
 
 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 

ESCOLA  LES PINEDIQUES 

TARADELL 

 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Segons la butlleta d’inscripció per a les activitats que l’AMPA 

organitza durant la jornada reduïda del 6 al 21 de juny, ambdós 

inclosos, heu escollit que el vostre fill o filla faci el taller de  

CUINETES durant aquests 12 dies, de 3 a 2/4 de 5h de la tarda.  

 

La persona que realitzarà les classes serà  la Dolors Bou, pastissera 

amb experiència. Ens iniciarà en les habilitats de la cuina més fàcil i 

bàsica. Promovent la participació dels nens a la cuina. 

 

Les receptes que s’elaboraran durant aquestes sessions són: 

 

 Sandvitxos creatius 

 Brotxetes de fruites 

 Mini pizzes 

 Ulleres de pasta de full 

 Piruletes de xocolata 

 Marietes i pingüins 

 Panets de Viena 

 Xupa-xups de coco 

 Ous farcits de colors 

 Galetes 

 Batuts de fruites 

 Coca de St. Joan 

 

 

D’aquesta manera volem promoure una alimentació saludable i 

responsable i despertar el gust pel menjar. 

  

Als nens i nenes de P3 als que els agrada la CUINA ara tindran la 

possibilitat d’experimentar i jugar a fer de cuiners. Es treballarà d’una 

manera divertida i  molt participativa. Ens ho passarem molt bé!! 

Amb la voluntat d’adaptar les receptes a l’edat dels aprenents de 

cuiners s’elaboraran receptes fredes i en cas que s’hagin de coure us 

demanarem que ho feu a casa.  

 



 

 

 

 

 

Per fer l’activitat caldrà que cada nen/a porti de casa: 

 

 Un davantal 

 Un drap de cuina 

 Un vol 

 Una pala de fusta o silicona 

 Un tupper 

 

 

Cal que tot estigui marcat amb el nom del nen/a. 

 

Si el nen o nena té alguna intolerància cal que ens ho feu saber per 

escrit a l’adreça extraescolars@pinediques.com  

 

 

Us convidem a assistir a la última sessió i tastar els nostres plats! 

 

El rebut se us girarà al número de compte, que ens heu facilitat, 

abans de que s’acabi l’activitat.  
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