Cuina i
experiments
Escola Les Acàcies

Setmana
Cultural 2022

Ens preparem per viure,
una de les setmanes més
intenses de l'any, la
setmana cultural.
Petits i grans tenim moltes
ganes d'experimentar en
el màgic món de la cuina.

P3
Els més petits de la casa
experimentaran com es
pot fer neu casolana i
aprendran a fer una
deliciosa broqueta de
fruita, quines ganes de
tastar-la!

P5

Recollim algunes de les
moltes activitats que es
duran a terme al llarg de la
setmana.
P4
Com es pot menjar un
ninot de neu? Els infants
de P4 desvetllaran el
secret i gaudirant pintant
amb xocolata.

Ens encanten les crispetes,
però d'on surten? Com es
fan? A part de menjar podem
fer alguna altra cosa amb
elles?
Totes i moltes més preguntes
seran resoltes al llarg de la
setmana.

2n
1r
Quines ganes de què sigui
dilluns!!
Els infants de 1r ja tenen
ganes de descobrir com
poden fer un collaret amb
cereals, fer un dibuix màgic
amb llimona i estampar amb
pigments naturals.

Al llarg de la setmana els
nens i nenes de 2n
realitzaran diferents tallers
que els ajudarà a convertirse en un bon cuiner/a i un
bon científic/a. Ja tenim
ganes de provar les galetes
de gingebre i d'esbrinar si
és possible fer
construccions amb
llaminadures.

3r
L'alumnat de 3r s'endinsarà
en el meravellós món de la
cuina experimentant amb
nous materials i noves
tècniques visitant la
Fundació Alicia (Món Sant
Benet), entre moltes altres
activitats.

6è
5è

4t
Alguna sorpresa s'està
coent en els fogons de 4t,
segur que aviat sentirem
parlar d'un restaurant que
res haurà d'envejar als de les
estrelles Michelin. La
participació en un taller
d'alimentació saludable,
segur que ajuda als infants a
elaborar un menú equilibrat.

Viatjaran al món dels Ibers
per descobrir com menjaven
i aprendran a fer un vas de
ceràmica. Al llarg de la
setmana també aniran fent
un recull de diferents
receptes i experiments
culinaris.

L'alumnat de 6è s'equiparà
amb un bon davantal
abans de posar-se amb les
mans a la massa i
començar a descobrir els
secrets de la cuina
japonesa i italiana, entre
moltes altres activitats.

