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A l’esquerra, a sobre la taula hi ha algunes de les mones de xocolata fetes pels alumnes del col·legi Sagrada Família i, a la dreta, escolars del Carme Auguet amb les seves postres.
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Mones de Pasqua a l’escola
 L’alumnat dels col·legis Carme Auguet i Sagrada Família de Girona elabora les postres de xocolata
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L’activitat escolar s’ha aturat els
últimes dies a causa a la celebració de la Setmana Santa, unes dates en les quals són típiques les
mones de Pasqua, unes postres de
xocolata que en alguns centres
educatius es converteixen en motiu de treball escolar. Per exemple,
aquest ha estat el cas de dues escoles de la ciutat de Girona: el
CEIP Carme Auguet i el col·legi privat concertat Sagrada Família.

Pel que fa al Carme Auguet, l’alumnat d’educació infantil d’aquest col·legi del barri de Pont
Major –juntament amb la resta
de companys del centre– treballa
un projecte interdisciplinari i transversal sobre l’alimentació, que
acabarà per Sant Jordi amb una
setmana d’activitats adreçades a
tota la comunitat educativa.
Entre altres coses, a l’escola s’ha
treballat el nom dels aliments bàsics i dels diferents àpats o la im-

portància de les fruites i les verdures.
Per compartir amb la família

Relacionat amb aquest tema,
abans de les vacances, les nenes i
els nens més petits de l’escola
Carme Auguet van elaborar un
plat tradicional de Pasqua: la
mona. Des del col·legi van destacar la bona estona que van passar
els escolars fent aquestes postres
de xocolata, que es van endur a
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casa per compartir-la amb la família.
D’altra banda, al col·legi privat
concertat Sagrada Família de Vilaroja també han elaborat les seves
mones de Pasqua. En aquest cas,
l’alumnat escolaritzat en tots els nivells educatius presents al centre
van partitipar en l’activitat, que es
realitza cada any amb la col·laboració de l’empresa Xocolata Torras
–que des de  els cedeix la xocolata necessària per fer les mones.
DIARI DE GIRONA

AULA GASTRONÒMICA
Xocolata i pa de pessic
 L’elaboració de mones de Pasqua
també ha protagonitzat l’activitat de
l’Aula Gastronòmica de l’Empordà durant les vacances de Setmana Santa,
amb un taller per a nens de 7 a 14
anys. Les classes han anat a càrrec
del responsable gastronòmic de
l’Aula, Oriol Blanes, amb el qual s’ha
treballat la xocolata i el pa de pessic.

Onze gironins
comparteixen
activitats culturals
amb joves d’Albi
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Dani Jiménez adreçant-se als escolars del CEIP Jacint Verdaguer.

Un dels partits de bàsquet en cadira de rodes jugat pels estudiants.

El col·legi de Sils promou
El CEIP Ramon Muntaner
la seva vint-i-cinquena
de Peralada dedica unes
Setmana cultural a la natura jornades a la salut i l’esport
SILS | DdG

La natura va centrar les activitats
de la Setmana cultural del col·legi
Jacint Verdaguer, de Sils. L’alumnat
d’aquest centre d’educació infantil i primària va realitzar diferents
tallers per treballar els quatre elements principals de la naturalesa:
la terra, l’aire, el foc i l’aigua.
A més, el programa d’activitats
també va incloure una xerrada a
càrrec de Dani Jiménez –col·laborador del programa de Televisió de
Catalunya «El Club», i un espectacle musical ofert per Siso Domingo. Això va ser l’últim dia, el divendres  d’abril, mentre que di-

jous tota l’escola va compartir un
esmorzar.
La Setmana cultural es va posar
en marxa amb una jornada dedicada a la realització de tallers de
pintura mural, rajoles, invents,
aparells i jocs, tant lúdics com
matemàtics. Aquestes activitats
es van dur a terme amb la col·laboració del matemàtic i autor de
llibres Lluís Segarra, l’Associació de
Defensa Forestal ADF  i els
Bombers de Maçanet de la Selva.
El CEIP Jacint Verdaguer celebra
la seva Setmana cultural des de fa
 anys, al llarg dels quals ha treballat un ampli ventall de temes.
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El CEIP Ramon Muntaner, de
Peralada, ha organitzat dues jornades dedicades a l’activitat física
i a la salut, durant les quals l’alumnat va jugar a golf, a bàsquet en
cadira de rodes i tenis, a més de poder utilitzar màquines d’exercici.
Els continguts d’aquesta proposta
s’han treballat des de les tutories
i l’assignatura d’Educació Física.
La iniciativa ha comptat amb lacol·laboració de Mifas, de la Federació Catalana de Golf i del Golf
Peralada. A part de l’activitat esportiva, tot l’alumnat va portar
berenar saludable –és a dir, entre-

pans o fruita– a dintre d’una carmanyola, ja que l’escola vol aconseguir el distintiu d’Escola Verda.
Pitch&putt i cadires de rodes
Pel que fa a la pràctica del golf, un
monitor va ensenyar els escolars a
jugar al pith&putt. Mifas va facilitar al centre cadires de rodes perquè l’alumnat dels cicles mitjà i superior de primària juguessin a
bàsquet, experimentant així les
dificultats que pateixen les persones que les utilitzen. El tenis es va
jugar a les pistes municipals i les
màquines d’exercici es trobaven a
la zona esportiva, a l’aire lliure.

Onze joves de Girona han fet, entre el  i el  d’abril, una estada a
Albi dins el programa de la Unió
Europea Joventut en acció, Acció
 Joventut amb Europa, per dur a
terme el projecte «Preferències
culturals i d'oci dels joves d'Albi i
Girona».
Els joves tenen edats compreses
entre els  i els  anys, i van estar acompanyats de tres jovesadults. Aquest projecte és una acció de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco, que
realitza l'associació Amics de la
Unesco de Girona, en relació amb
la Federació de Clubs Unesco d'Aquitània i la MJC-Maison de la
Jeunesse et la Culture-d'Albi. Durant la seva estada, els gironins han
fet un seguit de tallers –de teatre,
arts plàstiques, dansa, música o vídeo– amb un grup de joves d'Albi
d'edats similars, amb l'objectiu
d'elaborar un producte comú i
debatre les preferències d'uns i
altres pel que fa a aquests àmbits.
Per a Amics de la Unesco de Girona un dels objectius més importants de l'estada és el lingüístic.
Albi és en plena Occitània, fet que
els gironins han recollitr a través de
diferents propostes per conèixer
una mica la llengua occitana i les
seves similituds amb la catalana.

