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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.

CREPES FARCIDES DE
PLÀTAN I XOCOLATA

1. Barrejar els ingredients.

2. Elaborar les creps amb l’ajuda
d'un adult, utilitzant una paella.

3. Omplir les creps amb rodanxes de
plàtan i finalment afegir xarop de
xocolata

• 125 grams de farina.

• 250 mil de llet.

• 2 ous grans.

• 25 grams de mantega

sense sal.

• 1 mica de sal.

• Plàtan.

• Xarop de xocolata

INGREDIENTS: ELABORACIN:
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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.

SUPORT GUARDAMÓVIL

• Ampolla de plàstic

• cúter

• Pintura o retoladors per 

decorar.

1. Tallar l'ampolla amb el cúter de manera

que ens permeti poder penjar el nostre

guarda mòbil en un paret, maneta de la

porta ...

2. El decorem al nostre gust i voilà!!!!.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Activitat proposada per 
MAITE ESCOLA POMPEU 
FABRA DE LLORET DE 

MAR.
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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!

MEMORY DE LA PRIMAVERA

1. Fabricar el nostre propi 
memory amb dibuixos
relacionats amb la primavera: 
flors, ocells, insectes, sol, arc
de Sant Martí ....

• Ccartolina blanca
• Llapis de colors o 

de cera
• Retoladors
• Tisores.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Es poden dibuixar formes
simples o dibuixos més elaborats
utilitzant paper de seda, cel·lofana i
purpurines.



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

