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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.

BUNYOLS DE POMA

1. En un bol posar la clara d’ou i deixar a part. En un
altre bol posar el rovell amb el sucre i batre amb
una vareta manual. Afegir farina i llevat tamisats

2. Afegir el vi dolç i una mica de sal. Seguir remenant
mentre es va tirant a poc a poc la llet

3. Partir la poma en petits trossets. A part, posar la
clara a punt de neu, no gaire espessa. Barrejar tot
i deixar-ho reposar 20 minuts

4. Escalfar en una paella oli de gira-sol i anar tirant
cullerades de la massa que seran els nostres
bunyols

5. Retirar quan estiguin fregits, arrebossar amb
canyella i sucre glass en calent. Bon profit!

• Poma 200 gr

• Ou 60 gr

• Farina 100 gr

• Sucre 40 gr

• Llevat químic 5 gr

• Canyella 2 gr

• Vi dolç 50 gr

• Llet 115 gr

• Oli de gira-sol 200 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.

PORTALLAPIS AMB GOMA EVA

• Pot o llauna

• Goma eva de colors

• Ccola universal

• Tisores.

1. Mesurar el llarg i contorn de la llauna i

afegir 2 cm més. Fem un rectangle amb

aquestes mesures a la goma eva i enganxar

a la llauna. La vora que ens sobra

doblegar-la cap a dins i també enganxar-

ho. Retallar cercles de colors i els fem

servir per decorar la llauna.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc:
Escollir els nostres colors preferits per als cercles i
combinar uns més grans amb d’altres més petits.
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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!

ANEM A PESCAR!

1. Dibuixar el contorn dels peixos en 
fulls de plàstic i retallar-los.

2. Fer un petit forat a la boca de cada 
peix i pasar-hi un clip.

3. Lligar el fil o llana al pal per crear la 
canya de pescar.

4. Enganxar una miqueta d'imant al final 
del fil.

5. Col·locar els peixos a la galleda amb
aigua, I A PESCAR !.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Les endevinalles amb jocs de paraules són fantàstics
recursos per aprendre i conèixer objectes d'ús quotidià.

• Fulles de plàstics de 

colors

• Fil gruixut o llana

• Clips de metall

• Un pal, imants

• Una galleda



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

