


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.

“HUEBUHITOS” 
DIVERTITS

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- 8 ous

- 1 pastanaga

- Olives verdes

- Maionesa

- Api

- Sal

- Tonyina

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

1. Bullim els ous fins que estiguin ben cuits i llevem la pela amb
cura.

2. Tallem una fina capa per sota de cada ou per a tenir una
base sòlida i que es mantingui dret.

3. Retirem amb cura la gemma de cada ou, les barregem en
un bol i afegim maionesa, tonyina, una mica d'api i sal fins
a obtenir una pasta.

4. Confeccionem els huebuhitos: emplenem els ous amb la
pasta. Col·loquem els trossets de pastanaga com a ulls i
tallem unes rodanxes d'olives per a posar-les cobrint
cadascun d'ells. Amb tires de pastanagues, muntem les
aneguetes i el pic.

Petit truc: si no tenim pastanagues, col·loquem triangles de 
pebrot vermell a manera d'aneguetes i escaig.ANEM A CREAR AMB

EL MENJAR!



AVUI CREEM JUNTS
És la proposta amb la què et divertiràs amb
els teus fills, treballant junts aquesta
manualitat on brillarà la teva creativitat.

ELS ANIMALS MUTANTS
MATERIAL:

- Fulls de paper

- Colors

- Tisores

- Cola

- Molta imaginació!

DESENVOLUPAMENT:

1. Cada membre de la família tria dos
animals que li agradin i en una fulla
dibuixaran un animal que tingui
parts d'un i parts d'un altre.

Exemple: 

- COCOGOS: Cap de gos i cua de 
cocodril

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

SIGUES IMAGINATIU I CREA L’ANIMAL 
MÉS ESTRANY DEL MÓN!

Activitat proposada per María Fuertes, Coordinadora de Monitors
Scolarest a Madrid 



AL CRIT DE “PAUSA”
DESENVOLUPAMENT:

1. Tria un membre de la família i, si més 
no li ho esperi, crida “PAUSA”

2. Aquesta persona haurà de quedar-se 
tal qual està, sense moure's, perquè 
puguis disfressar-la. 

Deixa volar la teva imaginació i crea la 
millor disfressa.

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

MATERIAL:

- Maquillatge

- Disfresses

- Complements

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A VIURE!

¡ENVÍA FOTOS A LA RESTA DE LA FAMÍLIA 
I VOTEU QUIN HA SIGUT EL MÉS 

DIVERTIT! 



Has fet alguna de les nostres
ACTIVITATS o RECEPTES?

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

Envia les teves fotos o videos a: 
hello@Scolarest.es

Comparteix-los a Instagram amb el hashtag: 
#scolarestsequedaencasa

SEGUEIX-NOS en al nostre
Instagram @Scolarest_es per a 

novetats amb nou contingut.

Si ja formes part de la família
Compass Group, estiguis atent a 

MiEurest

mailto:hello@Scolarest.es
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