


#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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:

GALETES DE XOCOLATA 

1. Es barregen tots els ingredients excepte la
farina i la xocolata.

2. La farina s'afegeix progressivament a la
barreja anterior.

3. Les rajoles de xocolata es trossegen en
trossos molt petits com si fossin llavors.

4. Es barreja amb la massa anterior

5. Amb un cullera o amb les mans s’estén la
massa en petites porcions en un recipient
pel forn

6. Coure a 180˚ fins que estiguin lleugerament
daurades

• 250 g de mantega amb sal

• 500 g de farina. 

• 3 ous

• 2 rajoles de xocolata amb llet

• 1 culleradeta de vainilla en pols

• ¼ culleradeta de sal fina

• ½  tassa de sucre integral de 

canya

• ½  tassa de sucre blanc
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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:

OCELLETS PORTALLAPIS

• Llaunes de 

conserves

• Llana

• Feltre o papers de 

colors

• Taps de plàstic.

1. Només hem de donar diverses voltes de

llana al voltant de la llauna, enganxant les

puntes amb cola perquè no es mogui. Amb

el feltre farem un gran cercle que

decorarem al gust. Després el tallem per

la meitat i enganxem les meitats al costat

per fer les ales. Fem un triangle de feltre

taronja i l’enganxem per fer el bec. Amb

dos taps d’ampolla negres farem els ulls i

podem afegir al centre ullets de plàstic.
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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:

GUERRA DE COIXINS

1. És una gran manera de començar el 
dia o acabar la migdiada. 

2. L’ideal és que un dels pares s’aliï en 
secret amb els nens i nenes per 
sorprendre a l'altre. 

3. És una batalla inofensiva que 
requereix pocs mitjans (només uns
pocs coixins) i grans dosis de bon 
humor. 

4. Això sí: al final els contrincants han de 
fer la pau.

• Coixins



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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