Bon profit!
Eltastaolletes amaga la llengua

Eltastaolletes és una proposta Més enllà de l’educació
formal d’elpetitmiquel.
De 13.00 h a 15.00 h.
Per a més informació i preus, contacteu amb
elpetitmiquel.

Més enllà de l’educació formal

_Matiners: de 7.45h a 9.00h
_eltastaolletes: menjador i lleure de 13.00h a 15.00h
_Activitats extraescolars (AMPA): de 17.00h a 19.00h
_Escola d’estiu: juny i juliol de 8.00h a 15.00h
_Psicopedagogia i logopèdia

Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
T: 93 886 05 95
epm@elpetitmiquel.cat
elpetitmiquel.cat

eltastaolletes
treu la llengua
Acreditació de Batxillerat Internacional® (IB) en tràmit

eltastaolletes
treu la llengua
És la una del migdia, eltastaolletes s’estira i treu la llengua. És el monstre del gust
que viu a elpetitmiquel i que només es desperta d’una a tres del migdia. Durant
aquesta estona, eltastaolletes s’alimenta, tasta la diversió, comparteix gustos, devora
llibres, prova novetats i ho llepa tot. Si el trobes, digues-li que t’ensenyi la llengua.
A vegades la té vermella piruleta, d’altres la té tenyida de lletres i d’altres la té ben
adormida de tant parlar.
Benvingut al territori d’eltastaolletes. Tothom hi és benvingut amb una única norma,
el bon gust.
El nom eltastaolletes ha nascut el curs 2017-2018 de les aportacions dels nens i mestres d’elpetitmiquel.

L’estona de
dinar, més
que un àpat
A elpetitmiquel tots els espais i totes
les hores són educatives. El menjador
és un espai més d’aprenentatge on se
segueixen les línies pedagògiques de
l’escola. El menjador és viu i genera
constantment noves línies d’intervenció
adaptades a les necessitats actuals. Des
d’elpetitmiquel s’han generat canvis
perquè el menjador sigui més familiar i
el nen en sigui el protagonista dels seus
aprenentatges.
Ingredients principals
_Cuina del Seminari de Vic reformada
_Oferta gastronòmica variada i de
qualitat
_Disseny de dietes equilibrades i elaborades per una dietista-nutricionista
_Alimentació experimental de manera
puntual
_Promoció de l’autonomia i l’aprenentatge
_Diversió, esbarjo i activitats de lleure
_Espais per a l’autogestió, el repòs
i trobar-se en família

13.00h

13.45h

14.00h

14.30h

15.00h

Alimentació sana, saludable i
experimental

Un menú per descobrir
i compartir

Un plat extra de diversió

Un toc familiar

Un tast de tranquil·litat

Eltastaolletes segueix una alimentació
sana i saludable. Li agrada descobrir i
tastar gustos nous. El menjador d’elpetitmiquel incorpora aliments i textures
noves de forma experimental. Això sí, a
foc lent, es respecta el ritme del nen en
un ambient familiar. Els plats que es proposen des del menjador d’elpetitmiquel
són equilibrats i variats. Tots els menús
estan revisats per un dietista-nutricionista i segueixen l’alimentació tradicional
de la dieta mediterrània i les tradicions
catalanes. I, a més, al menjador d’elpetitmiquel, es promou l’autonomia i
l’aprenentatge de fer servir els coberts,
pelar la fruita i del saber estar a taula.

Eltastaolletes se sent atret per compartir
aliments desconeguts i provar gustos
nous. El menjador d’elpetitmiquel compta amb educadors que acompanyen el
nen i l’engresquen a provar aliments. I, a
més, ajuden el nen a gestionar-se, impulsen la seva autonomia i l’acompanyen
a les activitats. El menjador compta amb
un equip d’educadors per a d’educació
infantil, un per a primària i un equip
de lleure. La Judith, l’Ariadna, la Pilar,
l’Emma, la Mia, l’Annabel, la Bruna, en
Miquel, les Núries, la Clara, la Marina, la
Tere, la Laura, la Fina, en Salim, la Berta,
l’Olga i en Mateu són els amics d’eltastaolletes.

Després de dinar, els petits dormen i els
més gran tenen una estona d’esbarjo,
jocs i activitats de lleure acompanyats
de l’equip d’educadors. Els amics d’eltastaolletes cuinen una estona més i, cada
dia, serveixen un plat extra de diversió i
d’activitats dirigides.

Eltastaoelletes es mou per l’escola. Té al
seu abast espais agradables que faciliten fer la xerrada, organitzar activitats,
reposar i compartir aficions amb nens
de diferents edats. Quan acaba de dinar,
eltastaolletes surt del menjador per
passar-s’ho pipa en família.

D’una a tres del migdia, eltastaoelletes
comparteix jocs, devora llibres i s’ho
passa bé. És l’estona que combina alimentació i diversió a parts iguals. I, a
més, informa als pares dels menús que
el nen ha fet a l’escola i li suggereix
menús que es poden preparar a casa, a
l’hora de sopar. Cada migdia, eltastaolletes fa la seva feina per oferir un tast de
tranquil·litat als pares.

menú

