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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.

GALETES DIVERTIDES

1.-Barrejar la farina i la sal en un recipient i reservar.

2.-Barrejar la mantega i el sucre amb les varetes fins
a aconseguir una pasta suau. Afegir la vainilla i l'ou i 
seguir barrejant.

3.-Afegir la farina a poc a poc i pastar fins que quedi
tot ben barrejat i la massa no s'enganxi a la taula. 

4.-Embolicar la massa amb paper film i posar al 
frigorífic durant 1 hora. 

5.-Estendre la massa en una superfície amb farina i 
tallar la pasta amb els motlles.

6.-Abans de ficar al forn, fer un petit forat i ficar un 
paper d'alumini perquè no es tanqui.

• 450g de farina. 

• ½ culleradeta de sal. 

• 225 g. mantega sense sal.

• 240g de sucre.

• 1 ou.

• 2 culleradeta de vainilla.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

Les podrem penjar per 
mostrar les nostres
galetes divertides!
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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.

L’AMPOLLA DE LA CALMA

- Ampolla de plàstic

- Purpurina

- Colorant alimentari

- Cola transparent

- Aigua

1. Aboca aigua tèbia o calenta a l’ampolla.

2. Fica dues cullerades soperes de cola i remou

bé.

3. Arriba el torn de la purpurina. Escull un color i

fica tres culleradetes. Remou.

4. Afegeix una gota de colorant alimentari del

color que més t’agradi.

5. Només et queda tancar el pot amb la tapa.

Ja tens la teva ampolla de la calma!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Pequetruc: Pots afegir objectes que hagis escollit. Unes petites
figures de silicona que brillin a l’obscuritat o unes Gomes de colors
poden quedar molt bé a la teva ampolla sensorial casolana.



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

AVUI JUGUEM JUNTS
És la forma perfecta per a gaudir amb els 
teus fills, jugant i aprenent d’una forma molt 
divertida.A VIURE!

AMB TOTS ELS SENTITS

1. Disposem les fruites a sobre d’una taula.
2. Ens tapem els ulls amb el mocador.
3. Intentem esbrinar, amb els ulls tapats,

quina fruita tenim a sobre de la taula. Ho
farem amb diferents proves per a
treballar i aguditzar els nostres sentits:
tacte, olfacte i gust.

4. Podem fer una competició, sumant un
punt per cada fruita que esbrinem a la
primera.

- Fruites
- 1 Mocador o 
tros de tela

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Activitat proposada per:
SANDRA GANDÍA,

ESCOLA VEDRUNA GRACIA, 
BARCELONA



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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