susana Camuñas, Josep F. Payró i

Josep M. Puig.

∗COMUNICACIÓ: Isabel González, Susana Camu-

ñas, Carles Moreno, J. Manuel Fernández, Lorena
León, Valérie Delpierre i Eduard Juvé.

Hem de donar la benvinguda als nous membres
de la Junta de l’AMPA que s’han incorporat
aquest curs: Valérie Delpierre (P5), Mar Castiella
(2n), Jose Manuel Fernández (P4), Marina Basso
(P3), Diego Poloenioli (P3), Lorena León (P4) i
Sergi Castellanos (3r). Amb aquestes persones, la
Junta rep uns bons reforços que a part de necessaris, contribueixen a la renovació imprescindible de les persones de cara al futur. Donem
també les gràcies per la tasca feta, a tres pares:
Ramón Soto(P3 i 5è), Xavier Bañuelos (P5) i Domènec Ribot (3r i 5è) que per motius personals
deixen la Junta.

∗COLÒNIES: Ramon Martínez, Isabel Gonzalez,

Valérie Delpierre, Carlos Moreno i Marina Basso.

NOTA ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
∗ Isabel Gonzalez—56 vots

Tothom sap que les presses no són bones. Això
ho va constatar l’equip de redacció de les fulles
del Parc en l’anterior número de la revista, doncs
en intentar mantenir els terminis de lliurament,
van quedar al tinter algunes dades sobre les eleccions al Consell Escolar del dia 10 d’octubre i que
pensem poden ser importants . Hi ha una dita
que diu “de savis és rectificar” (o ampliar en el
nostre cas). Aquí teniu l’ampliació de dades sobre
les eleccions.

Els membres sortints del sector pares són la Núria
Tomàs que és baixa per canvi de domicili i el Ramon Martínez que dimiteix en desacord amb les
actuacions de l’equip directiu en el incident de
juny. El representant de l'AMPA, en Ramón Soto
que dimiteix pels mateixos motius, es substituït en
el càrrec pel Josep M Puig.

A les esmentades eleccions del sector pares hi
van haver 61 vots emesos (el que suposa un 19%
de participació). Els resultats de la votació van ser:

Donem les gràcies als representants que deixen el
Consell Escolar per la feina feta i les hores de dedicació.

∗ Sergi Castellanos—53 vots
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l’escola

Durant aquestes festes de Nadal, rebrem i ens farem
molts regals i alguns aprofitaran per canviar la tele o
l’ordinador. Des de L’AMPA us volem convidar a aprofitar aquells aparells que estiguin en bon us i que no
fareu servir. Us expliquem això per que al menjador
de l’escola faria falta una tele y L’AMPA necessita un
ordenador.
Si creieu que podeu fer una d’aquestes aportacions
tant a L’AMPA com a l’escola només cal que us poseu
en contacte amb qualsevol membre de la junta i li feu
saber.
Moltes gràcies

Nuria Ramon (5è)

Gemma Ramon (3er)

RACÓ DE LES LLETRES
EL GOS
Hi havia una vegada un gos que volia ser cuiner, perquè caçava llebres però no sabia cuinar i
tenia que demanar-li a la seva mare que li cuines. Un dia la mare es va afartar. Li va dir que
s’espavilés sol que ja tenia 34 anys. El gos es va tenir que espavilar, es va apuntar a un curset
de cuina. No sabia cuinar perquè cremava el menjar i el menjar que feia no es podia menjar. El
gos es desaminava. Però un dia va anar a demanar consell al seu germà. El seu germà li va dir:
“perquè et surti el menjar be, has de creure que et sortirà be. Però si penses que et sortirà malament, doncs et surt malament. Creu en tu i podràs fer-ho”.
I al final li va sortir, i va viure molt feliç.
Gemma Ramon (3er)
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AGENDA CULTURAL
ACTIVITAT A INTERNET "DEIXA LA TEVA PETJADA
LITERÀRIA EN EL MAPA"
Dins dels actes de l'Any del Llibre i la Lectura 2005 (àmbit Creació).
La pàgina web http://www.bdebarna.net aplega tota mena
d’aportacions relacionades amb Barcelona i permet la lectura i publicació de textos relacionats amb la ciutat. El seu objectiu és descobrir històries, de realitat o de ficció, passejar per una Barcelona
virtual i que el visitant pugui deixar la seva petjada en el mapa. Fins
al 31/12/2005.
Entitat organitzadora
Bdebarna, tel. 934958234 i 616484930, a/e: info@bdebarna.net
Internet: http://www.bdebarna.net

ACTIVITATS FAMILIARS AL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA "ON ANEM AQUEST DIUMENGE?"
Aquesta programació inclou visites comentades per a adults a les
exposicions temporals del moment (cada diumenge, a les 12 h) i les
següents activitats infantils: "Fem el prehistòric!" (cada primer diumenge de mes, adreçat a nens i nenes de 4 a 8 anys), "Olis i perfums romans" (cada segon diumenge de mes, per a totes les edats),
"Menjar pels ulls. Assaborim el passat" (cada tercer diumenge de
mes, per a totes les edats) i "Els jocs de l’antiguitat" (cada quart i
cinquè diumenge de mes, per a totes les edats).Fins al 15/01/2006.

EXPOSICIÓ "CARAVAGGIO I LA PINTURA REALISTA EUROPEA"
Michelangelo Merisi "Caravaggio" (1571-1610), considerat per a
molts com l'iniciador de la pintura moderna, va marcar la història de
l'art. La mostra presenta prop de noranta obres dels grans mestres
de la pintura europea del segle XVII amb la intenció de palesar el
que va significar realment la "revolució caravaggista". La figura
central de l'exposició és l’obra de Caravaggio, que s'acompanya
amb pintures de Zurbarán, Ribera, Velázquez, Ribalta, Carducho,
Tristán, De la Tour, Régnier, Terbugghen, Orazio i Artemisia Gentileschi, Borgianni i altres.
al 15/01/2006.
De dimarts a dissabtes: de 10 a 19 h, diumenges i festius: de 10 a
14.30 h, dilluns no festius: tancat
Visites comentades per a públic individual: cada divendres (a les 11
h, en francès i a les 12 h, en anglès) i cada dissabte (a les 11 h, en
castellà i a les 12 h, en català).
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Palau Nacional (Parc de Montjuïc)
Tel. 93 6220376
Barcelona

EXPOSICIÓ "MESTRES DEL COLLAGE. DE PICASSO A
RAUSCHENBERG"

Cada diumenge: de 12 a 13 h
Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC Barcelona)
Pg. de Santa Madrona, 39
Tel. 93 4246577
Barcelona (Barcelonès)

ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA DE DANSA GELABERTAZZOPARDI, AMB "PSITT!! PSITT!!" I "CARAVAN"
Coreografia: Cesc Gelabert. Psitt!! Psitt!! és una coreografia a partir
de la música de Pascal Comelade, en homenatge a Erik Satie. Caravan, com la peça homònima de Duke Ellington, té el punt de partida en l'arribada i la trobada dels ballarins en un territori desconegut i
incert, sense coordenades ni referències. Dies: 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30.12.2005. Horari: 21 h.
Teatre Fabià Puigserver (Palau de l'Agricultura)
Pg. de Santa Madrona, 40-46
Tel. 93 2892770 i 93 2289747
Barcelona (Barcelonès)

Presenta un recorregut per la història del collage des dels seus
inicis amb els cubistes, fa gairebé cent anys, en les seves diverses
formes, tot destacant els pioners de cada període (Picasso, Braque,
Matisse, Boccioni, Ernst, Cornell, Schwitters o Rauschenberg) i l'ús
personal que Joan Miró va fer-ne, tant en pintura com en escultura.
Exposició comissariada per Diane Waldman. La inauguració és
dijous 24 de novembre a les 19.30 h.
Fins al 26/02/2006.
De dimarts a dissabtes: de 10 a 19 h (excepte dijous: de 10 a 21.30
h), diumenges i festius: de 10 a 14.30 h
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
Tel. 93 4439470
Barcelona

Aprendre a cuinar i a alimentar-se de manera sana, al mercat
de la Boqueria

COMPANYIA LA TREPA, AMB "EL CONTE DE NADAL"
Espectacle infantil basat en la novel·la de Charles Dickens. Fins a al
08/01/2006. Per obtenir informació sobre horaris, consulteu la cartellera.
Jove Teatre Regina
C. de Sèneca, 22
Tel. 93 2181512
Barcelona (Barcelonès)

COMPANYIA MARCO I POLO, AMB "ÉQUILIBRE DES MERVEILLES

Fins al juliol del 2006 el mercat de la Boqueria acull una aula gastronòmica per als nens i les nenes d'entre 5 i 12 anys. L'objectiu
d'aquesta iniciativa és ensenyar els més petits a alimentar-se bé i
de manera saludable alhora que aprenen a cuinar diversos plats.
En aquest taller s’aprèn des de com es netegen les sardines fins a
quin és l'origen de la patata o com es fan unes magdalenes de
colors. D'aquesta manera, es vol ajudar les nenes i els nens perquè, en un futur, sàpiguen alimentar-se amb el millor criteri. Sota la
direcció d'Eulàlia Fargas, en aquest taller també es cuinaran plats
de tot tipus, com ara espagueti i tallarines, pastís de formatge, bunyols de bacallà i batuts de fruita. A més, els nens i les nenes s'emporten a casa el plat cuinat per compartir el plaer de menjar un àpat
que han fet ells mateixos.

Espectacle infantil. De l'01/01/2006 al 29/01/2006. Dissabtes: 17.30
h, diumenges i festius: 11.30 i 13 h.
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
Tel. 93 4439470
Barcelona
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