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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:

AIGUA DE COGOMBRE I COCO AMB ALFÀBREGA

1. Passar el cogombre sobre la sal com si fos un
pal de pastar.

2. Tallar a rodanxes i posar en un pot de boca
gran.

3. Afegir els líquids.

4. Afegir les fulles de l'alfàbrega netes i
lleugerament trencades.

5. Posar els gels i remenar.

• 1 litre d'aigua
• 1 litre d’aigua de coco
• 1/2 kg cogombre holandès
• 50g alfàbrega fresca
• Sal marina
• Gel (opcional)

Aquesta aigua refresca, rehidrata i és una beguda
molt rica en minerals que ajuda a regular la
digestió.Quan ho facis a casa, deixeu-la en remull
6/8 hores abans de beure i serà més intensa
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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:
• Un pot de vidre

• Un llevataps

• Tisores

• Cinta adhesiva

• Aigua

• El seu nom imprès o el que 

vulgui marcar a la guerra

• Una esponja

1. Comencem netejant el gerro bé, tant per dins com per fora.

2. Eliminem els adhesius que pugui tenir.

3. Obrim un forat a la tapa ajudant-nos amb l'obridor

(llevataps).

4. Tallem el paper imprès i l’ enganxem a la cinta adhesiva.

5. Posem el paper en l'aigua amb la cinta enganxada, durant

uns 5 minuts.

6. El treiem de l'aigua i, amb el dit o una esponja, treiem el

paper. Comprovem que les lletres estan marcades.

7. Finalment, fiquem la palleta pel forat de la tapa i enganxem

el nostre nom. Estem preparats per crear aigua

aromatitzada en el nostre pot.

POTS PERSONALITZATS
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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:

EXPERIMENT MÀGIC

1. Omplim un terç de l'ampolla amb vinagre.

2. Posem l'embut a la boca del globus (on normalment
s'infla) i aboquem el llevat en el globus. Posem la
boca del globus a la boca de l'ampolla. Cal fer el
possible per evitar que el llevat caigui a l'ampolla. El
globus ha de quedar penjat al lateral de l'ampolla.

3. Aixequem el globus cap amunt de manera que el
llevat caigui dins l'ampolla.

4. Comença a haver-hi bombolles, soroll, i de sobte
veuràs que el globus es comença a inflar.

• Un globus

• un sobre de llevat

• un petit embut

• una ampolla de 

boca estreta

• vinagre



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

