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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:

PIZZA DE FRUITES

1. Barrejar les galetes i la mantega fins a fer una
pasta uniforme

2. Estén la pasta en una safata rodona per simular la
massa d'una pizza, després deixa-la a la nevera
durant uns minuts.

3. Ara, renta i talla les fruites en trossos petits

4. A continuació, treu la pasta de la nevera i estén la
melmelada sobre ella.

5. Tot seguit, col·loca les fruites intentant cobrir tota
la massa.

6. Finalment, ratlla la xocolata blanca i escampa-la
com si fos formatge per sobre de la pasta

i llest: una deliciosa pizza de fruites!

• 5 galetes Maria

• 100 g de mantega

• 1 Kiwi

• 1 préssec

• 10 maduixes

• 2 plàtans

• 1 pot de melmelada de 

maduixa

• Una mica de xocolata 

blanca
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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:

ATRAPASOMNIS

• Plats de cartró

• Llanes

• Adhesius o gomets per 

decorar

• Plomes

1. farem servir un plat de paper per fer el cèrcol del

nostre atrapasomnis, simplement retallem el centre.

2. Després farem forats a la vora per passar la llana

d'un costat a l'altre, incloent alguns abaloris per fer-

lo més bonic i tres forats per sota per penjar les

llanes amb les plomes.

Molt simple!
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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:

TRES PASSOS DE FORMIGA

1. Hem de col·locar-nos davant d'un
membre de la família en una
habitació, com a mínim a vuit
passos de distància.

2. Us cridaran pel nom i us diran els
passos que heu de donar.

3. La clau del joc és "interpretar",
perquè aquests passos seran "2
passos d'un elefant", "4 passos
d'un ratolí", etc.

• Ganes de passar-ho bé

Pequetruco: Per a que el joc sigui
més llarg, et donem un gran truc.
No oblidis els passos cap enrere
del cranc!!



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

