


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.

TÒFONES DE XOCOLATA

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- 125g de bescuits 

tendres
- 150g de cacau en 

pols
- 100g de margarina
- Fideus de xocolata
- Motlles per a 

magdalenes de 
paper

- Bol
- Plat per a posar els 

fideus de xocolata

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

- Esmicolem els bescuits amb les mans 
sobre un bol, i a continuació, li afegim el 
cacau en pols. 

- Fonem la margarina en el microones. Ho 
tirem al bol amb els bescuits i el cacau, i 
removem tot bé.

- Formem boletes amb les mans i anem 
passant pels fideus de xocolata abans 
de col·locar-les en els envasos de paper 
individuals.

- Tòfones llestes per a gaudir!



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

LA TEVA MA CREATIVA

MATERIAL:

-una fulla en blanc
o cartolina blanca

-llapis de colors, 
retoladors o 
ceres

-llapis
-les nostres mans!

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!

Cada persona pot
pintar la seva mà i fer
una exposició creativa 

en família!



EN BUSCA DEL TRESOR

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:

Un objecte de valor i 
molta imaginació.

No oblidis el nom
del destinatari del 

missatge! 

1. Trieu entre tota la família un objecte
que sigui un tresor

2.Un membre de la família amagarà
l'objecte de valor en un lloc de la 
casa que ningú s'imagini és un secret!

3. La resta es divertirà buscant-lo 
podeu fer-ho més emocionant
posant un cronòmetre per a trobar-
lo abans que s'acabi el temps!

DESENVOLUPAMENT:
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