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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.

INGREDIENTS: ELABORACIÓ:

COMPOTA DE PLÁTANO Y GALLETAS 

Plàtans

Taronjas (zumo)

Galetes de maria

1. Aixafar els plàtans amb una 
forquilla. Afegir el suc de taronja

2. Triturem les galetes. Ho 
barregem tot i ho posem en tasses o 
gots. Refrigerar durant 30 minuts

Acompanyar  amb iogurt natural
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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.

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

TITELLES DE ROBA

Amb els mitjons i els elements que
tinguem per casa podem fer uns titelles
i posar a prova la creativitat de tota la
família.

Podem enganxar o fins i tot cosir tots
els elements que se'ns ocorrin perquè
els nostres mitjons s'omplin de vida.

Els diferents estampats i colors ens
ajudaran a aconseguir titelles de tots
els estils.

• Mitjons vells o que ja 

no tinguin parella

• Llana

• Cotó

• Botons ...
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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!

MATERIAL: DESENVOLUPAMENT:

FUNCIÓ DE TITELLES

Demanarem a algun adult que ens retalli amb
un cúter una finestra a la caixa per crear el
nostre escenari.

Decorem el nostre teatret de la manera més
original: teles, adhesius, colors, fins i tot
podem adherir amb precinte dues llanternes,
que ens faran de focus d’il·luminació per als
nostres titelles.

Ens inventem una petita obra de teatre amb
una historia divertida i a gaudir del teatre!

• Teles

• una caixa gran de 

cartó

• Llanternes.



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

