
ACTIVITATS
SANT JOAN 



Aquesta setmana us proposem fer
un fanalet. 
 
Per començar necessiteu una fulla o
cartulina de color.
Agafem aquesta la col·loquem
verticalment i la dobleguem per la
meitat. 
 
Fem uns talls com es veu a la imatge
sense arribar al final deixem
aproximadament uns quatre o cinc
centímetres.

Tercer pas decoreu com més us agradi. 
 
Enganxeu la terminació de la fulla entre si. 
 
Podeu penjar-li uns fils i posar un corda de nansa com a la imatge.
 

 
 

Seguim amb les propostes de decoracions per guarnir  la vostra Revetlla
de Sant Joan. 

FEM DECORACIÓ PER  SANT JOAN 



I una vegada fet, podeu fer-li una foto i
enviar-la a 
mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp 610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.
 
Aquestes fotografies les penjarem a
les nostres xarxes socials per tal que
tota la ciutadania pugui gaudir d'elles. 

 
Amb un ganivet afilat talla en el fons
del got línies en forma de creu.
 
Amb un llapis traça la forma del got en
un full de paper de color i talla-la.
 
Estén la pega sobre el full i enganxa-
la al got.
 
Passa una llum de l'arbre de Nadal
pel forat creat en el fons del vas.
 
 
 
 

Llums per la revetlla   



Aquesta recepta la dividim primer a la crema casolana i
segon en la massa per fer la coca. I comencem per la crema!
 
Per fer-la necessitem aquests ingredients:
4 rovells d'ou
Mig litre de llet
125 gr de sucre
40 gr de farina fina de blat de moro
1 beina de vainilla
 
En una cassola tirem la llet amb la beina de vainilla i ho deixem al foc fins que bulli, en
aquest moment el retirem de foc i deixem refredar una mica.
En un altre bol afegim els rovells d'ou, la farina fina de  blat de moro i el sucre i ho
barregem tot fins que quedin ben integrats.
Un cop estigui tot ben barrejat, anem abocant la llet a labarreja poc a poc. Quan tota la
llet estigui amb la resta dels ingredients eltornem a deixar tot a el foc, a una
temperatura baixa, i anem remenant fins que espesseixi.
 
El traiem de foc i deixem que es refredi.
 

RECEPTA COCA DE SANT JOAN AMB CREMA 



Ara toca la massa! Per fer-la necessitem:
500 gr de farina
120 ml de llet
10 g de llevat
10 g de sal
80 gr de sucre
tres ous
85 gr de mantega
50 gr de pinyons i algunes cireres o fruites confitades

 
Aboquem tots els ingredients menys la mantega en un bol i els barregem, ja sigui a mà
o amb un robot de cuina.
Quan quedi tot ben integrat anem afegint la mantega a poc a poc mentre seguim
pastant la massa. Un cop incorporada tota la mantega ha de quedar una massa fina i
elàstica. La deixem reposar tapada fins que dupliqui la seva grandària.
 
Mentrestant, posem els pinyons en remull. Quan la massa estigui a punt, l'estenem i la
aplanem per desgasificar-la. A continuació, deixem reposar altres 10 minuts.
Un cop hagi passat aquest temps, aboquem la crema amb l'ajuda d'una màniga
pastissera per donar-li la forma de rombes, quadrats o el que vulguem. També afegim
els pinyons i la fruita confitada.
 
Fiquem la coca al forn a uns 190 ºC i durant 30 o 35 minuts.
Després només queda servir-la 'i gaudir d'una bona revetlla de Sant Joan!
 

RECEPTA COCA DE SANT JOAN AMB CREMA 



Aprofiteu per llegir molt o que els
vostres familiars us expliquin contes . 

#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 


