


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.

HAMBURGUESA DE 
CIGRONS

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- 500g de cigrons cuits 
(de pot) escorreguts i 
rentats

- 2 cullerades d'oli 
d'oliva
- una ceba picada
- 3 apis picats
- 1 poma picada
- 20 ametlles
- sal i pebre
- 1 ou batut
- Pa ratllat

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

- Pica els cigrons amb una forquilla o pala de 
manera que quedi una mescla homogènia.

- Posa en un bol la ceba i l'api picats, juntament 
amb la poma i les ametlles. Afegeix-los a la 
barreja de cigrons, condimenta amb sal i 
pebre i torna a barrejar tot. Ja tens la massa 
de les hamburgueses.

- Per a donar-li major consistència afegeix-li ou i 
pa ratllat fins a formar una massa.

- Agafa la mesura d'un puny de massa i aixafa-la 
per a donar-li forma i deixar-les fines. Acaba-
les a la paella amb molt poc oli.

Petit truc: acompanya-les amb pa de sèsam



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

POSA’T GUAPO
MATERIAL:

-Cartró

-Paper de regal

reutilitzat

-Fulles de colors

-Cola o cola blanca

DESENVOLUPAMENT:

1. Tallem, enrotllem i encolem les
tires de paper doblegat.
2. Amb un cartó, fem el motlle d'un
marc amb les mesures de la foto
que hem escollit prèviament.
3. Ho decorem fent cercles de
paper de diferents grandàries i
després enganxant-los amb cola
sobre el marc.

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

EL RESULTAT SERÀ MOLT 
ORIGINAL!



VOLEIBOL FLOTANT 
DESENVOLUPAMENT:

1. Utilitza una taula gran, com la del
menjador, buidant-la de qualsevol
objecte i dividint-la en dos camps
enganxant una cinta al mig de la taula.
2. Tractarem de colpejar el globus amb
força i enviar-lo al nostre contrincant
situat a l'altre costat de la cinta.
Guanyarem un punt cada vegada que al
nostre contrincant li toqui el globus al
terra.

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:

- Globus

- Una taula

- Una cinta per a 
separar els dos 
camps

Organitzarem un torneig de Voleibol al 
nostre saló, tenint en compte que 
canviarem la pilota per un globus.

Podem fer-ho més
difícil introduïnt
dos globus a la 

vegada! 
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