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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.

PA DE FARINA DE FAJOL I NOUS

1. Batre bé tots els ingredients durant uns 10 minuts, afegint aigua si
és necessari, fins que obtingueu una massa suau però consistent i
que prengui forma.

2. A continuació, afegiu 1 tassa de nous picades i tassa i mitja de
figues seques picades i remenar per distribuir bé per la massa.

3. Deixeu reposar la massa durant unes 3 hores (ha de ser molt
inflada).

4. Retirar la massa de nou, però aquesta vegada amb menys energia
(per no desfer els fruits), desdeflació.

5. Abocar la massa en una paella ben oliada amb una mica d'oli d'oliva
6. Amb les mans humides, acomodar la massa cap avall, fent una

lleugera pressió, intentant donar forma arrodonida a la part
superior.

7. Raspallar la massa amb una mica d'oli d'oliva perquè no s'assequi
durant la cocció.

8. Deixem que la massa fermenti (leudate) en un lloc càlid, per
exemple, la mateixa cuina en la qual el forn està funcionant.

9. Una vegada que ha doblat la seva mida, el posem en un forn
preescalfat. Enfornem a 210oC durant uns 35 minuts

• Aigua 375
• Farina de fajol 375
• Midó tapioca/yuca 220 
• Goma guar /xantana 50
• Fruits secs pelats           

en trossos 100
• Figues seques picades 150 
• Sal marina 2,5
• Llevats secs instantanis 10 
• Sucre moreno 160
• Oli d'oliva 50

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

Con las 
manos

en la masa
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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.

DÒMINO SOSTENIBLE

• Caixes de cartró

reutilitzades

• Tisores

• Retoladors

1. Amb l'ajuda de tots anem retallant les caixes de cartró

en forma de rectangles iguals. Així farem les nostres

fitxes de dòmino.

2. Amb un retolador marcarem la meitat de la fitxa en línia

recta i en ambdues parts dibuixarem els punts seguint

les instruccions del dòmino.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Activitat propuesta  
per SILVIA MARTINEZ
COLEGIO VIRGEN DE 

LA MILAGROSA
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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!

TINC UN MISSATGE PER A TU

1. aquesta activitat implica la necessitat que
els adults expliquin als nens de la casa que
hi ha moltes persones en hospitals que es
recuperen favorablement de la malaltia.

2. Explicarem que la medicina emocional és la
que afavoreix la millora en tots els casos i
que poden desenvolupar aquest
medicament amb els seus missatges.

3. Proposarem crear dibuixos, missatges,
poemes... per a totes aquelles persones
que necessiten el nostre afecte per tenir
una ràpida millora.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:
• Fulls de paper

• Colors

• Retoladors

• pintures...



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

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

