


Aquest taller vol aportar als infants la visió de que cuinar

no es tant difícil i que pot ser molt divertit, així com la 

importància de menjar equilibradament.

Objectius:

Aprendre a interpretar i desenvolupar una recepta i conèixer

els seus valors nutricionals, diferents tipus de cocció, a tallar 

verdures, netejar peix, pelar fruita, etc.

Com ho farem?

Cada dia cuinarem una recepta, ja sigui dolça o salada.

Abans de cuinar-la analitzarem els seus ingredients per saber 

que ens aportaran nutricionalment.

Farem servir tant el forn com el microones, el grup de petits, 

i els grans, també  fogons elèctrics.

Observacions:

Cada infant haurà de portar una carmanyola i un davantal. 

Cada dia s’emportaran el que han preparat.



GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL TALLER: Aquesta activitat és per a 
infants de primària. 
Es faran dos grups, un de 1t. A 3r. i un altre de 4t. A 6è.

• ESPAI: Menjador de l’escola.

• RATIO MONITORATGE: 1 professional per cada 6 infants. Cal un 
mínim de 6 alumnes per poder-se realitzar l’activitat.

• HORARI: Els divendres de l’7 de febrer al 27 de març, de 16.30h -
17.45 h. El primer quart d’hora es destinarà a berenar

• PREU:  SOCI AFA  131€  trimestre.  NO SOCI AFA 157,2 € trimestre

• RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Montse Vidal, cuinera de l’escola
L’Univers.



Aquest taller vol acostar el mon del patinatge en línia amb els
alumnes de l’escola.

Objectius:
Aprendre a patinar amb patins en línea, a fer trucs, caigudes i 
cabrioles impressionants.

Com ho farem?
A la pista de l’escola patinarem, i utilitzarem les rampes, els
desnivells i els elements que ja hi ha a l’espai per poder aprendre a 
fer tots els trucs espectaculars del patinatge en linea.

Valors:
Cooperació, resolució de conflictes, empatia, respecte, disciplina, 
tolerància, actitud sempre positiva, extrovertida, propera dinàmica i 
motivadora.



GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL TALLER: De P4 a 6è

• ESPAI: Pati de l’escola.

• RATIO MONITORATGE: 1 monitor per cada 10 alumnes. Cal un 
mínim de 8 alumnes. 

• HORARI: Els divendres de l’7 de febrer al 27 de març, de 16.30h -
17.45 h. El primer quart d’hora es destinarà a berenar

• Preu:  SOCI AFA  41€  trimestre.  NO SOCI AFA 49.2€ trimestre

• Empresa: Roex Obra Social



Aquest taller és un tastet per conèixer el món de les emocions.
Objectius:
Conèixer les emocions i gestionar-les. Treballar la comunicació de 
les emocions, motivacions i valors, autoestima, empatia, habilitats
socials, frustracions, ràbia, pors...

Com ho farem?
Jugant! 
Farem jocs de pistes, contes, manualitats, circuits de proves, 
dibuixos, música, expressió corporal, resoldre enigmes, meditació i 
relaxació.



GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL TALLER: De P4 a 6è, els alumnes
s’agruparan per edats properes.

• ESPAI: Sala gran.

• RATIO MONITORATGE: 2 professionals de la psicologia i la pedagogia. Cal 
un mínim de 5 alumnes i un màxim de 12. 

• HORARI: Els divendres de l’7 de febrer al 27 de març, de 16.30h -
17.45 h. El primer quart d’hora es destinarà a berenar

• Preu:  SOCI AFA  75€  trimestre.  NO SOCI AFA 90€ trimestre

• Empresa: La Nau espacial




