
#SCOLARESTSEQUEDAENCASA
ACTIVITATS LÚDIQUES

PER FER
A CASA



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.

RATOLINS DE PATATA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- 4 patates

- 1 cullerada d'oli

- 5 cullerades de 
llet

- 30g mantega

- 60g formatge
ratllat

- Sal i pebre

- 4 raves

- 4 tomàquets
cherry

- Ceba tendra o 
una branca de 
nap

- Cibulet
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A MENJAR!

1.Renta i seca les patates. No les tallis, punxa-les diverses vegades
amb una forquilla i posa-les en una safata de forn.

2.Cobreix-les amb una lleugera capa d'oli i posa-les a rostir al forn
fins que estiguin toves, aproximadament durant una hora a 200
ºC.

3.Deixa-ho refredar i talla una capa per sobre, com si fos una tapa.
Amb una cullera buida'ls, traient la polpa.

4.Fes un puré amb la polpa ajudant-te amb una forquilla. Afegeix
la mantega, la llet, el formatge, la sal i el pebre. Barreja-ho tot bé.

5.Omple amb el puré les patates i empolva amb una mica de
formatge ratllat. Posa-les a gratinar amb el grill al forn uns pocs
minuts fins que estiguin daurades i treure-les del forn.

6.Forma els ratolins amb les verdures. Amb la ceba tendra fes la
cua, amb el tomàquet cherry el nas, amb unes branquetes de
cibulet els bigotis, amb dos panses els ulls



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

OCELLETS, A MENJAR!
MATERIAL:

- Llaunes de conserva

- Cartulines

- Cartró

- Goma eva

- Cola 

- Pintura

DESENVOLUPAMENT:
1. Utilitzem com a base una llauna de 
conserva 
2. Per a fer la flor, marquem el diàmetre 
de la llauna sobre la goma eva i dibuixem 
els pètals cap a fora. 
3. Retallem el centre a aprox. 1 cm de 
l’interior del cercle que hem fet amb la 
llauna de conserva i, en aquest 
centímetre, farem llengüetes que 
utilitzarem per a enganxar la flor a la 
llauna. 
4. Per a penjar-les, fem forats a la llauna 
amb un trepant i passem un fil que podem 
decorar amb granadures
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A JUGAR!

DONEM DE MENJAR 
ALS OCELLS!



DESFILADA DE MODA 2020 
DESENVOLUPAMENT:

1. Demanem permís als nostres pares 
per a disposar de la roba dels seus 
armaris i ara sí que TOT ES VAL! 

2. Obrim els armaris i juguem  amb 
combinacions impossibles

3. Ens inventem una passarel·la al 
menjador o al passadís i desfilem al 
compàs de la música que més 
t’agradi.

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

GRAVEU EN VIDEO LA DESFILADA I COMPARTIU-
LO AMB LA RESTA DE LA FAMÍLIA!

MATERIAL:

- Tot tipus de roba 
i complements 

- Maquillatge
- Moltes ganes de 

riure!
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