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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:

PAPAS ARRUGADAS AMB MOJO CANARI

1. Primer preparem les patates en un calder. Per això necessitem netejar-les bé i
posar a bullir l'aigua amb un grapat de sal. Quan ja estigui en ebullició posarem
les patates sense pelar i esperarem uns 25 minuts aproximadament.

2. Després de confirmar que estan cuinades, retirem l'aigua i les posem un 1 minut
més al foc perquè s'assequi bé la pela.

3. Per al mojo posem en un morter 3 grans d'all, 1 cullerada de cafè de pebrot dolç
i una altra de sal grossa i ho piquem tot fins que quedi com una pasta.

4. A part posem la nyora en una got d'aigua calenta perquè s'hidrati i torrem una
llesca de pa en un paella amb una mica d'oli.

5. A la nostra barreja li afegim el pa i una cullera de comí en gra que triturem amb
cura. Li retirem la pell i les llavors a la nyora i ho afegirem al morter per a
acabar de picar.

6. Per a finalitzar afegim dues culleres soperes de vinagre de vi, 4 d'oli d'oliva i
removem bé. Si volem que el nostre mojo sigui picant només hem d'agregar
pebre al gust i picar quan afegim la nyora.

Activitat proposada per
JUAN ACOSTA

COL·LEGI LUTHER KING
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Patates
All
Pebrot dolç
Nyora
Oli d'oliva verge extra
Pa
Comí en gra
Vinagre de vi
Pebre (opcional)
Sal marina
Sal grossa
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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:

JOC DE MEMÒRIA AMB TAPS

• Taps de plàstic

• Diferents materials com 

roba, cotó, escuma, 

sorra...

Aquest joc de memòria fet amb taps de plàstic té alguna cosa que

la diferència dels jocs tradicionals, és tàctil!

El primer que hem de fer és recollir diferents materials per fer les

fitxes del joc, papers, teles, cartró... tot val. L'important és que

siguin diferents al tacte.

A continuació, utilitzant els taps com a motlle, farem que els més

petits tallin el materials i els enganxin dins dels taps. Hem de fer

dues mostres de cada un. La manera de jugar a aquest joc de

memòria és també diferent, perquè es tracta de recordar una

textura i no una imatge.

El que farem serà posar tots els taps dins d'un bossa i cada

jugador haurà de treure un.

Després ficant la mà dins de la bossa i sense mirar haurà de trobar

la parella!
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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:

OMBRES XINESES

Aquest és un dels jocs més llegendaris i
divertits.

Davant de la llum es van fent formes amb els dits
que seran projectades com ombres a la paret.

És ideal perquè els nens gaudeixin i es
sorprenguin al veure les formes.

• Una espelma o llum



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

