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#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

SUSHI CASOLÀ

Aigua

Arroç gran rodó

Sal marina

Salmón crú

Alvocat

Ou

Oli d’oliva

All

Salsa de soja

1. Bullir ous en aigua salada durant 12 minuts, refrescar, pelar i
reservar-los

2. Daurar els alls amb oli en una olla, afegir l’arròs i la sal i
afegir l’aigua justa

3. Cuinar a foc suau fins que estigui cuinat (18-20 minuts) i
reservar-ho

4. Picar el salmó, l’alvocat i l’ou cuit i posar-ho en el fons de
diferents cubiteres de gel

5. Tapar l'arròs cuinat, apretar amb els dits perquè tingui
consistència

6. Desemmotllar bolcant-lo a la safata que es servirà,
acompanyar amb salsa de soja en un bol a part

Es pot servir per a acompanyar el sopar

200

100

1

75

100

100

20

10

40



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

ARBRE FAMILIAR

1. Dibuixarem un arbre i anirem
col·locant en cada branca el nom
dels familiars.

2. També és possible col·locar
fotografies en comptes d'escriure el
nom de cada membre de la família.

• Colors

• Full de paper



#SCOLARESTSEQUEDAENCASA

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

A VIURE!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

1, 2 3… ¡ACCIÓ!

El joc consisteix en una espècie d’1-2-3 . Per
equips, hauran d’anar dient el màxim número
de pel·lícules que coneguin que en el seu
títol tinguin el nom d'algun aliment o bé que
la seva temàtica giri al voltant de la cuina o
l’alimentació.

Ex: Xocolat, Ratatouille, Tomàquets verds
fregits

Passarem una estona divertida en família i
exercitarem la rapidesa mental

• Podem utilitzar

aliments a mode de 

pistes.

Activitat proposada per
MARIA FUERTES

COORDINADORA MONITORES
MADRID



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

