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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:

ROTLLETS DE VERDURES

1. Rentem totes les verdures

2. Ratllem les verdures i piquem la col en juliana

3. Amanim amb oli d'oliva i salsa de soja

4. Hidratem les fulles i fem el rotlles

5. Deixem reposar 5 minuts i el tallem per la meitat

6. Fem la salsa amb oli , soja i suc de llimona

7. Presentem en meitats per mullar amb la salsa

1 fulla de paper d’arròs

Col xinesa

Carbassó

Pastanaga

Blat de moro 

Llimona

Salsa de soja *

Oli d'oliva

*Alternativa a la salsa de soja 

per a aquesta recepta: 

vinagre de Xerès amb mel
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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:

POLSERES SUPERHEROIS AMB 
ROTLLOS DE CARTRÓ

• Rotllos de cartró

• Colors

• Pintures

• Purpurina

Tots els nens adoren els superherois, i els hi

encanta disfressar-se amb els vestits dels seus

personatges preferits.

Podem divertir-nos molt preparant els braçalets

de tots els superherois que els hi agraden.

Utilitzem rotllos de paper que podem decorar

amb pintura, papers de colors, purpurina o amb

el que tinguem.
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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 MITJONS

prepararem la nostra munició individual (tots els
nostres mitjons fets boles).

Cadascun dels participants ocuparà un lloc
estratègic de l’habitació, tenint en compte que
es podrà moure el cos però en cap cas moure
els peus del terra.

Al senyal de comença la guerra, haurem de
disparar als nostres oponents alhora que
esquivem els trets que rebem.

Aquell que no ha estat ferit guanyarà.

• Molts mitjons, 

doblegats un dins dels

altres formant una 

"bola"



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

