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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:

AIGUA DE MENTA I MEL 

2 litres d'aigua

6 llimones

100g de menta

50ml Mel o xarop de 

atzavara

2 cullerades Sal marina

Gel (opcional)

1. En una mica d'aigua tèbia, diluir la
mel (no cal si és xarop
d'atzavara).

2. Afegir la resta d'aigua i barrejar
amb la sal, el suc de llimona i les
fulles de menta picades perquè
aportin més sabor.

3. Deixar reposar 30 minuts, afegir
el gel i quan es refredi, servir
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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:

SOTAGOTS ESPECIALS

1. Primers separem les pinces i retirem la peça
central de metall. Les unirem novament amb
cola pel costat contrari de la pinça (part
llisa).

2. Després d'aquest pas tindrem les dues peces
que componen la pinça enganxada i ja només
haurem d’enganxar unes contra les altres per
la part més estreta formant un cercle.

3. Després assecar bé, només ens falta pintar
del color que més ens agradi i ja estaran
llestos els nostres sotagots per utilitzar a
casa i no fer malbé els nostres mobles.

• Pinces de la roba de 

fusta

• Cola

• Pintura (retoladors, 

aquarel·les, temperes etc.)
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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:

QUI RIU L'ÚLTIM, RIU MILLOR

Dos membres de la família han de seure un
davant de l'altre i mirar-se fixament als ulls
sense riure.

En el moment en què un dels dos es riu, perd
el joc.

Un joc senzill, que no requereix res més que
les ganes de passar una bona estona i que, a
més, és divertit.

• Només ganes de 

riure



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

