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A MENJAR!

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.

BROWNIE

1. Batre tots els ingredients excepte la
xocolata sencer, que tallem a trossos i
afegim després

2. Preescalfar el forn a 175 graus, folrar
una safata per a pastissos amb paper de
forn

3. Enfornar uns 20-25 minuts (depèn de el
gruix)

4. Reposar un parell d'hores, quan es
temperi guardar en fred abans de tallar

• Plàtan madur 180 gr

• Ous 100 gr

• Vainilla 5 gr

• Cacau pur 50 gr

• Xocolata negra

(Sense sucre) 80 gr

• Bicarbonat 5 gr

• Sal 1 gr

• Beguda vegetal 10 g

• Canyella 1 gr

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:
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A JUGAR!

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

RODALS DIVERTITS

• Taps de plàstic de 

diferents colors

• Una planxa o silicona

1. Ens caldrà 7 taps de la mateixa mida per

a realitzar aquests originals posagots en

forma de flor.

2. Per enganxar-los d'aquesta manera,

necessitarem silicona però, si no tenim a

casa, podem escalfar els taps amb una

planxa per unir-los.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

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

BON PROFIT

1. Cada participant dibuixa una cara i un
forat a la boca que col·locarà al respatller
d'una cadira.

2. Al seient de cada cadira col·locar un plat
amb una quantitat de llana, en tots els plats
la mateixa quantitat.

3. Passar un tros de llana per la boca i el
lliguem amb un nus al tub de paper.

4. Cada participant es col·loca darrere de la
cara amb el tub a les mans.

5. A la veu de A MENJAR !!! començar a
enrotllar fins que desaparegui la llana del
plat.

• Plats de cartró
• Tubs de paper

higiènic
• Llana
• Cadires
• Cartolines
• Cartró
• Retoladors
• Cola.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

La diversió
està assegurada!



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

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

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estigues atent

a MiEurest

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

mailto:hello@Scolarest.es
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