


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.

“TRAMPANTOJO” 
D’OU I PATATES

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- 1 iogurt natural

- 1 préssec en 
almívar

- 1 poma

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

1. Batem el iogurt i s'estén sobre el plat 
simulant la clara d'un ou

2. Col·loquem el préssec en almívar damunt 
simulant la gemma

3. Tallem la poma en trossos donant-los forma 
de patates fregides.

UNA TRAMPA 
IRRESISTIBLE!



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

INVENTEM
MATERIAL:

- Farina

- Sal

- Aigua temperada

- Colorants alimentaris

- Recipients i gots petits

DESENVOLUPAMENT:
1. Agafa un gotet i omple'l fins a la 

meitat de farina i buida'l en 
un recipient.

2. Fes el mateix però ara amb la sal i 
afegeix-la a la farina

3. Afegeix aigua temperada fins que es 
vegi la massa com un puré lleuger

4. Divideix el contingut en diferents 
recipients i afegeix 2 o 3 gotes de 
colorant. Ja tens la teva pintura llista.

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

COMBINA ELS COLORS BÀSICS PER 
ACONSEGUIR NOUS COLORS!



CINE MUT
DESENVOLUPAMENT:

Interpretaràs diverses situacions sense 
parlar ni fer sons, ja que som al cinema 
mut.

1. Abans de començar el joc, pots anar 
apuntant les situacions que els altres 
hauran d'endevinar, per exemple:
- Sóc un cantant en un concert

- Vaig passejant pel carrer i 
m'ensopego

- Vaig al parc i em trobo amb un amic

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

MATERIAL:

- Roba i 
complements que 
tinguis per casa

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A VIURE!



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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