
ACTIVITATS
SANT JOAN 



Aquesta setmana i la propera  us proposem fer diverses decoracions per
guarnir  la vostra Revetlla de Sant Joan. 

FEM DECORACIÓ PER  SANT JOAN 

Per començar, què us sembla si
agafem tubs del paper de vàter i
fem coets? Podeu decorar com
vulgueu. 
Una vegada decorat, li heu de fer
una rodona i un tall recte fins la
meitat del cercle perquè  us surti el
triangle que cal posar a sobre per
fer la forma del coet.
 
Podeu penjar-li uns fils, com a la
imatge.



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. 

FOCS ARTIFICIALS   

Podem fer servir molts materials i moltes tècniques per
a fer focs artificials. Una d'elles pot ser, com la primera
imatge, posant una mica de tempera amb aigua i
bufar-hi i fent formes. 
Una segona manera seria fer la forma del foc artificial
amb cola i posar purpurina o pintar amb aquarel·la. 
 
I l'última proposta és amb els tubs de paper vàter  fent
talls fins la meitat del tub tal com es veu a la imatge,
poseu en un objecte pla diferents colors per mullar i
poder anar fent estampació sobre el paper.



PREPARACIÓ MATERIAL PRÒXIMA SETMANA 
Manualitats 
De cara a la pròxima setmana podeu preparar gots de cartró o plàstic i
buscar unes llums de nadal, papers de colors, revistes, diaris, bosses de
plàstic per reutilitzar.
 
Coca de Sant Joan: 
Per fer la crema :
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
 
Per fer la massa:
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
 



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

#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 


