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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.

BARRETES ENERGÈTIQUES 
DE NABIUS I PIPES

1. Picar les pipes i els anacards fins
aconseguir un pols fi

2. Afegir els nabius, les panses, mel, sal i
espècies

3. Picar fins homogeneïtzar perfectament
4. Fer boletes i reservar en fred
5. Bullir la nata i afegir la xocolata trencada

en trossos
6. Deixeu reposar durant 4 minuts i batre per

homogeneïtzar la xocolata
7. Banyar cada boleta en xocolata i treure

amb l'ajuda d'un escuradents
8. Deixar solidificar les boletes de xocolata

sobre una reixeta

• 200g nabius secs

• 200g de panses

• 200g pipes pelades i crues

• 200g anacards pelats i crus

• 1c de  mel

• ¼ c de sal

• ½ c  de canyella en pols

• 200g de xocolata per a postres

• 200g de nata de civada

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

Es mantenen perfectament a 
temperatura ambient 

(millor sense el bany de xocolata)
Són molt bones per recupera energia
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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.

ARC DE SANT MARTÍ DE L'ALIMENTACIÓ

• Retalls de revistes

• Tisores

• Cola

• Paper

1. Dibuixem un arc de Sant Martí i amb retalls de

revistes

2. col·loquem aliments en cada color de l'arc de Sant

Martí.Exemple: en el verd posarem pèsols, enciam,

carbassó, pera, etc.

L'objectiu és observar la gran quantitat d'aliments

que existeixen en la nostra dieta i les possibilitats

nutritives que ens aporten.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Actividat propuesta  per 
MARIA FUERTES

MADRID
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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!

TREPITJAR PAPERS 

1. Un munt de fulls escampats al 
terra d'una habitació poden 
servir-nos per exercitar el 
sentit de l’equilibri. Passarem
per l'habitació saltant de fulls a 
fulls sense que els peus ens
toquin el terra.

2. Podem separar els papers cada 
cop més per fer-ho més divertit

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:
• Un munt de fulls de 

paper



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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