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#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:

PA DE CIVADA, PANSES, LLI I CHIA

1. Primer dissoldre part del llevat d'aigua amb el sucre

2. En un bol, posar la meitat de la farina, l'aigua, i barrejar l'aigua amb
el llevat dissolt i sucre, de manera homogènia, cobrir amb un drap
humit i deixar fermentar 1 hora

3. Després d'una hora, veure la massa, afegir la resta de farina, panses,
llavors, sal, i remenar amb una espàtula.

4. És ideal treballar sobre un marbre, ho farem 10 minuts, amb oli a les
nostres mans perquè no s'enganxi. Tornem a cobrir amb un drap,
deixant-lo fermentar de nou 1 hora

5. Remollem lleugerament la massa amb les nostres mans, i la passem a
una safata de coure perquè creixi

6. Posar al forn , encendre per arribar a 200 graus i coure durant uns 25
minuts

7. L'ús de barreges de farines i farines integral farà que el món del pa
sigui molt interessant, deliciós i nutritiu

8. Orellots, prunes, nous es poden afegir (substituint el sucre inicial)

9. Pot durar perfectament 2 a 3 dies

Aigua tèbia

Farina de civada sencera

Llevat fresc

(si està sec, utilitzeu 1/3 

part)

Sal marina

Sucre

Oli d'oliva verge extra

Panses

Llavors de Chia

Llavors de Lli

Actividad propuesta  por LYDIA VÁZUEZ
COLEGIO ADELA DEL TRENQUELLEON
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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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:

TINC UN MISSATGE PER A TU

• Fulls de paper

• Colors

• Retoladors

• Pintures...

Amb aquest secció pretenem conscienciar a la família

sobre la importància de ser agraïts, de reconèixer l'esforç

i el coratge de moltes persones que surten cada dia al

carrer per treballar al supermercat, al forn o en

cadascuna de les botigues d'alimentació que romanen

obertes.

Us proposem escriure un missatge d’agraïment a tots ells,

divertit, original i creatiu.

Quan un adult vagi a comprar, l’ha de lliurar personalment.

Heu pensat el feliços que es poden sentir?
FES UNA FOTO DEL TEU 
MISSATGE I ENVIA-LA A 
HELLO@SCOLAREST.ES y 
publicaremos todo en:
#Scolarestsequedaencasa
@scolarest_es

mailto:HELLO@SCOLAREST.ES


#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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:

TOTS A DALT

Un divertit joc d'equip on hem de aconseguir
aixecar-nos tots alhora. Tots comencem
asseguts en un cercle a terra, enllacem els
braços i amunt tots alhora.

No és gens fàcil, encara més quan hi ha
diferents alçades, però aquí hi ha el repte!

Un cop ho hem aconseguit, el proper repte serà
aconseguir-ho en el menor temps possible.

• Moltes ganes de 

passar una bona 

estona.



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

