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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 CASOLÀ AMB SÈSAM

Massa mare 

Aigua 

Llevat fresc

Sucre 

Farina de blat

Aigua 

Sucre 

Oli d'oliva verge extra 

Sal marina 

Toppings (semillas de 

sésamo, amapola…)

50

10

15

65

125

15

20

2

250

50

1. Barrejar en robot de cuina els ingredients de la massa mare, deixar
reposar fins que dobli la seva mida (30-45 minuts a 20-25 graus) tapat

2. Un cop reposat, afegir la barreja amb la resta d'ingredients, pastar en
robot 2 minuts (o a mà)

3. Deixar reposar tapat amb un drap, fins que novament dobli el seu volum.
Posar la massa en el motlle prèviament engreixat

4. Tornar a deixar reposar fins que dobli la seva mida i omplim el motlle. Pintar
la superfície amb oli, llet o ou (to més daurat) i posar toppings

5. Coure al forn a 240º (pre-escalfat, calor dalt i baix) durant 5 primers minuts

6. Baixar la temperatura a 200º i enfornar 20-25 minuts fins que tingui un bonic
color daurat (si és excessiu, tapar amb alumini)

7. Punxar amb un pal per saber si està cuinat, desemmotllar perquè refredi
tapat amb un drap per una escorça més tova

RECEPTA DE: 
JUANRA VILLALBA

ESCOLA SAGRADO CORAZÓN
BARCELONA
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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:

¡A FLOTAR!

• Tres recipients

grans

• Un ou

• Aigua

• Sal

• Sucre 

Col·loquem els tres recipients amb la mateixa

quantitat d'aigua a sobre de la taula. Un recipient

ho deixem només amb aigua, a un altre li afegim

una cullerada de sal i a un altre recipient, sucre.

Identifiquem cada recipient amb la seva

composició: aigua, sal o sucre.

Ara és moment d'obrir bé els ulls i veure que passa

quan introduïm un ou en cadascun dels recipients.

No és màgia! Tot és a causa de la densitat de

l'aigua
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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:

TINC UN MISSATGE PER A TU, MARE

Es tracta d’agrair totes les coses que les mares
fan per les famílies i demostrar el nostre amor i
afecte en el Dia de la Mare.

Utilitzarem un full o cartolina per crear una
targeta, amb un missatge especial per a la
mare.

Decora la targeta com a millor reflecteixi el teu
missatge i deixa-la preparada per donar-li
diumenge juntament amb l'esmorzar especial
que elaboreu tota la família per a ella.

• Fulls de colors

• Cartolines

• Llapis

• Retoladors ...



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

