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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.

PANINIS CASOLANS 

1.-Tallar la barra al gust o segons la
gana que es tingui.

2.- Obrir el pa per la meitat i treure
una mica la molla.

3.- Posar una mica de tomàquet

4.- Afegir la tonyina, les olives a
rodanxes i a sobre la rodanxa de
formatge.

5.- Posar al forn fins que s'enrosseixi
una mica el formatge.

• Pa de barra

• Tomàquet fresc o en 

salsa

• Tonyina en oli 

escorregut

• Olives a rodanxes

• Formatge a rodanxes 

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:
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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.

ALIMENTS DE CONTE

- Contes tradicionals, 

concentració, ganes de 

llegir i divertir

Es tracta de trobar quins aliments apareixen en els

contes que llegim.

Per exemple: A Hansel i Gretel apareix una caseta de

xocolata, a la Caputxeta vermella els aliments que

Caputxeta porta a la cistella a la seva àvia

Podem dibuixar i pintar tots els aliments que

apareguin als contes que llegim

Enganxar-los en un mural de forma creativa

Podem inventar-nos un conte on apareguin tots els

aliments!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Ens endinsem al món de la lectura i potenciem la nostra capacitat 

de concentració i recerca del detall!

Activitat proposada per:
MARIA FUERTES 

COORDINADORA DE 
MONITORS SCOLAREST, 

MADRID
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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!

MOU-TE!

1. Ens col·loquem de peu i en cercle
2. Cada participante dispone de un palo

Cada participant disposa d'un pal
recolzat a terra i l'agafem amb la mà, com
si fos un bastó

3. A la veu d’1,2,3, JA Tots deixen anar el seu
pal i han d'agafar el del company de la
dreta sense deixar que caigui

4. Continuar la volta fins a tornar a agafar el
nostre pal

5. Petit truc: com més gran sigui el cercle,
més difícil serà arribar al pal sense que
caigui

- Pal d'escombra
- Pal de fregar
- Tubs de piscina

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Mou-te amb rapidesa!



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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