


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.

WOK D’ARRÒS 3 DELÍCIES

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- ARRÒS 320grs
- OUS de corral 240grs
- LLOMBARDA 120grs
- PEBROT vermell 80grs
- PEBROT verd 80grs
- ALL 20grs
- CEBA morada 80grs
- PÈSOLS 80grs
- BOLETS 40grs
- API 20grs
- SAL MARINA 4grs
- BLEDES en fulles 160grs
- SALSA de soia 20ml
- AOVE 40ml 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

1. Saltem l’arròs en oli, reguem amb l'aigua justa i 
deixem cuinar tapat. Ho reservem.

2. En una paella, cuinem una truita francesa amb ou
batut. La tallem i la reservem apart.

3. Saltem a foc viu en un wok o paella gran l'all picat, 
afegim la ceba a la juliana i les verdures picades.

4. Quan estiguin saltades però cruixents, afegim la 
quinoa, les fulles de bleda, la salsa de soia i deixem
que s'incorpori tot. Servim.

Els nens ens poden ajudar a tallar les verdures i 
decorar els plats amb l'ajuda d'un bowl, al qual
donarem la volta sobre el plat.

DECORA EL PLAT COM 
UN AUTÈNTIC ARTISTA!



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

SOM TITELLES
MATERIAL:

- Retoladors

- Ceres o llapis de 
colors

- Folis

- Cola

- Palletes o palets

-Tisores

DESENVOLUPAMENT:

1. Dibuixem i pintem a tots els membres
de la família, fins i tot a les 
mascotes de la casa.

2. Retallem el dibuix i l’enganxem a 
una palleta o un palet, ja tenim les 
titelles llestes!

3. Preparem una petita obra de teatre 
amb les nostres titelles i després la 
representem per als altres. 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

HO PODEM GRAVAR I COMPARTIR AMB LA 
RESTA DE LA FAMÍLIA



SIMON DICE

DESENVOLUPAMENT:
1. Tots els jugadors s’asseuen al terra en 

cercle i, davant de cadascun, es 
col·locaran les cartolines de colors en 
el mateix ordre per a tots. 

2. El primer que jugui, haurà de tocar les 
cartolines en una seqüència 
determinada i el següent jugador haurà 
de repetir-la sense equivocar-se i 
afegir un nou pas

3. Podeu començar tots amb 5 punts i amb 
cada ronda aneu guanyant un punt. Si 
algú falla, se li resta un punt.

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

MATERIAL:

- Fulls de 
colors

- Cartulines

- Folis pintats

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A VIURE!

A JUGAR!



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

Envia les teves fotos o videos a: 
hello@Scolarest.es

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS en al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estiguis atent a 

MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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