


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.

TOMÀQUETS FARCITS

ELABORACIÓ:INGREDIENTS:
- Tomàquets
- Arròs cuit
- Blat de moro dolç
- Cebollí o julivert
- Enciam o rúcola (per 

a adornar).

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A MENJAR!

- Netegem els tomàquets i els tallem per 
la part de dalt. Després els buidem amb 
cura

- Barregem l'arròs, el blat de moro i el 
tomàquet que hem buidat i emplenem els 
tomàquets

- Estenem l'enciam picat o la rúcola pel 
plat i col·loquem els tomàquets

- Posem la tapa (part del tomàquet 
retallada) i empolvorem el cebollí o 
julivert



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

GLOBUS DIVERTITS

MATERIAL:

-Globus
-Cartolines
-Retoladors 
permanents

-Cola
-I molta creativitat!

DESENVOLUPAMENT:

1. Crearem animals, personatges de 
pel·lícules o sèries amb globus. 

2. Dibuixem detalls en els globus amb 
retolador permanent i podem pegar-
los tots els complements que 
vulguem. 

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A JUGAR!

Activitat proposada per BEATRIZ PACHECO
Coordinadora Escuola Italiana Madrid



MAQUILLA'T, MAQUILLA'T

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

#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

A VIURE!

MATERIAL:

- Pintures de cara

Compartiu fotos amb 
el mòbil i voteu el 
que més us agradi 

entre tota la família

1. Trieu entre tota la família un objecte 
Inspira't en un personatge o deixa 
volar la teva imaginació

2.Pinta parts de la teva cara per a 
crear aquest personatge

3.El podeu fer entre tota la família i 
després fer una desfilada

DESENVOLUPAMENT:



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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