
Ja som aquí de nou família!  

Però espereu un moment, sa-

beu què significa això?  

EXACTE!!  

Que ja s’ha acabat el tercer 

trimestre i, per tant, posem 

punt i final a un curs més. 

No sé a vosaltres, però a mi 

m’ha passat volant. 

Així doncs, ara el que ens toca 

és descansar, relaxar-nos i so-

bretot gaudir de unes meres-
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cudes vacances, ja que hem 

treballat de valent! 

Xit el reporter i Tresmes, us 

desitgen que tingueu un fan-

tàstic estiu, però sobretot que 

ens tornem a trobar al setem-

bre amb històries per explicar-

nos i amb ganes d’afrontar un 

nou curs! 

 

BON ESTIU  

CANALLA!! 

OPEN ARMS 

ha destinat un vaixell al mar Mediter-

rani per auxiliar als emigrants que sor-

tien de les costes de Líbia. Ara les per-

sones que han salvat estan en campa-

ments de refugiats. 

És per això que aquest mes de maig 

hem treballat de diverses maneres als 

nostres menjadors la SOLIDARITAT i 

donar a conèixer la labor que fa 

aquesta organització. 

La jornada solidària va culminar el dia 

10, on la canalla va gaudir d’un menú 

molt especial, un dia ple d’activitats 

lúdiques i amb un rerefons solidari i 

cooperatiu.  

Des de Tresmes es va destinar 1€ de 

cada menú a l’organització. 

Open Arms és una organitza-

ció de voluntaris i voluntàries 

que s’encarreguen de rescatar 

del mar els refugiats que arri-

ben a Europa.  

La seva missió és vigilar, aju-

dar i salvar les barques que 

traslladen persones en petits 

vaixells pel mar Egeu i pel Me-

diterrani Central.  

Aquestes persones fugen del 

seu país perquè hi ha guerres 

i/o pobresa.  

Aquest últim any, Open Arms  

BONES VACANCES! 
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GESTIÓ DE CONFLICTES 

Aquests segon i tercer trimestre, els nostres equips de monitoratge i coordinació han realitzat una formació 

de gestió de conflictes en ambients extraescolars a càrrec del centre l’Espai de Les Franqueses del Vallès. 

Alguns dels objectius treballats han estat: 

 Conèixer els recursos amb els que comptem com a monitors a l’hora d’intervenir en un espai limitat i 

davant d’un grup d’iguals.  

 Quins factors o situacions emocionals dels infants hem de tenir en compte a l’hora de fer qualsevol 

intervenció.  

 Ajudar al monitors a conèixer els seus límits i saber tolerar conductes desafiants sense caure en el des-

gast emocional i donar pautes i estratègies als nens i nenes per saber resoldre per si mateixos els con-

flictes. 

La implicació de tot el personal ha sigut molt positiva, però sobretot enriquidora a nivell personal i reciclatge 

de coneixements i tècniques a l’hora de treballar amb la canalla. 

LA RECEPTA 

PIZZA DE COLIFLOR 

INGREDIENTS: 

 1/2 Coliflor. 

 2 clares d’ou. 

 Formatge ratllat light. 

 Tomàquet natural. 

 Tonyina al natural, verdu-

res, pernil dolç...(segons el 

que vulguem a la pizza) 

 Orenga. 

 PREPARACIÓ 

1. Netejar la coliflor i treure els branquillons (que només ens quedi la 

“flor” blanca). 

2. Rallar-la o pasar-la per la picadora. Posar-la en un bol i introduir-la 

en el micrones durant 8 minuts a màx. Potencia. 

3. Un cop finalitzat el temps, es bareja la coliflor cuita amb les clares 

d’ou i el formatge ratllat i fem una massa. 

4. Li donem la forma de pizza, i la 

posem al forn 5min. Perquè es 

torri. 

5. Un cop s’ha daurat, es treu del 

forn i s’unta amb el tomàquet. 

S’afegeixen els ingredients que 

hem triat, el formatge light i 

l’orenga. 

6. Coure-la al forn durant 15 min. 

A 180º. 

BON PROFIT! 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Aquest tercer trimestre ha sigut d’allò més intens!! Als nostres menjadors han viscut mo-

ments màgics, divertits, solidaris...com ja sabeu, aquí no parem!! 

Us deixem un petit recull fotogràfic on us mostrem una pinzellada de tot el que s’ha mogut 

pel vostre menjador!! 



COME-JOCS PER TOTA LA FAMÍLIA!! 


