
ACTIVITATS 
DE SETMANA

SANTA



COS

ALES 2

CRESTA 

PEUS 2

ULL 2

CAMES 2

Aquesta setmana us proposem realitzar una gallina de pascua, us poden
donar un cop de mà les vostres famílies . Trieu el model que més us agradi: 

MANUALITAT DE
PASQUA 



 
I una vegada decorat us demanem que
feu una fotografia i ens la feu arribar a
mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp  610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.

MANUALITAT DE
PASQUA 

Estem desitjant que ens sorprengueu amb
les vostres fotografies.

Aquestes fotografies les penjarem a les
nostres xarxes socials per tal que tota la
ciutadania pugui gaudir d'elles. 

 
Pinteu ous de pasqua, aquí us deixem
una proposta amb cartró però pots
utilitzar els materials que tingueu a
casa.  



TROBA LES DIFERÈNCIES 

Troba les 5 diferències. 



Troba les 10 diferències. 



PREPARACIÓ PA DE PESSIC 
 
Poseu els ous en un bol i ho barregeu amb el iogurt. Hi afegiul'oli.
Seguiu barrejant.
 
 
Hi afegiu les dues mesures de sucre i seguiu barrejant. Ratlleu la
pell d'una llimona, i seguiu barrejant. Afegiu el llevat i ho dissoleu
bé.
 

1 iogurt
3 ous
2 mides de sucre (amb el got del iogurt)

3 mides de farina (amb el got del iogurt)

pell de llimona ratllada

1 mida d'oli (amb el got del iogurt)

1 sobre de llevat

Per decorar , xocolata, melmelada, la casitos,

INGREDIENTS:

freses, nabius , etc

FEM LA MONA 



El deixeu refredar. Podeu tallar per la meitat, farcir de xocolata
, nata, crema, melmelada,..., segons el vostre gust.
 
Per finalitzar li podeu posar una cobertura de xocolata, nata,
etc i començar a decorar. 
 
 

Ho poseu al forn preescalfat a 170 ° de 20 a 30 minuts.

Afegiu les tres mesures de farina poc a poc i barregeu bé.
Greixeu 1 safata de forn.



Si no teniu plomes a casa per posar al pastis o us agradaria fer-les vosaltres,
us deixem una breu explicació de com poder fer-les. 

Agafeu dues fulles blanques o de color, les
que tingueu a casa.
Enganxeu-les entre elles posant entre mig
tants escuradents com plomes vulgueu
fer.
 
 
 
Dibuixeu sobre les fulles enganxades,
tenint de referència que el mig de la
ploma serà l'escuradents.

Retalleu-la i feu petits talls
allargats i rectes  al voltant.

 
Ploma feta!!!



#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 

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


