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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.

CUB DE RUBIK DE FRUITA

1.- Pelem la síndria i els kiwis.

2.- Tallem el formatge, els kiwis i la
síndria en quadrats iguals, no molt
grans.

3.- Col·loquem en un plat els quadrets
alternativament formant un cub.

4.-L’adornem amb l'enciam o fulles de
menta.

• Síndria

• Kiwis

• Formatge fresc

• Fulles de menta o 

enciam per guarnir

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.

PORTATESTOS DIVERTITS

- Ampolles de plàstic 

grans

- Test

- Cúter o tisores

- Adhesius o pintura 

acrílica

1. Tallem amb tisores o cúter 

l'ampolla per la meitat

2. Utilitzem la base com recipient on 

introduir el test

3. Decorem al nostre gust

Activitat proposada per MARI CARMEN CERDÀ
ESCOLA FRANCISCO CANDELA DE CREVILLENT, ALACANT

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:
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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!

ATERRA COM PUGUIS

1. Fem un avió de paper
2. A la bossa o cartolina
3. retallem amb les tisores uns
4. forats de diferent grandària.
5. A cada forat li assignem una puntuació i

col·loquem el full / bossa penjant des del
marc d'una porta.

6. Tractarem de posar el nostre avió al
forat de major puntuació.

Guanyarà qui aconsegueixi més punts!

- Folis
- 1 bossa de plàstic 

gran o una 
cartolina

- retoladors
- Cinta adhesiva 
- Tisores.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT :

Pots fer una pista 
d'aterratge al 

passadís!



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 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

ENS ENCANTARIA VEURE 
EL RESULTAT!

mailto:hello@Scolarest.es
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