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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.

CREMA DE FRUITA

1. Posar 2 cullerades d'aigua juntament amb el sucre i
portar a ebullició. Coure fins a formar un almívar.

2. Muntar les clares a punt de neu.

3. Abocar l'almívar poc a poc i batre fins a aconseguir
un merenga brillant.

4. Pelar les fruites, retirar les llavors i l'os i tallar.
Posar-les per separat al got de la batedora i
triturar fins a obtenir un puré.

5. Barrejar cada fruita amb formatge cremós i a
continuació amb una part de merenga.

6. Servir en uns motlles o gots. Escampar cada escuma
amb les boletes i fideus.

Pera

Préssec

Albercoc

Formatge cremós

Clares d'ou (3)

Sucre morè

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:
gr/ml

200

150

150

150

60

30
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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.

PLASTILINA CASOLANA

• 2 tasses de farina

• ½ tassa de sal

• 1 tassa d'aigua tèbia

• 1 cullerada d'oli

• Colorant alimentari

1. Barrejar la farina, la sal i l'oli.

2. Tirar aigua a poc a poc fins que quedi una

massa.

3. Quan es desenganxi de les mans afegeix el

color que es vol. Guardar cada color en

una bossa diferent.

4. Si queda una mica dura, afegir una mica

més d'oli.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Petit truc: Separa en trossos i afegeix un 
color diferent a cada tros per obtenir
plastilina de diferents colors.
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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!

MÀ I PEU

1. Dibuixem a cada foli una mà o un peu
tenint en compte que no és el mateix
la mà dreta que l'esquerra i el mateix
amb els peus.

2. Una vegada que estiguin dibuixats els
col·loquem al passadís en grups de
tres, dues mans un peu, dos peus una
mà ...

3. Ja estem preparats per jugar.

• Folis
• Retoladors
• Cinta adhesiva
• Pintures

MATERIAL:
DESENVOLUPAMENT:

PREPARATS, LLESTOS, JA!

Petit truc: Es pot fer tan 
llarg com es vulgui, es 
poden pintar de colors 

diferents cada mà, cada 
peu ...



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
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