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A partir de sis anys
Cuina d’un restaurant (cansalada, canyella, formatge...)

Resum
Al restaurant on treballa l'oncle d'en Pau tenen un problema molt greu: els
desapareix el menjar misteriosament. I, és clar, arriba un dia que han de tancar
perquè no poden servir res als clients. Però, llavors, en Pau veu una cosa que el
deixa parat: el lladre de menjar se'ls endú l'últim formatge que els queda! Què
és el pitjor que pot passar en un restaurant? Potser que algú els robi tot el
menjar i els deixi la cuina completament buida?

Amb les corredisses va topar de morros amb la senyora Lionesa, que el va
agafar per la cua i li va cantar les quaranta:
-Què t’has pensat?... No pots fugir amb un formatge que no és teu?
- I ara què fem, amb el lladre? – ens vam preguntar tots.
Objectius
Conèixer els estris de cuina.
Crear personatges imaginaris a partir dels estris de cuina (llibre col·lectiu)
Descripció de la proposta
Després de llegir el conte, es proposa fer un llistat dels estris que tenen a casa
per cuinar (espàtules, olles, ganivets, etc.)
Després es fa un treball per parelles. A cada dos alumnes se’ls passa un seguit
d’imatges d’estris de cuina perquè triïn la que creguin que podran transformar
en un altre objecte o personatge.
A partir de la idea d’en Gilbert Legrand (El gran show de las pequeñas coses) es
proposa “tunnejar” unes imatges d’estris de cuina, els més habituals.
Amb el resultat dels diferents “objectes imaginats” i pintats es pot fer un petit
llibre col·lectiu.

Recursos emprats
Llibres:

El lladre de menjar
El gran show de las pequeñas coses

Imatges dels estris de cuina.
Tisores, retoladors, pintures, etc.
Aspectes didàctics i metodològics
Per a la realització del llibre col·lectiu, aconsellem dedicar un parell d’hores
setmanals durant tres-quatre setmanes.
Si a prop de l’escola hi ha un restaurant amb una bona cuina, una visita seria
recomanable.
Documents adjunts
Adjuntem fotografies d’un llibre col·lectiu realitzat pels alumnes de segon de
l’escola Sant Josep – El Pi.

