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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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

TALLER DE WRAPS VEGETALS

1. Tallem els ingredients en tires molt
fines

2. Els barregem amb el formatge

3. Omplim el wrap amb els aliments

4. Gaudir

• Wrap

• Encima

• Pebrot Vermell

• Blat de moro

• Pastanaga ratllada

• Col llombarda

• Formatge cremós

• Remolatxa
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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.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

PINTEM SENSE PINZELLS

• Tempera de colors o 

aquarel·les

• Full de paper

• Canyetes.

1. Pintarem amb aquarel·les bufant

a través d’una canyeta i així el

color "caminarà" sobre el full.

2. La pintura ha d’estar molt

líquida perquè surtin formes

d’allò més diverses
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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!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

EL CONTE INVENTAT 

1. Un membre de la família comença
la història i els altres, per torns, 
van afegint un parell de frases fins
a completar el conte. És més
divertit si juguem tots plegats i ho
anem escrivint. 

2. El resultat sol ser un conte molt
divertit.

• Imaginació

• Capacitat d'improvisar.



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!
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