
 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS SOI GINAC TOT ANIRÀ BÉ!!!   Del 25 al 31 de maig de 2020                                                                                  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES                         DIJOUS DIVENDRES 

ENS MOVEM! 

 
En línia a 10h 
https://us04web.zoo
m.us/j/73836890191?
pwd=S3REUlJ0TFp5eE
diNlJDZnV4SThtUT09 
ID de reunió:  
738 3689 0191 
Contrasenya: 4qmxdK 

The banana boat song 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=RWb2W7XUPWs 

The jungle book 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=CaLj2N

wqp-8 

 

Estiraments amb pilota 

 

 

Habilitats motrius amb 

globus/pilota 

 

 

Ballem junts 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=TQKhEZls2mQ 

 

CUINA 

  

Batut de civada i plàtan 

 

Ingredients 

- Tres cullerades de civada 

-Dos plàtans  

-Un grapat d'ametlles 

-Cinc grams de canyella en pols 

-200 ml d'aigua o llet 

Elaboració 

1. Per preparar el batut civada i plàtan, 
triarem plàtans grans, grocs i sense 
passar de maduresa. 

Un cop seleccionada la fruita, s'haurà 
de pelar i tallar en trossos petits per a 
una millor distribució dins de la 
liquadora. 

2. Inserir tots els trossos de plàtan dins 
el got de liquadora. 

3. A continuació, incorporar el got 

Pastís de patata, 

pernil i formatge 

 

Ingredients (Per 6-8 persones) 

4 patates mitjanes pelades 

8 talls de pernil cuit 

300 gr de formatge ratllat per 

fondre 

2 ous 

200 ml de nata per cuinar 

(aprox. 18% matèria grassa) 

100 ml de llet 

Pebre negre acabat de moldre 

sal 

Un raig d'oli per greixar el 

motlle 

Sopa de borratja i ruca 

amb parmesà 

 

Ingredients 

400 g de "borratja" tiges + flors 

100 g de Ruca 

2 Patates 

1 Ceba 

1.5 l de Caldo de verdures 

100 g de Formatge parmesà 

sal 

pebre 

Oli d'oliva verge 

Elaboració 

1. Separem les fulles de les tiges de 

Iogurt de galeta 

 

Ingredients 

 1 tub de galetes Maria (per a uns 8-10 iogurts) 

 600 ml de llet 

 100 g de sucre 

 400 ml de nata 

 2-3 cullerades petites de caramel líquid 

 1 sobre de quallada en pols 

Elaboració 

1.El primer pas per preparar el teu iogurt casolà 
de galetes maria serà triturar les galetes per 
aconseguir una textura en pols.  Tens múltiples 
opcions per moldre les galetes  (la picadora, 
batedora o liquadora). 

 *Recorda que hauràs d'anar agregant les 
galetes poc a poc, per evitar que la màquina 

Croquetes de pastanaga 

 

Ingredients 

Ratllar pastanaga i la ceba 

3 Pastanagues (250 grs aproximadament) 

1 Ceba (mitjana) 

50 g Oli d'oliva verge extra 

50 g Farina 

300 ml Llet 

1 mica Pebre (mòlt) 

1 mica Nou moscada 

1 mica Sal grossa 

Elaboració 
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d'aigua o llet i començar a liquar o 
triturar a velocitat baixa fins a obtenir 
una barreja homogènia. 

4. Aixafar les ametlles fins a obtenir 
trossos petits i incorporar-los a la 
liquadora juntament amb la canyella en 
pols. 

5.Tornar a liquar aquests ingredients 
per a que s'integrin. 

6.Un cop obtinguda la nova barreja, 
incorporar les tres cullerades de civada. 

7.Seguidament, tornar a liquar a una 
velocitat ràpida durant un minut fins 
aconseguir el punt de gruix o densitat 
desitjat. 

Bon profit!!!! 

Aquest preparat és una rica font de 
nutrients molt saludables. 

Elaboració 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oecZFlT4E-k 

 

la borratja i eliminem la part final. 

2. Pelem les tiges i les deixem netes 
i llises. 

3. Els trossegem i els fiquem en un 
bol amb aigua i gel perquè no 
s'oxidi i mantingui el seu color verd. 

4. Pelem i trossegem les patates i la 
ceba. 

5. Bullim en una cassola amb oli 
totes les verdures: patates, cebes 
tendres i encenalls. 

6. Posem el brou de verdures a 
bullir. 

7. Incorporem les verdures bullides 
i tirem també la ruca. 

8. Coem tot durant 20-25 minuts. 

9. Triturem perquè ens quedi una 
textura més fina. 

10. Servim en bols i ratllem al 
centre una muntanyeta de 
formatge parmesà. 

s'encalli o fins i tot es faci malbé. 

2 A continuació, hauràs de posar la galeta picada 
en un cassó o cassola petita i afegir: la llet, la 
nata, el sucre i el caramel, aquest últim tan sols 
servirà per donar color al nostre iogurt. 

3 Remou bé amb l'ajuda d'unes varetes manuals 
per evitar que es formin grumolls i aconseguir 
una barreja homogènia i posa-ho a el foc. En el 
moment en que trenqui el bull, hauràs afegir la 
quallada en pols; segueix remenant i quan vegis 
que està espessint, retira de foc. 

4 Aboca la barreja en els recipients que vulguis 
utilitzar i deixar-los refredar a temperatura 
ambient.  

5 Una vegada que ja no estiguin calents, hauràs 
ficar els recipients a la nevera i deixar-los durant 
al menys unes tres o quatre hores perquè quallin 
per complet. *Passat aquest temps, pots posar 
una galeta maria sencera sobre de cada iogurt a 
manera de decoració i ... bon profit! 

1.  Ratllar primer la pastanaga 

2. Ratllar la ceba. 

3. Afegir l'oli a la gerra on hi ha la ceba 

picada. I sofregir. 

4. Afegir les pastanagues ratllades. I sofregir 

5. Afegir llet, sal, pebre i nou moscada a gust 

6. Deixar la massa guardada en un recipient, 

se li posa paper film transparent en contacte 

perquè no surti crosta, i deixar refredar 

mínim 4 hores. Fer la forma de croquetes, 

passar per ou batut, pa ratllat i fregir. 

 

MINDFULNESS

 

https://plenainclusionmadrid.org/recur
sos/mindfulness-comprensible/ 
Aquesta setmana treballem amb les 
Mindfulness- Calmant l’estrès. Podeu 
continuar fent els exercicis anteriors 

 

https://plenainclusionmadri
d.org/recursos/mindfulness
-comprensible/ 
Mindfulness- Calmant l’estrès 
Aquest exercici ens ajudarà a 
estar tranquils, quan ens 
sentim que les situacions ens 
sobrepassen. 

 

https://plenainclusionmadrid.org/r
ecursos/mindfulness-
comprensible/ 
Mindfulness- Calmant l’estrès 
Aquest exercici ens ajudarà a estar 
tranquils, quan ens sentim que les 
situacions ens sobrepassen. 

 

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/mind
fulness-comprensible/ 
Mindfulness- Calmant l’estrès 
Aquest exercici ens ajudarà a estar tranquils, 
quan ens sentim que les situacions ens 
sobrepassen. 

 

https://plenainclusionmadrid.org/recurs
os/mindfulness-comprensible/ 
Mindfulness- Calmant l’estrès 
Aquest exercici ens ajudarà a estar tranquils, 
quan ens sentim que les situacions ens 
sobrepassen. 
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CREA! 

 

 
En línia a 17h 
https://us04web.zoo
m.us/j/76045313986?
pwd=cVh2bjRtUEJLRlB
JVm9BeGR5a1BaUT09 
ID de reunió:  
760 4531 3986 
Contrasenya: 4qmxdK 

Joc de paraules 

 

Pensem paraules (noms, pobles o 

ciutats, animals, objectes...) que 

comencin per la lletra... 

 

 

Tot anirà bé 

 

Pintem junts l’arc de Sant 

Martí. 

Materials: 

Cartolina o folis.  

Colors o pintures 

 

 

 

 

 

 

Ens disfressem! 

 

 

Materials:  

Qualsevol cosa que tinguem per 

casa per disfressar-nos. 

Com ens sentim 

 

Parlem de com ens sentim durant el 

confinament.  

Quines coses valorem, que és el que trobem més 

a faltar…. 

 

Cuinem pastís de formatge 

 

Ingredients: 

600g de formatge Philadelphia 

4 ous 

300g de nata per muntar (freda de la nevera) 

180g de sucre 

1 cullerada sopera de farina 

Melmelada al gust 

Materials: 

Bol 

Varetes per batre 

Safata rodona per posar al forn. 
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