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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.

PIRULETAS DE MANZANA CON CHOCOLATE

1.- Pelar i tallar la fruita a daus (podem
fer servir qualsevol tipus de fruita).

2.- Enfilar la fruita en el pal de broqueta
intentant que els colors siguin variats.

3.- Amb la xocolata fosa abocar-ho per
sobre de la broqueta

Deliciós!

• Poma.

• Xocolata de 

cobertura.

• Decoració

rebosteria.

• Pal “chupa-chups”

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.

HAPPY PARTY

• Papers de colors

• Revistes o paper de 

diari

• Cola o cinta adhesiva.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:
1. Crear una garlanda amb trossos de paper

2. Retallar al llarg dels fulls de revistes, diaris o

folis. Ens caldran trossos rectangulars allargats

de la mateixa mida.

3. Cada tros l’arrodonim fent un cercle i unint els

extrems per tancar el cercle

4. Començar la nostra garlanda unint els cercles en

cadena, un en horitzontal i un altre en vertical

successivament

5. Preparar un bon berenar i decorar casa nostra

amb la nostra garlanda de colors.
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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!

CURSA D'OBSTACLES

1. Preparar un recorregut al saló, al
passadís u on puguem moure'ns millor

2. Col·locar els diferents obstacles a terra
deixant mig metre de distància entre un
i altre.

3. A l'ordre de TEMPS! Haurem de passar
per torns entre els obstacles a "quatre
potes" sense que caigui cap a terra.

4. A la fi del recorregut anotar el temps de
cada jugador invertit en la prova

• Tot el que pot ser 
considerat un obstacle
sense risc a trencar-
se (llaunes de 
conserves, brics de 
llet o suc

• Un cronòmetre

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

Superem el repte
i millorem el temps
per ser el campió!



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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