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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:

COMPOTA DE POMA
AMB CRUMBLE D'AMETLLES

1. Bullir l'aigua amb la canyella, sucre i la pell de
llimona, afegir la Poma a daus i bullir a foc suau
durant 30 minuts

2. mentre esmicolem les galetes amb les ametlles
triturades i la mantega freda en daus.

3. Si la massa s'ha escalfat, refrigerar per poder-la
esmicolar en grumolls

4. Posar la compota en un motlle apte pel forn,
esmicolar el Crumble i gratinar lleugerament durant
8 minuts

5. Deixeu refredar, guarniu amb una mica de menta
fresca i gaudir!

6. Pot durar perfectament 2 a 3 dies

Pomes

Aigua

Canyela (branca)

Sucre “ panela”

Pell de taronja

Galetes

Mantega

Ametlles crues

Fulles de menta

400

100

5

50

15

50

50

50

10
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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:

CAMP DE FUTBOL-AIRE

• Caixa de cartró

• Dues canyetes

• Una boleta de cotó..

1. Construirem el nostre camp de futbol amb una caixa de

cartró, ideal si es tracta d'una caixa de sabates.

2. La pintem i dibuixem les línies de joc i les porteries.

3. Un cop tenim el camp de futbol, la boleta de cotó la farem

servir com una pilota i buscarem dues canyetes i un

oponent.

4. Com en el futbol, tractarem d'arribar a la porteria

contraria,però empenyent la pilota bufant aire a través

de la canyeta.

5. Mai podrem utilitzar les nostres mans per tocar la pilota.
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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:

LA SALA FOSCA 

Una persona ha d'esperar fora de l'habitació,
mentre que els altres s'amaguen i apaguen la
llum de manera que l'habitació quedi fosca. Una
vegada que s'han amagat, avisen perquè entri a
buscar-los. Un cop dins, ha de trobar-los,
endevinar qui és i dir el seu nom. El joc acaba
quan la persona que busca troba tot els
amagats

És molt important estar en silenci per
dificultar la recerca!

• Muchas ganas 

de pasarlo bien



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

