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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.

PASTÍS PALEO DE PASTANAGA I DÀTILS

1.- Remullar i picar les ametlles

2.- Netejar i picar les pastanagues

3.- Barrejar tots els ingredients fins a
obtenir la massa i la posar-la en un
recipient per coure a 160 graus
durant 30 minuts

4.-Deixar refredar i preparar la
cobertura / decoració

• 500 grams de 

pastanaga

• 250 grams d’ ametlles 

crues repelades

• 7 ous

• 1 culleradeta de 

bicarbonat

• Ratlladura d'1 llimona

• 200 grs d'oli

• Canyella mòlta

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

Un deliciós pastís nutritiu
i ple de fibra!
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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.

CREA LA TEVA INICIAL

- Cartró

- Llapis

- Tisores

- Cola

- Llana

- Granadura

- Paper de diari, 

revistes o fotos

1.Dibuixa la teva inicial en un 

cartró i retalla-la

2. Decora-la com més t'agradi 

(pompons, botons, retalls, fotos, ...)

3. Podem fer la inicial de tots els 

membres de la família per 

col·locar-les a les portes del 

dormitori. 

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!

UN FOLLET A LES MEVES MANS

1. Al aixecar-nos al matí, ens
pintarem amb un retolador un
follet a la nostra mà.

2. L'objectiu és que el follet
desaparegui al llarg del dia, a
causa de l’aigua, el sabó i la
freqüència de rentar-se les
mans.

3. Pretenem conscienciar tots els
membres de la família de la
importància de rentar-se les
mans per prevenir malalties.

- 1 Retolador
no permanent

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT :

ACTIVITAT PROPOSTA PER: CRISTINA CRESPO
ESCOLA ITALIANA, MADRID.
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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 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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