


AVUI CUINEM JUNTS
És una forma de compartir l’elaboració de 
receptes amb els teus fills, involucrant-los a la 
cuina i fent-los partícips de les seves pròpies 
creacions culinàries.

PALMERA TROPICAL DE KIWI

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:

- 1 plàtan

- 1 kiwi

- 1 mandarina

- 1 taronja

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

- Talla el plàtan per la meitat i feix 
ranures en cadascuna de les meitats, 
així aconseguiràs els dos troncs de les 
palmeres. Serveix-los en un plat gran.

- Talla la taronja en dues parts, esprem i 
mulla les meitats del plàtan en el suc.

- Pela el kiwi i talla'l en tires llargues per 
a formar les fulles de la palmera.

- Pela la mandarina i amb els grillons, fes 
la base de les palmeres.

Crea la teva palmera tropical i 
gaudeix del seu gust!



AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

UN MONSTRE 
VE A VEURE’M

MATERIAL:

- Pinces

-Cartolines de colors

-Cola

-Molta imaginació!

DESENVOLUPAMENT:

1. Retallem diversos cercles de colors 
amb les cartolines

2. Cada cercle el tallem per la meitat i 
enganxem cada meitat sobre un 
costat de la pinça, de manera que el 
que seria la boca es pugui obrir i 
tancar. Decorem cada monstre amb 
pintures i trossets de cartolina per 
a fer ulls, dents, capells, etc.

3. Tindrem una família de monstres!

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

Cadascú pot tenir el 
seu propi monstre i 
jugar entre tots! 



TINC UN MISSATGE  PER A TU 
DESENVOLUPAMENT:

Podem dedicar el dia a escriure
missatges a tots els membres de la
família: coses boniques que et vingui
de gust dir, algun secret que tenies
guardat i creus que és bon moment
per a compartir o simplement
comunicar o preguntar alguna cosa.

Podem participar tots els membres
de la família i anar enganxant els
missatges pels llocs més curiosos que
ens podem imaginar: en un armari de
la cuina, en el coixí del llit de la
mare, en el mirall del lavabo…

AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A VIURE!

MATERIAL:

- Post-it o trossets
de paper petitons

- Cinta adhesiva

- Llapis o bolígrafs

No oblidis el nom
del destinatari del 

missatge! 
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